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1.  ESTUDI DE DISTRIBUCIÓ 

1.1. PUNT DE PARTIDA I OBJECTIU 

L’edifici de batans i cardes de Cal Pons forma part de la memòria històrica i social del poble de 

Puig-reig, pel seu lligam amb la fàbrica tèxtil de la mateixa colònia que era el lloc de treball d’un gran 

nombre d’habitants del municipi. 

Com ja hem comentat anteriorment en la memòria de l’Estat  Actual, la fàbrica va tancar les seves 

portes l’any 1992, però des de fa uns anys l’Ajuntament utilitza l’edifici com a local per 

emmagatzemar des de materials de construcció fins a les carrosses per la cavalcada de reis. Per 

aquest motiu, l’edifici s’ha anat conservant fent intervencions puntuals per evitar danys personals i la 

ruïna de l’edifici. 

L’objectiu principal del projecte és rehabilitar l’espai, conservant les característiques físiques de 

l’edifici i fer-lo sostenible mitjançant plaques solars, l’utilització de materials ecològics o que generin 

menys residus i per últim millorar la vegetació existent al voltant de l’edifici, que actualment es troba 

en un estat de deixadesa total, punts que han estat tractats en l’Estudi Patològic d’aquest mateix 

treball. 

A continuació farem un estudi de la distribució adequada per un futur  canvi d’ús, destinant l’edifici a 

un espai dedicat a les activitats musicals municipals, tals com l’escola de musica, locals d’assaigs per 

grups i un petit auditori amb un servei de bar. L’estudi de les necessitats del municipi és el que ens 

ha condicionat a dedicar aquest espai a les activitat anteriorment esmentades.

1.2. SITUACIÓ ACTUAL DE PUIG-REIG 

Puig-reig és un poble de 4.326 habitants, tot i que aquesta no és una xifra elevada, disposa de 

bastants equipaments (escoles, pavelló d’esports, institut, escola bressol, Centre d’Atenció Primària, 

biblioteca, camp de futbol, etc.) i molts d’aquests són relativament nous (institut any 2006, CAP any 

2009 , escola bressol i biblioteca any 2010).

Des de fa uns anys s’intenta unir el nucli urbà amb la colònia de Cal Pons, ja que és una manera 

de que el municipi creixi i al mateix temps la colònia guanyi vida i moviment. Per aquest motiu s’estan 

duent a terme projectes com la rehabilitació de l’antic edifici de les monges en un alberg.  

El poble compta amb diferents espais per les activitats musicals, una escola de música que s’ha 

quedat petita, un antic edifici situat a la colònia de Cal Pons per l’assaig de grups locals, i per últim un 

local situat en una altre colònia per l’assaig de la Polifònica de Puig-reig. Tots aquests factors fan 

necessari un espai que aplegui totes les activitats musicals en un mateix edifici, que tingui les 
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condicions adequades i que proporcioni un lloc adequat per tal de poder representar les diferents 

actuacions musicals. 

1.3. PROGRAMA DE NECESSITATS 

Com ja hem comentat anteriorment, l’edifici albergarà les entitats del poble relacionades amb la 

música (escola de música, grups locals i Polifònica de Puig-reig). A més també comptarà amb un 

auditori-teatre, de manera que totes les entitats musicals en puguin fer ús.

Llistat d’espais a tenir en compte: 

� Escola de Música (amb diferents aules d’ensenyament) 

� Sales d’assaig reduïdes pels grups locals 

� Sala d’assaig de grans dimensions per la Polifònica 

� Auditori 

� Bar  

� Banys i vestidors 

� Magatzem/s 

1.4. ANÀLISI DE L’ESPAI 

En primer lloc, hem realitzat un estudi de la comunicació entre els diferents espais que tenim, 

perquè ens puguem fer una idea esquemàtica dels espais i els accessos o relacions cap a les altres 

naus. 

LLEGENDA COMUNICACIÓ ENTRE ZONES

Zona Comunica amb... Zona Comunica amb... 

Exterior 

 Exterior 

 Ext 

 Exterior 
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1.5. ANÀLISI DE PROPOSTES 

Primera proposta

Nau 1: Escola de Música 

� Accés directe des de l’exterior 

� Espai ampli amb capacitat per múltiples aules d’ensenyament 

� Comunicació directe amb les sales d’assaig per grups 

Nau 2: Sales d’assaig per grups i per la Polifònica

� Sales aïllades de l’exterior per falta d’obertures en façana 

� Comunicació amb auditori a través de passadís annex

Nau 2 superior: Bar i Magatzem 

� Bona il·luminació 

� Magatzem al costat del bar 

� Falta entrada directe des de l’exterior per al bar, però es podria executar. 

Nau 3: Banys i vestidors i Auditori 

� Els banys queden lluny de l’Escola de Música (s’hauria de disposar de dues zones de 

banys) 

� L’Auditori queda molt lluny de la zona d’entrada 

� Molta entrada de llum natural que no fa falta per l’Auditori 

LLEGENDA D’ESPAIS

  Escola de Música 

  Sales d’assaig 

  Sala Polifònica 

  Auditori 

  Bar 

  Banys i vestidors 

  Magatzem 

  Manteniment 
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Segona proposta  

Nau 1: Auditori

� Accés directe des de l’exterior 

� No hi ha entrada de llum natural 

� Comunicació directe amb la zona de bar 

Nau 2: Magatzem i banys i vestidors

� Espai de grans dimensions per uns serveis secundaris 

� Magatzem lluny del bar 

Nau 2 superior: Bar 

� Bona il·luminació 

� Espai independent (podem fer una entrada directe) 

� Té el magatzem lluny 

� S’han d’utilitzar escales o ascensor per accedir-hi des de l’Auditori o les sales. 

Nau 3: Sales d’assaig de grups i de la Polifònica + Escola de Música 

� Espai reduït  

� No tenen entrada des de l’exterior 

� Mala comunicació amb la resta dels espais 

LLEGENDA D’ESPAIS

  Escola de Música 

  Sales d’assaig 

  Sala Polifònica 

  Auditori 

  Bar 

  Banys i vestidors 

  Magatzem 

  Manteniment 
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Tercera proposta 

Nau 1: Auditori

� Accés directe des de l’exterior 

� No hi ha entrada de llum natural 

� Comunicació directe amb la zona de bar 

Nau 2: Bar

� Poca entrada de llum directe 

� Zona de comunicació entre els diferents espais 

Nau 2 superior: Escola de Música 

� Bona il·luminació 

� Espai independent (podem fer una entrada directe) 

Nau 3: Sales d’assaig de grups i de la Polifònica + Banys, vestidors i magatzem 

� Els banys queden propers a les sales i al bar 

� El magatzem es situa al costat del bar 

� Entrada de llum natural 

� Difícil accés des de l’exterior a les sales 

LLEGENDA D’ESPAIS

  Escola de Música 

  Sales d’assaig 

  Sala Polifònica 

  Auditori 

  Bar 

  Banys i vestidors 

  Magatzem 

  Manteniment 
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1.6. DESENVOLUPAMENT DE LA PROPOSTA ESCOLLIDA 

Desprès d’estudiar les necessitats de l’edifici i estudiar el seu funcionament i/o comunicacions 

entre els seus espais creiem que l’opció més adequada i que s’adapta millor a l’espai és la tercera 

proposta. 

Tenim quatre espais independents: 

� L’Escola de Música: Amb accés des de l’exterior mitjançant una rampa col·locada 

estratègicament des del terreny i situada a la nau 2 superior. 

Funcionarà diàriament  i administrarà la pròpia escola i les sales d’assaig per grups (que 

hauran d’accedir a través de l’Escola mitjançant l’ascensor fins a les sales situades a la nau 2 

inferior). 

Disposa de 7 aules ( 2 de grans i 5 de petites) per impartir les classes, una recepció i accés 

privat al bar mitjançant escales o ascensor. 

� Sales d’assaig: Es disposa de 7 sales d’assaig per llogar, totes amb ventilació a l’exterior 

i dotades de taquilles personals.

� Magatzem Musical: 25.58m2 destinats a l’Escola de Música per guardar instrumental o 

material docent. 

� L’Auditori: S’hi accedeix mitjançant l’entrada principal, formada per dues portes correderes 

de fusta (per conservar la imatge actual) que donen pas a les portes de vidre amb obertura 

per ambdós costats que desemboquen a les taquilles i al guarda-robes.  

Romandrà obert al públic en dies excepcionals que es realitzin concerts, obres o reunions i es 

gestionarà de manera independent. 

Té una capacitat de 189 places (137 a platea + 4 places de minusvàlids + 48 al galliner). 

� Magatzem General: Té un espai útil de 52m2 destinats a emmagatzemar decorats o 

accessoris de l’Auditori. 

� Sala d’assaig per la Polifònica: Al ser una entitat pròpia disposarà d’un accés privat a la 

sala que també disposarà de banys. 

� Bar - Restaurant: Disposarà d’entrada des de l’exterior mitjançant un seguit de rampes, 

podrà obrir-se diàriament o quan l’Auditori estigui en funcionament (segons conveniència).

Té una capacitat de 75 persones assentades, amb 6 banys + 1 per minusvàlids, i amb 3 

vestidors amb dutxa (per personal del bar o de l’Auditori). 

A més de comptar amb una cuina disposa de magatzem propi de 18m2. 

Està situat al costat de l’Auditori i de les sales d’assaig i hi tenen accés des de les escales 

l’Escola de Música, cosa que fa que sigui un lloc de pas amb moltes possibilitats de que els 

usuaris facin un petit consum (durant pauses, al anar al bany, etc...). 
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2. ACTUACIONS PER A LA PROPOSTA 

A l’hora de plantejar una proposta de rehabilitació hem tingut en compte les normatives vigents com 

són el CTE i normatives municipals, ja que actualment l’edifici no compleix amb la majoria d’apartats 

de les normatives actuals. 

 2.1. FONAMENTACIÓ I ESTRUCTURA 

 Es mantindran tots els murs de càrrega existents, així com la seva cimentació. En cas necessari 

es faran reforços a les cimentacions existents. 

 En la zona de l’Auditori es durà a terme un nou forjat (el que forma el galliner), i també en la part 

superior de la recepció (els vestidors dels actors). El primer estarà sustentat per 4 pilars metàl·lics 

juntament amb el mur de càrrega existent. I el segon es recolzarà sobre els murs de càrrega 

existents i 1 pilar metàl·lic situat a la part intermitja.  

 Aquest nou forjat serà un forjat col·laborant, amb xapa grecada de 15mm de gruix, amb l’armat 

mínim i formigó. Es realitzaran congrenys a tot el perímetre i en els forats d’escala. La xapa grecada 

es recolzarà a sobre bigues metàl·liques IPE, que al mateix recolzaran sobre pilars metàl·lics tipus 

HEB. 

 2.2. COBERTES 

L’actuació en les cobertes es limitarà a la rehabilitació de les peces malmeses, es a dir, les 

cobertes seran igualment inclinades i mantenint els materials originals. 

  

  Només es substituiran aquelles peces de fusta que no compleixin els requisits mínims (mal 

aspecte, presència de corcs, etc..), la resta de peces rebran un tractament protector, en el cas de la 

fusta, contra els fongs de pudrició i tèrmits, i en el cas de les encavallades metàl·liques una capa 

protectora de pintura antiòxid, per evitar l’oxidació. 
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 2.3. COMUNICACIONS VERTICALS 

 A més de l’escala ja existent a l’edifici, que serà únicament rehabilitada, es construiran dues 

escales interiors més. Una per accedir a l’altell dels vestuaris (situat a la part superior de la recepció), 

i l’altre per accedir al galliner (situat a l’Auditori). 

 Tant l’estructura de les escales com els graons seran d’acer, amb un tractament en la superfície 

de la petjada antilliscant (rugositat), i comptaran amb una barana i/o passamà a l’altura indicada en el 

CTE (90cm). 

 A la façana Nord de l’edifici s’instal·larà una sèrie de rampes per donar accés a la planta baixa 

des del nivell superior, ja que s’ha realitzat una nova entrada des de l’exterior (Escola de Música). 

 Tota l’estructura de la rampa és metàl·lica i ha estat concebuda tenint en compte l’accessibilitat a 

persones amb mobilitat reduïda (pendents no superiors al 6% i trams no superiors a 9 metres). 

 Pel que fa a l’ascensor s’aprofitarà el forat existent del muntacàrregues, motiu pel qual no es 

necessari fer canvis en l’estructura (només caldrà fer la nova instal·lació). D’aquesta manera l’edifici 

elimina completament les barreres arquitectòniques existents. 

  

2.4. TANCAMENTS EXTERIORS 

 Conservem el mur existent de peces de maçoneria, però degut al material i a la falta d’aïllament 

aquest necessita un augment de la seva resistència tèrmica. 

 Segons el DB-HE Ahorro de Energia ens trobem en una zona climàtica D1 (Barcelona és C, però 

hi ha una diferència d’altitud d’entre 400-600 metres), per tant necessitem una transmitància tèrmica 

Umlim = 0.66W/m2K. 

 Actualment comptem amb una U= 1.16W/m2K, per millorar aquesta dada fins al nivell òptim, 

col·locaríem una placa de cartró-guix de 10mm de gruix  amb llana de roca de 30mm de gruix que 
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ens aporta una Rt= 0.92 W/m2K, que afegida a la que teníem anteriorment en dóna una U= 1/1.78, 

que fa un total de U=0.56 W/m2K, per tant, compleix amb el CTE. 

2.5. DIVISIONS INTERIORS 

Actualment l’edifici pràcticament no té divisions interiors en les naus, però en la proposta de canvi 

d’ús s’incorporarien multitud d’envans interiors. 

Aquestes es realitzarien mitjançant estructures autoportants de cartró-guix (tipus pladur), en llocs 

on es necessari un millor aïllament acústic es podria utilitzar el mateix sistema, però amb unes 

plaques especials (PLADUR FON) per evitar la transmissió del so a altres unitats per exemple en les 

sales d’assaig, i aules de l’Escola de Música). 

2.6. PORTES I FINESTRES 

Per disminuir el consum energètic i millorar l’aïllament de l’edifici, tant tèrmic com 

acústic, el més recomanat seria substituir les portes exteriors i finestres actuals 

(amb marcs de fusta o metàl·lics) per finestres i portes amb marcs d’alumini. 

Finestres i portes exteriors: Amb el marc d’alumini i doble vidre que proporciona aïllament 

tèrmic, compost per dos o més vidres de perfecte planimetria i qualitat òptica. 

La càmera d’aire estanca obtinguda mitjançant un perfil separador d’alumini 

omplert d’un absorbent d’humitat, permet un aïllament acústic i tèrmic 

incomparable. 

D’aquesta manera aconseguim un gran estalvi energètic, ja que evitem fugues 

tèrmiques, i al mateix temps eliminem les condensacions del vidre, també millorem el manteniment, 

ja que l’alumini no necessita un control exhaustiu.  

Portes interiors: Les portes interiors poden ser de fusta o en el cas de necessitar més aïllament 

es podria seguir el mateix mètode que en les portes exteriors, tot i que amb dissenys diferents. 
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3. ESTALVI I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 

3.1. ENERGIA SOLAR 

La demanda d’un major ús de les energies 

renovables creix en la nostra societat, degut per la 

sensibilització pel medi ambient i per l’encariment dels 

recursos esgotables. 

Hi ha dos tipus d’energia solar: 

• La Fotovoltaica que consisteix en la generació d’energia elèctrica (mitjançant l’energia solar). 

Aquesta energia es ven a la companyia elèctrica (que té l’obligació de comprar-la a un preu 

establert). 

• La Tèrmica que consisteix en concentrar la calor del sol en uns panells denominats col·lectors i 

la transmet, a l’aigua corrent, com a fluid per a calefactar mitjançant radiadors o sòl radiant.  

 La més adequada en el nostre cas és aquest última, ja que ens permetrà que l’edifici sigui un 

espai més autònom energèticament, proveint d’aigua calenta sanitària els vestuaris i banys. 

ELEMENTS DE L’ INSTAL·LACIÓ TÈRMICA 

- Panells o plaques solars: Normalment estan situades a la coberta, i s’utilitzen per absorbir la 

calor dels raigs solars.

- Suport: Poden ser estructures fixes o mòbils que s’utilitzen per recolzar els panells solars.

- Acumulador d’aigua: Dipòsit on s’acumula l’aigua, que posteriorment es destina al consum. 

L’acumulador sol ser també l’escalfador. 

- Caldera: Necessària quan el sol no arriba a cobrir la demanda.

- Escalfador: Sistema que escalfa l’aigua que es consumeix. Com hem dit anteriorment, aquest 

es sol trobar dintre l’acumulador.

- Intercanviador: És el dispositiu pel qual es transmet la calor generada en els col·lectors cap a 

l’aigua que utilitzem (sol ser un tub dins l’acumulador).

- Sistema de bombeig: Circuit hidràulic que consta d’una bomba hidràulica, diferents tipus de 

vàlvules i canonades. Està format per dos circuits, el primari, per on circula el fluid i els 

secundari, format per l’aigua de consum.

- Sistema de control: Controla la temperatura i el correcte funcionament de l’ instal·lació.
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3.2. CÀLCUL NUMERO DE PLAQUES NECESSÀRIES 

Per al càlcul del nombre de plaques solars necessàries, utilitzem un programa que té en compte 

factors com l’ocupació, el coeficient de simultaneïtat i la zona climàtica i l’orientació en que es 

trobaran els col·lectors. 

En resum, seran necessaris 7 captadors solars de 1.04m x 1.99m, que ens aporten una 

contribució mínima del 50% del total del consum d’ACS del centre. 

S’ha tingut en compte el cas més similar que seria el d’un centre escolar, ja que l’edifici objecte 

del projecte no apareixia com a opció. 
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3.3. RECUPERACIÓ D’AIGÜES PLUVIALS 

La recuperació d’aigües pluvials consisteix a recollir l’aigua de la pluja d’una superfície 

(normalment cobertes) i, posteriorment s’emmagatzema en un dipòsit (enterrat o de superfície) per al 

seu aprofitament. 

Aquesta aigua es distribueix a través d’una bomba a un circuit independent de la xarxa d’aigua 

potable, per ser utilitzada en jardins, rentat de vehicles, cisternes d’inodors, etc... . 

 Cada vegada més utilitzem quantitats significatives d’aigua potable per usos que podrien esser 

satisfets mitjançant l’aigua de la pluja, fet que milloraria els aspectes econòmics i ens ajudaria a 

preservar aquest bé tan preuat. 

Elements del sistema: 

1. Baixant d’aigües pluvials provinents de les 

cobertes. 

2. Tub d’entrada al dipòsit. 

3. tapa dipòsit ajustable a l’alçada. 

4. Filtre d’aigües pluvials. 

5. bomba a pressió. 

6. Aspiració flotant de la bomba 

7. Presa pel reg exterior. 

8. Baixants connectats a col·lectors fins 

arqueta d’aigües pluvials. 

 El dipòsit enterrat tindrà una capacitat d’entre 500 fins a 10000litres, fabricat mitjançant el bufat-

extrussió de polietilè d’alta densitat, no necessita solera de formigó. 

En funció de la superfície de la coberta i la climatologia de la zona, escollirem la capacitat del dipòsit, 

amb les mides corresponents, tal i com indica la taula següent. 
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4. CONCLUSIONS  

Aquest projecte es divideix en tres grans blocs, el primer es basa en l’estat actual de l’edifici que 

consisteix en l’aixecament gràfic i que degut a les grans dimensions del conjunt i a la falta de 

documentació gràfica ha estat una tasca complexa. També ha estat necessària una important tasca 

de recerca, tant de les solucions constructives que es realitzaven a l’època en que es va construir 

l’edifici, com del paper que jugava dins del municipi de Puig-reig i la seva evolució socioeconòmica. 

En el següent bloc s’ha realitzat un estudi patològic del conjunt, incloent un pressupost de 

rehabilitació, per tal de millorar les condicions en que es troba actualment. 

D’aquest estudi podem extreure que el principal problema es troba en el mal estat de la coberta 

que provoca l’entrada d’aigua, derivant en altres patologies. 

Personalment creiem que seria necessari per part de la propietat intervenir el més immediatament 

possible per evitar que els danys a més d’acumular-se s’agreugin cada cop més fins arribar el punt 

de que aquest quedi totalment inutilitzable. 

En l’últim bloc, es fa un estudi de la distribució en el cas que el canvi d’ús s’enfoqués cap a un 

espai per albergar les activitats musicals del municipi. 

Només hem realitzat una proposta, ja que era necessari posar un límit a aquest treball, de manera 

que a partir d’aquest bloc es podria continuar amb el projecte d’execució, entrant en més detalls. 

 Per últim, i com a reflexió personal, creiem que realitzar rehabilitacions a edificis que formen part 

de la nostra cultura i de la història social i econòmica del nostre país  és una bona manera d’aprofitar 

espais ja construïts que estan pràcticament abandonats i al mateix temps evita el cost i els residus 

que provocaria el seu enderroc i posterior construcció d’un edifici nou.
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- http://www.aluminisgarriga.com

- http://agamenon.tsc.uah.es



ED 22 Rehabilitació i canvi d’ús de l’antic edifici de batans i cardes de Cal Pons

Aquest treball no hagués estat possible sense la col·laboració de: 

Blanca Figueras 

per orientar-nos durant tot el procés 

L’Ajuntament de Puig-reig, en especial Ramon Escalé i Francisco Vargas 

per facilitar-nos documentació i accés a l’edifici del projecte 

Familiars i Amics 


