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Rehabilitació de dues adoberies de finals del s.XIX, situades
al barri industrial del Rec, amb l'objectiu de convertir-les en
espai de referència per a professionals i dissenyadors del
sector dels curtits. El projecte s'emmarca en una operació
estratègica que vol aprofitar els elements patrimonials del
barri per a generar atractius turístics i econòmics basats en
el sector. L'edifici, on s'hi instal.la el Centre europeu de la
Pell de qualitat, un bar i una oficina tècnica municipal, vol
esdevenir un model de referència per a futures rehabilitacions en el barri.
S'obre l'edifici al Rec, element estructurador del barri, per a
convertir el pati a sud en l'element d'accés a l'edifici i així
apostar per la recuperació del canal com a eix cívic. Es dota
l'edifici d'una nova imatge amb un revestiment continu de
calç de dos colors que explica els dos cossos edificats i es
retorna a les façanes l'estat original. Es col.loquen noves
fusteries i gelosies de fusta. El projecte s'adapta a la configuració espacial de l'edifici, que explica el seu creixement,
i se n'aprofita l'estructura, reforçada. No es modifiquen ni els
forats ni les pendents dels sostres, pròpies de les adoberies
i es respecten els elements i el conjunt de paraments, convenienment sanejats. La història d'un edifici fabril que creix
i es transforma amb el temps, s'expressa en el seu interior.
Per col.locar els espais servidors del programa es dissenyen
un conjunt de 'caixes' prefabricades de fusta que se superposen a l'estructura actual, sense tocar-la ni fagocitar-la, a
imatge dels antics 'estenedors' de pell.
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S'aposta per mantenir al màxim
l'estructura original, que es reforça
amb solucions específiques per a cada
element preexistent de cara a
minimitzar el cost i l'impacte. Es
minimitza l'obertura de forats i les
operacions d'enderroc i repicat.
S'optimitza la pell amb un revestiment
aïllant continu de 40mm a base de calç
i suro que dota a l'edifici de les
prestacions tèrmiques adequades. La
coberta inclinada es refà amb tauler
'sandvitx' de fusta i aïllament interior,
sobre el que es col.loquen teules
ceràmiques reciclades.
Les noves 'caixes' de fusta es
proposen amb elements autoportants
de pi i elements de fusta prefabricats,
a base de taulers contraxapats i OSB,
de fàcil muntatge i reciclabilitat.
Les instal.lacions es plantegen vistes i
accessibles, com elements
sobreposats als espais preexistents.

