


Barcelona Architecture Centre (BAC) is 

an organization led by Miguel Roldán, 

whose main activity consists of organizing 

academic and international research coop-

eration. Barcelona turns into a platform to 

build some types of pedagogical and archi-

tectural practice, as well as a network of 

architecture schools.

In March 2012, a workshop took place, 

with students from Tama Art Institute, 

Shibaura Institute, Toyo University, Chiba 

University, Kyoto University of Art & 

Design. The workshop was led by Kobanawa 

Yoshihide and Justin Baroncea and the key 

topic was the study of the urban space 

in relation with public equipments. The 

proposed area of study is the 22@ area in 

Barcelona, a dynamic area witnessing an 

ongoing reconversions of its fabric and 

industrial heritage.

The direction where the workshop goes to 

is determined by the way in which proposed 

projects can influence the emergence of new 

types of equipment and public spaces which, 

in their turn, may redefine the dynamic of 

the development of that area in Barcelona. 

22@ is looked upon as a research lab for 

the public spaces in close relation with the 

adjoining functions and spaces. 

The statement Acupunctural interventions 

in a consolidated fabric which should get 

major implications at urban level synthe-

sizes the theme that was applied on two 

sites. The first is outlined by Pallars-Pujades 

and Badajoz-Granada streets, the second 

by Pallars-Pujades and Avilla-Badajos 

ones; both include buildings and industrial 

annexes which define the character of the 

place and of the area.

The final result of the workshop resulted 

in 8 projects completed by teams of 2 

students and 5 individual ones. We shall try 

to synthesize the key directions through a 

selection of three examples. 

Barcelona Architecture Center (BAC) este o organizaţie condusă de 

către profesorul Miguel Roldán și a cărei principală activitate constă 

în organizarea de colaborări academice și de cercetare internaţio-

nale. Barcelona devine o platformă pentru construirea unor tipuri de 

practică pedagogică și arhitecturală, precum și a unei reţele de școli.

În martie 2012, a avut loc un atelier cu studenţi de la Tama Art 

Institute, Shibaura Institute, Toyo University, Chiba University, 

Kyoto University of Art & Design. Atelierul a fost condus de către 

Kobanawa Yoshihide și Justin Baroncea și a avut ca subiect central 

studiul spaţiului urban în relaţie cu echipamentele publice. Aria de 

studiu propusă este cartierul 22@ din Barcelona, o zonă dinamică 

în care au avut și continuă să aibă loc reconversii ale ţesutului și 

patrimoniului industrial.

Direcţia spre care se orientează atelierul este determinată de 

modul în care proiectele propuse pot determina apariţia unor noi 

tipuri de echipamente și spaţii publice care la rândul lor să redefi-

nească dinamica dezvoltării acestei zone din Barcelona. 22@ este 

privit ca un laborator de cercetare al spaţiilor publice în strânsă 

relaţie cu funcţiunile și spaţiile adiacente.

Enunţul Intervenţii acupuncturale într-un ţesut consolidat care 

să capete implicaţii importante la nivel urban sintetizează tema 

studiului, aplicată pe două amplasamente. Primul este delimitat de 

străzile Pallars-Pujades și Badajoz-Granada, cel de-al doilea de stră-

zile Pallars-Pujades și Avila-Badajoz, și ambele conţin clădiri și anexe 

industriale care definesc caracterul locului și al zonei.

Rezultatul final al atelierului s-a tradus în 8 proiecte realizate în 

echipe de câte 2 studenţi și 5 proiecte individuale. Încercăm să sinte-

tizăm direcţiile majore printr-o selecţie de trei exemple.
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The first project (by Tsai-Yun 
Shin and Shiomi Takahashi)

turns an industrial hall into a suspended 

public space over an artificial topography 

that contains a neighbourhood centre. The 

proposal introduces three different layers 

of public space: the interior space, the arti-

ficially planted topography and a metallic 

flexible mesh suspended by the structure 

of the existing hall, placed over the tree 

crowns. The new public space typology 

gathers on a small surface the multifunc-

tionality of a vertically developed urban 

park, using the present elements of the site. 

Proiectul nr. 1 (autori Tsai-Yun Shin și 
Shiomi Takahashi)

transformă o hală industrială într-un spaţiu public suspendat 

deasupra unei topografii artificiale care conţine programul de centru 

de cartier. Propunerea introduce trei layere diferite de spaţiu public: 

spaţiul interior, topografia artificială plantată și un mesh metalic 

elastic suspendat de structura halei existente, poziţionat peste 

coroanele arborilor. Noua tipologie de spaţiu public grupează într-o 

suprafaţă redusă multifuncţionalitatea unui parc urban dezvoltat pe 

verticală, folosind elementele existente ale sitului.
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The 2nd project – Cultivate 
(by Tadamasa Tamura)

explores the genetics of the cover systems 

for the current industrial halls. The proposal 

introduces a series of subtle changes in the 

roofs, with the aim to set new links between 

spaces, to introduce natural light, to 

facilitate the vertical access, or to introduce 

new architecture programmes in relation 

with the public space. The result keeps the 

vertical closings and the structure of the 

halls, while the covers and their structure 

raise, fold, get down, partially or fully. The 

project generates covered, partially closed 

or fully open public areas, the transition 

between the different types of spaces elimi-

nating practically the limits between interior 

and exterior and the functional borders.

The 3rd project 
(by Yota Hino)

takes over the direction of an old wall, 

reliquary of the urban fabric before Cerda’s 

grid. The historical trace is changed into 

an instrument for generating architecture. 

Preserving the walls of existing halls on 

the site, the project introduced a series of 

transparent partitions, as well as lighted 

areas and light yards which take over the 

direction of the marking trace. The spaces 

left between the new urban form and the 

adjoining housing blocks are connected via 

some passages or exterior lanes similar to 

the medieval ones, typical for Barcelona’s 

historical centre. The result is the genera-

tion of a complex system in which the large 

square is overlapped on the public equip-

ment and its recesses and urban surprises 

re-establish the relationship between the 

equipment, the ground floor of existing 

blocks and the streets of the Barcelona grid. 

Proiectul nr. 2 – Cultivate (autor 
Tadamasa Tamura)

explorează genetica sistemelor de acoperire pentru halele indus-

triale existente. Propunerea introduce o serie de mutaţii subtile la 

nivelul configuraţiei învelitorilor cu scopul de a stabili noi conexiuni 

între spaţii, de a introduce lumina naturală, de a facilita accesul pe 

verticală la nivelul învelitorilor sau pentru a introduce noi programe 

de arhitectură în relaţie cu spaţiul public. Rezultatul menţine închi-

derile verticale și structura halelor, alterările rămân doar la nivelul 

sistemelor de acoperire: învelitorile și structura se ridică, pliază, 

coboară parţial sau integral. Proiectul generează zone publice acope-

rite, parţial închise sau complet deschise, tranziţia între tipurile 

diferite de spaţii ștergând practic limitele dintre interior-exterior și 

barierele funcţionale. 

Proiectul nr. 3 (autor Yota Hino)

preia direcţia unui vechi zid, relicvă a ţesutului urban dinaintea 

grid-ului lui Cerda. Urma istorică este transformată în instrument 

generator de arhitectură. Păstrând zidurile halelor existente pe sit, 

proiectul introduce o serie de compartimentări transparente, precum 

și de luminatoare și de curţi de lumină, care toate preiau direcţia 

urmei-reper. Spaţiile rămase între dala urbană și blocurile perime-

trale de locuinţe sunt conectate prin intermediul unor pasaje sau alei 

exterioare după modelul celor medievale, tipice pentru central istoric 

al Barcelonei. Rezultatul este generarea unui sistem complex în care 

piaţa mare este suprapusă peste echipamentul public, iar nișele și 

surprizele urbane restabilesc relaţia dintre echipament, parterele 

blocurilor existente și străzile grid-ului barcelonez.
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