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RESUM:  
Es  tracta  del  projecte  de  canvi  d’ús  del  pavelló  noucentista  Canigó,  al  recinte  de               
Torribera  a  Santa  Coloma  de  Gramanet  dels  arquitectes  Rafael  Masó  i  Josep  Maria              
Pericas.   
 
L’esmentat  pavelló  havia  estat  destinat  principalment  a  l’atenció  i  residència  de  malalts             
mentals,  magatzems  de  la  Diputació  i  ara  es  proposa  un  nou  ús  com  a  escola  de                 
restauració.   
 
El  projecte  és  atent  amb  els  espais  i  acabats  originals  i  busca  emfatitzar  l’estructura  de                
voltes   i   arcs   de   l’arquitectura   Noucentista.   
 
Els  espais  del  pavelló  són  prou  versàtils  i  generosos  per  permetre  la  ubicació  del  nou                
programa   d’una   manera   folgada   i   d’acord   amb   els   requeriments   funcionals   actuals.   
 
El  tractament  interior  és  molt  neutre  i  busca  l’expressió  de  les  instal·lacions  més  clara  i                
neta   possible.   
 

Paraules  clau :  Rafael  Masó,  Josep  Maria  Pericas,  Torribera,  Mim-a,  Grameimpuls,  Santa            
Coloma   de   Gramenet.   
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