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 Títol del Projecte 1  

RESUM 
 
 
L’objectiu del projecte de referència és dur a terme un aixecament gràfic de l’actual escola 

universitària d’Igualada per tal de poder-la transformar en un centre hoteler. Estudiar-ne 

l’edifici i el seu sistema estructural per tal de minimitzar al màxim les obres a realitzar, reduir 

al màxim l’impacte ambiental generat per la forta actuació i oferir als clients un nou hotel 

cèntric a la ciutat perfecte per temes de negocis amb una relació qualitat preu molt ajustada.  

 

El primer capítol d’antecedents històrics s’ha realitzat amb l’objectiu de poder entendre  

l’origen de l’industria Igualadina, ja que aquest és l’explicació al per que de la construcció a 

Igualada i no a una altre ciutat, de la primera escola d’adoberia a nivell estatal l’any 1958. En 

aquest capítol també es pot apreciar una relació dels actual hotels situats a la ciutat i poder 

entendre així amb més facilitat, les necessitats que tenia Igualada d’incorporar un nou hotel 

a la ciutat. 

 

Al capítol referent a l’aixecament gràfic de l’estat actual s’explica l’estat actual de totes les 

plantes de l’edifici juntament amb les seves façanes. Tant pel que fa a nivell estructural com 

la seva distribució interior i l’ús a les que estan destinades a dia d’avui. Finalment es fa una 

breu explicació de la relació de plànols elaborats i de com s’han confeccionat. 

 

A l’apartat enderrocs i reformes primerament s’expliquen els criteris que s’han tingut en 

compte per tal d’elaborar la distribució definitiva del que serà el nou hotel. Acte seguit es fa 

una explicació del procediment utilitzat làmina per làmina per tal de plasmar els enderrocs i 

les reformes de forma clara a totes les plantes de l’edifici. 

 

El penúltim capítol referent al canvi d’ús de l’edifici, ens parla de forma molt més detallada 

de com ha quedat la proposta projectada. Realitzant una breu explicació de totes les 

dependencies del nou hotel. Informant dels espais comuns, les noves zones de circulació i 

del tractament realitzat a cada una de les façanes de l’hotel. 

 

Finalment a l’últim capítol es fa esment de les normatives que intervenen en el nostre 

projecte, tant les que són de caràcter general com les que són de caràcter més específic 

com ara la normativa TIC/313/2003 d’hotels i l’ordenança municipal d’establiments de 

pública concurrència de la ciutat d’Igualada. En aquest capítol també es realitza una breu 

justificació de la normativa TIC/313/2003 degut a que de cara al nostre projecte és la que 

ens afecta de forma més directe. 
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1. INTRODUCCIÓ 
 
 
En aquest projecte amb títol “ Transformació d’una escola universitària en centre hoteler a la 

ciutat d’Igualada” s’han elaborat dos documents. El primer és de caire narratiu i fa referència 

a tota la memòria del projecte. L’altre document corresponent a l’elaboració d’un total de 34 

plànols DIN A-1 on es representa l’estat actual i la transformació que patirà l’edifici. 

 

Des d’un principi, el motiu principal que em va incentivar a executar tots els plànols amb 

format DIN A-1 no era cap més que el de voler plasmar de forma clara i visual els principals 

processos arquitectònics necessaris per tal de poder fer viable la proposta presentada.  

 

És per això que l’elaboració d’un bon aixecament gràfic de l’estat actual era l’eina bàsica i 

essencial de tot el contingut del projecte. Amb un acurat aixecament gràfic podia passar a la 

segona part del projecte, l’estructura, intentant minimitzar al màxim els canvis estructurals 

que estaria sotmès l’edifici i finalment grafiar la distribució final del nou hotel Igualadí. 

 

Suposo que alguns de vosaltres però us preguntareu per que la necessitat de construir un 

nou hotel a Igualada i per que a l’escola universitària i no un altre lloc, doncs molt fàcil. 

 

Igualada, capital de l’Anoia, té aproximadament uns 40.000 habitants que juntament amb els 

seus pobles veïns, podem arribar a tenir una població total de 70.000 habitants. Actualment 

Igualada gaudeix únicament de dos hotels a la ciutat. Un de 4 estrelles i de nova construcció 

i un altre de 3 estrelles que data del 1955. És per aquest motiu doncs que vaig veure la 

necessitat de construir a Igualada un nou centre hoteler ubicat al cor de la ciutat.   

 

Per altre banda l’edifici seleccionat ha sigut l’actual escola universitària bàsicament per dos 

motius. El primer és que l’escola en un futur no gaire llunyà deixarà les seves instal·lacions 

de la plaça del Rei per anar a les afores de la ciutat. Quedant doncs al centre de la ciutat un 

edifici de grans dimensions totalment obsolet. El segon motiu és que aquest edifici ha sigut 

tot un referent per la ciutat. Data de l’any 1958, representa el fruit d’una llarga indústria 

adobera a la ciutat i va ser la primera escola d’adobera a nivell estatal. 

 
 
 
 
 
 
 



               Transformació d’una escola universitària en centre hoteler a la ciutat d’Igualada      8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Transformació d’una escola universitària en centre hoteler a la ciutat d’Igualada      9 

2. NUCLI 

2.1 ANTECEDENTS HISTÒRICS  

Per poder entendre l’abast del projecte he cregut necessari fer una breu introducció històrica 

tant de la nostre comarca com de  la seva capital. I es que l’origen de l’actual escola 

universitària, objecte del treball, està molt arrelat a l’industria Igualadina. 

2.1.1 Introducció a l’Anoia 

L’Anoia amb Igualada com a cap de comarca, al s.XIX havia estat anomenada Baixa 

Segarra i, en el seu espai central més restringit, conca d’ Òdena. 

La comarca limita al nord amb el Solsonès; a l'oest amb la Segarra, la Conca de Barberà i 

l'Alt Camp; al sud amb el Alt Penedès, i a l'est amb el Baix Llobregat i el Bages. 

Població 

Actualment la comarca està formada per 33 municipis, els mateixos que la formaven al segle 

XIV però amb un total de 111.655 habitants. La majoria de la població de la comarca es 

concentra majoritàriament a Igualada i municipis més propers, la resta es troba en municipis 

més petits. 

 

 

Fig.2.1.1.1 Sector de la conca d’ Òdena i l'inici del congost de l'Anoia 

 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Solson%C3%A8s
http://ca.wikipedia.org/wiki/Segarra
http://ca.wikipedia.org/wiki/Conca_de_Barber%C3%A0
http://ca.wikipedia.org/wiki/Alt_Camp
http://ca.wikipedia.org/wiki/Alt_Pened%C3%A8s
http://ca.wikipedia.org/wiki/Baix_Llobregat
http://ca.wikipedia.org/wiki/Bages
http://editor.enciclopedia.cat/medies/FOTO/FG000081.JPG
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Clima 

Respecte al clima de l'Anoia, aquest és de transició entre el típicament mediterrani i el 

continental. Els contrastos tèrmics estacionals són molt marcats. Les primaveres i les tardors 

són curtes, mentre que els estius i els hiverns són llargs i de temperatures extremes. 

La temperatura mitjana a Igualada és de 14°C, amb màximes mitjanes entorn dels 31°C i 

mínimes mitjanes que a penes s'acosten a 0°C.  

Indústria 

Al 1996 el 2,8% de la població activa treballava en el sector primari, el 7% en el sector de la 

construcció, el 49,1% en la indústria i el 41% en el terciari. A la zona occidental i  de Calaf té 

més pes l'agricultura, mentre que a la rodalia d'Igualada i al sud de la comarca predomina la 

indústria. D'altra banda, Igualada com a centre de serveis, aplega més població dedicada al 

sector terciari. 

La indústria, és el sector més important de la comarca, és documentada des de molt antic a 

les vores de l'Anoia i els seus afluents més importants, en els quals apareixen molins des del 

inici de la Reconquesta. La indústria tèxtil (principalment gèneres de punt i pell) és la branca 

del sector secundari més important a la nostre comarca. 

Malgrat que des del 1981 la comarca acusés amb força la crisi general a tot Catalunya, des 

del 1984 s'inicià una tímida recuperació, però també cal dir que globalment el sector perd 

pes en favor dels serveis.  

Tradicionalment, la ciutat d'Igualada concentrava la seva producció en les pells adobades. 

Actualment segueixen en importància les indústries mecàniques, les foneries i les bòbiles.  

Cal mencionar també les localitats de Carme, la Torre de Claramunt, la Pobla de Claramunt i 

Capellades on hi ha establert un important nucli paperer.  

Finalment en alguns municipis també s’ha dut a terme l'aprofitament de les guixeres, 

sobretot als voltants d'Igualada. A més del guix però també és produïda ceràmica i rajoleria 

en diverses localitats. 

Vies de comunicació 

Les principals vies de comunicació que podem trobar a la comarca de  l'Anoia són: 

 Autovia A-2 

 Eix Transversal  

http://ca.wikipedia.org/wiki/A-2


Transformació d’una escola universitària en centre hoteler a la ciutat d’Igualada      11 

 Eix Valls-Olot C-37 

 Eix Garraf-Anoia C-15 

Altres vies secundàries importants són: 

 C-1412a, que comunica amb la zona de Calaf 

 B-244, que comunica Igualada amb Martorell a través de Piera i Masquefa entre 

altres municipis. 

Per la zona de l'Alta Anoia hi passa també, la línia de ferrocarril d'ADIF que uneix Manresa i 

Saragossa.  

Una xarxa d'altres carreteres conflueix radialment a Igualada. Els Ferrocarrils de la 

Generalitat, inaugurats l'any 1983, uneixen Igualada amb Martorell i Barcelona, mentre que 

la línia de RENFE de Barcelona a Lleida passa per Calaf.  

Actualment també hi ha un projecte d'un nou eix ferroviari diagonal Lleida-Girona, el qual 

travessaria la comarca per la zona de la Conca d’ Òdena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ca.wikipedia.org/wiki/C-37
http://ca.wikipedia.org/wiki/C-15
http://ca.wikipedia.org/wiki/Igualada
http://ca.wikipedia.org/wiki/Martorell
http://ca.wikipedia.org/wiki/Piera
http://ca.wikipedia.org/wiki/Masquefa
http://ca.wikipedia.org/wiki/ADIF
http://ca.wikipedia.org/wiki/Manresa
http://ca.wikipedia.org/wiki/Saragossa
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2.1.2  Igualada, capital de comarca 

La ciutat està situada al centre de la Conca d’ Òdena. El municipi limita a l'Oest amb Jorba, 

al Nord i a l'Est amb el terme d’ Òdena, al Sud-Est amb Vilanova del Camí, i al Sud amb 

Santa Margarida de Montbui.  

Actualment està constituïda per una població total de 39.149 habitants i amb una superfície 

total de 8,12km2. 

 

 

Fig. 2.1.2.1 Vista aèria parcial del centre d'Igualada  

 

El relleu del terme igualadí és poc accidentat, només s’hi pot observar petites alineacions de 

turons, els quals gran part corresponen a afloraments de guixos, que han estat 

tradicionalment aprofitats per a l'obtenció de calç.  

Respecte al riu Anoia, malgrat el seu cabal pobre i irregular, les aigües han estat aprofitades 

per a regar un grapat d’horts, per a adobar pells i com a força motriu per a moure molins i 

fàbriques. 

Degut als grans dominis feudals veïns, el terme municipal d'Igualada va quedar reduït fa 

temps a menys de 3 km de llargada per uns 700 m d'amplada.  

A mitjan segle XIX, el progrés de la urbanització cap a la banda del nord de la ciutat ja 

estava limitat pel terme d’ Òdena. 

http://editor.enciclopedia.cat/medies/FOTO/FG003263.JPG
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L'any 1859 es van iniciar gestions per tal d’aconseguir eixamplar el terme, però no van 

obtenir resultats positius fins el 1925, any en què s'agregaren al terme municipal d'Igualada 

unes 600 hectàrees procedents del terme d’ Òdena.  

Finalment a finals del segle XX, gairebé tota la superfície municipal corresponia a la trama 

urbana d'Igualada i el seu eixamplament. 

Origen i formació de la ciutat 

La ciutat d'Igualada està situada a la banda esquerra de l'Anoia, a 284 m sobre el nivell de la 

mar. L'origen de l'actual nucli urbà cal situar-lo en el transcurs del segle X.  

Les primeres edificacions es van aglomerar entorn d'un nucli originari format per una 

esglesiola i una rudimentària fortificació, en un principi en direcció N-S seguint la ruta 

Òdena-Montbui. 

A partir del segle XIII, i a mesura que el camí de Barcelona a Lleida guanyava importància, 

les edificacions van anar arrenglerant-se d'acord amb aquest nou eix, en direcció a ponent. 

A finals del segle XIII es va configurar en aquest sector un raval a banda i banda del camí 

carreter, que havia de ser l'embrió del carrer de l'Argent. En canvi, pel cantó de llevant 

l'edificació era dificultada per l'existència de la força, el primitiu recinte fortificat que durant 

molt de temps va representar un paper fonamental en la defensa de la vila.  

Precisament per a preservar aquesta funcionalitat, l'any 1390 les cases edificades a 

extramurs d'aquell sector van ser enderrocades per ordre del rei Martí, perquè molestaven a 

la defensa de la població i el control de l'estratègica cruïlla de camins. 

Seguint l'eix de creixement cap a ponent, les muralles s'expandiren en etapes successives 

en aquella direcció, fins que l'any 1367 totes les edificacions ponentines quedaren 

integrades dintre les fortificacions, deixant únicament a extramurs, a llevant i a ponent, 

construccions que havien de ser l'embrió dels futurs ravals de Soldevila i de Capdevila.  

A partir d'aquest segon recinte de muralles l'expandiment urbà es va realitzà en totes 

direccions, i va donar lloc a diversos carrers nous, un dels quals, el de dalt. A l'Est, el raval 

de Soldevila va agrupar la seva edificació, de tal manera que ja va poder ser inclòs sencer 

en l’últim recinte de muralles, traçat a partir de l'any 1438.  

En canvi, el nou raval de Capdevila va quedar definitivament a extramurs, i aquesta 

indefensió va ser la causa de la seva ruïna durant la guerra civil del temps de Joan II. 
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Aquest últim recinte de muralles, format per trenta-sis torres i set portals, va configurar el 

perímetre definitiu del nucli antic d'Igualada. Els seus límits coincidien amb el contorn de la 

plaça de la Creu, la rambla de Sant Isidre, el carrer de Sant Jordi, la plaça del Rei i el 

passeig de les Cabres.  

Les restes arquitectòniques més antigues que es conserven a Igualada es remunten als 

últims segles medievals. De les muralles es conserven dos portals, corresponents a les 

fortificacions del segle XV, el d'en Vives, o d'en Rovira, i el de la Font Major, o Mare de Déu 

de Gràcia. 

Els dos tenen característiques constructives semblants: un arc ogival a la part de fora i un 

arc de mig punt a l'interior, al lloc on hi havia les portes.  

La indústria 

A Igualada el sector primari sempre ha sigut pràcticament inexistent, de forma que al 2001 

només incloïa el 0,97% de la població ocupada. En canvi, la indústria ha sigut i encara és 

avui dia el recurs principal en l'economia de la ciutat juntament amb els serveis, amb un tan 

per cent que arriba al 40% dels ocupats. És per aquest motiu interessant de fer una petita 

explicació del desenvolupament de la industrialització Igualadina. 

Les indústries que explicarem a continuació de forma cronològica, i que han sigut vitals pel 

desenvolupament de l’economia Igualadina són: 

 La indústria de l’adobament de pells (curtits) 

 La indústria cotonera 

 La indústria del gènere de punt. 

 

La indústria de l’adobament de pells 

L'adobament de pells és una de les indústries més antigues arrelades a la població i és 

documentada des de l'any 1340. Durant molts segles les adoberies estigueren situades 

dintre el recinte de muralles, als carrers de Sant Jaume, de Sant Roc i de Sant Sebastià, 

zona en la qual hi havia molts pous, que proporcionaven l'aigua necessària per a aquesta 

activitat. La zona exterior de la muralla, de cara a migdia, era utilitzada per a posar a 

assecar les pells ja adobades. 

Des del començament del segle XVIII, les adoberies començaren a ser traslladades a les 

proximitats d'una sèquia alimentada amb les aigües de l'Anoia, de la qual existeixen 

testimonis documentals des del segle XII. Amb aquest trasllat es posaren els fonaments del 
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que havia de convertir-se en un barri industrial, que per la seva especialització majoritària en 

l'adobament de pells, ha quedat consagrat en la trama urbana com el barri dels Blanquers. 

A la fi del segle XVIII, aquesta activitat s'havia transformat en una de les principals indústries 

de la població. L'any 1770 funcionaven 8 adoberies amb 90 treballadors, però l'any 1797 hi 

havia ja 20 fàbriques amb 236 treballadors i una producció consumida principalment fora de 

la població. 

Durant la segona meitat del segle XIX, l'única activitat industrial a Igualada que es 

mantingué desenvolupant va ser l'adobament de les pells. Mentre que aquesta mateixa 

indústria tendia a desaparèixer en altres poblacions catalanes.  

Aquesta evolució ascendent cal atribuir-la a la forma rudimentària que tenien de treballar els 

blanquers de la ciutat, que va fer-la immune a les exigències de la mecanització, i li permeté 

de beneficiar-se de la mà d'obra barata excedent de la indústria cotonera i també de la mà 

d’obra agrícola. 

La mecanització de l'adoberia no es va portar a terme fins al principi del segle XX i coincidí 

amb una etapa d'intens desenvolupament industrial. En aquella època la instal·lació de 

l'energia elèctrica a la ciutat facilità la progressiva introducció de les modernes bótes 

d'adobar les pells i altres màquines complementàries, les quals permeteren d'escurçar 

notablement el procés de l'adob. 

A partir dels anys de la postguerra la indústria dels blanquers experimentà un lent, però 

constant, procés de concentració empresarial. Fent que les 115 empreses de l'any 1945 

quedessin reduïdes solament a 58 l'any 1983 i produïssin 11.896 tn de sola l'any.  

La ciutat s'havia convertit en el principal centre productor de pells per a sola de  tot l'Estat 

Espanyol. 

 

 
 

Fig.2.1.2.2 i Fig.2.1.2.3 Actual adoberia Cal Sabater  
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La indústria cotonera 

La indústria cotonera es va establir bastant més tard a la ciutat d’Igualada. Les primeres 

notícies sobre la seva existència daten del 1779. 

En la seva implantació a la ciutat, la indústria cotonera va poder aprofitar la infraestructura 

promoguda anteriorment per la indústria drapera, i fins i tot alguns dels mestres paraires 

més emprenedors es convertiren en empresaris cotoners.  

Aquest conjunt de circumstàncies explica que al cap de vint anys de la seva instal·lació a 

Igualada, l'any 1797, la indústria cotonera disposés ja de 200 telers. En aquella època la 

indústria cotonera s'havia convertit en una de les principals de la població, i esdevingué una 

clara alternativa a la decadent indústria drapera.  

L'any 1824 funcionaven un total 500 màquines de filar i 1.499 telers, on treballaven 3.823 

obrers, i a l'any 1850 la indústria cotonera tenia instal·lats 63.300 fusos i donava feina a prop 

de 4.000 obrers. El procés de mecanització de la indústria cotonera va acabar arreu de 

Catalunya entre els anys 1850-60.  

Posteriorment, la comarca va patir una crisi sense precedents, si l'any 1850 era un dels 

centres cotoners més importants de Catalunya, amb el 13,3% dels fusos totals, l’any 1861 

va passar a un lloc clarament secundari, amb només el 3,1% dels fusos del Principat. La 

manca de reserves hidràuliques suficients, l'allunyament de la costa i la incomunicació 

ferroviària van determinar la incapacitat de la indústria cotonera igualadina de traspassar la 

frontera de la mecanització. 

L’any 1893 però la indústria tèxtil va experimentar un salt qualitatiu important gràcies a la 

connexió ferroviària. Així, mentre que l'any 1890 la majoria d'indústries treballaven encara 

amb telers manuals, l'any 1910, en canvi, els telers manuals havien estat arraconats 

definitivament i els mecànics sumaven ja més d'un miler. Encara que aquesta indústria no va 

recuperar una posició capdavantera en el sector tèxtil català, l'any 1928 ja disposava de 

2.660 telers mecànics i donava feina a prop de 4.000 obrers. 

La indústria cotonera, després d'un relatiu increment durant els anys de la postguerra, 

afavorida per la situació que vivia el país, va entrar en una forta reculada a partir de la 

dècada del 1960, i moltes empreses es van haver d'acollir a successius processos de 

reconversió. 

Finalment les 36 empreses en funcionament l'any 1952, que donaven ocupació a 1.746 

obrers, es van reduir a 15 l'any 1983, i encara en van haver moltes més que van intentar 

aguantar la crisi i finalment van tancar les seves portes durant els anys següents.  
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L'última empresa cotonera que va haver-hi en funcionament a la ciutat d’Igualada va ser 

l'antiga fàbrica de Cal Font. 

 
 

 
 

Fig.2.1.2.4 Antiga fàbrica Cal Font  
 
 
 

 

La indústria del gènere de punt 

 A partir del començament del segle XX Igualada va començar a especialitzar-se en la 

indústria del gènere de punt, que amb el temps ha esdevingut un dels fonaments de la 

importància fabril de la ciutat.  

La indústria del gènere de punt es va iniciar a Igualada l'any 1890, però el seu 

desenvolupament no es va produir fins després del 1912, quan la instal·lació de la xarxa de 

distribució d'energia elèctrica a la població permeté de renovar-ne ràpidament l’ utillatge. 

Així, mentre que l'any 1910 hi havia únicament quatre fabricants, amb 36 telers manuals, 

l'any 1928 s'havien instal·lat més de 500 tricotoses i la indústria donava feina a un miler 

d'obrers. Després del parèntesi de la Guerra Civil de 1936-39 aquesta indústria assolí un 

desenvolupament extraordinari, i esdevingué una gran alternativa a la crisi  en què estava 

vinculada el sector tèxtil cotoner.  
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Des de la fi dels anys cinquanta començaren a proliferar arreu de la ciutat petits obradors de 

tipus familiar, i als anys successius es va dur a terme un procés de ràpida concentració 

empresarial.  

L'any 1975, la indústria del gènere de punt era tant important a la ciutat que va arribar a 

donar ocupació al 65,6% de la població activa. La indústria del gènere de punt s’havia 

convertit en el suport bàsic i motor econòmic del creixement de la ciutat.  

Un exemple d’aquest gran creixement el reflexa les grans empreses d'iniciativa local que 

ofereixen al mercat sòlides marques, com ara Indústries Valls (Punto Blanco), Biosca i Riera 

(Escorpion) Esteve (Sita Mur)  i Vives Vidal (roba interior), entre d'altres.  

 

 
 

Fig.2.1.2.5 Fàbrica de punt Punto Blanco 

 
 

El comerç i els serveis 

A Igualada el sector dels serveis  a l’any 2001 va passar a concentrar el 52,64% de la 

població ocupada. Els subsectors que han experimentat un creixement més intens són el 

comerç, l'hostaleria, les reparacions i els serveis a les empreses.  

La importància mercadera d'Igualada, que havia tingut un paper clau en la configuració de la 

ciutat medieval, ha continuat sent durant el segle XX un dels principals signes de la seva 

capitalitat comarcal.  

L'àrea d'atracció del mercat d'Igualada constitueix la principal concentració de 

comunicacions, centres comercials i de serveis professionals i sanitaris de tota la comarca. 
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L'any 1988 es va posar en funcionament, a Igualada, el primer hipermercat o autoservei de 

grans dimensions, construït a la zona del polígon de les Comes, arran de l'antiga carretera 

N-II, que es va convertir en un atractiu mercantil per als habitants de la comarca.  

Als darrers anys s'han establert un bon nombre de botigues de venda directa de fàbrica que 

exerceixen una atracció comercial que ultrapassa la mateixa comarca.  

Els principals eixos comercials es concentren al nucli antic o als voltants (rambla de Sant 

Isidre i plaça de Cal Font), tot i que recentment s'ha configurat un altre eix, centrat al carrer 

de Balmes. A més dels mercats setmanals (dimecres i dissabte) i de la tradicional fira de 

Reis, que data del 1373 i és la més antiga de la ciutat. 

Com a capital comarcal, Igualada concentra un gran nombre de serveis. L'ensenyament és 

cobert per diferents centres fins al batxillerat i la formació professional. Quant a 

l'ensenyament superior, hi ha l'Escola Superior d'Adoberia (1958) actual Escola d'Enginyeria 

Tècnica Industrial d'Igualada, adscrita a la UPC.  

També hi ha un punt de suport de la Universitat Oberta de Catalunya. Centres que 

imparteixen l'ensenyament en camps especialitzats (música, art, teatre, etc. ). I finalment 

l'educació especial és atesa per l'Escola Àuria (1968), de pedagogia terapèutica.  

Els esforços per equipar millor la ciutat l'han dotada d'una infraestructura que permet la 

pràctica de gairebé totes les modalitats esportives. Cal destacar sobretot el complex esportiu 

de les Comes i l'Estadi Atlètic. 

Pel que fa a la infraestructura sanitària, Igualada disposa de la Fundació Sanitària 

d'Igualada, la Clínica Sant Josep, un centre sociosanitari bàsicament per a gent gran, 

l'Hospital de Dia Sant Jordi. I des de el 2006 el nou hospital. 

 

 
 
 

Fig.2.1.2.6 Nou Hospital d’Igualada 
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Els edificis religiosos 

Dels edificis religiosos existents a Igualada, l'església parroquial de Santa Maria és 

l'exemplar més antic i valuós en termes arquitectònics i artístics. 

L'edificació del temple actual va començar l'any 1617, i va ser realitzada per etapes 

conservant fins a l'acabament de l'obra les antigues construccions, de les quals encara resta 

el testimoni d'una capella d'estil gòtic i el campanar.  

La nova església havia estat projectada per Pere Blai, i realitzada per Rafael Plançó en estil 

renaixentista. 

Finalment al 1949, l'església va ser convertida en basílica menor per un privilegi del papa 

Pius XII.  

 

 

Fig.2.1.2.7 Entrada Principal Església de Santa Maria 
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Fig.2.1.2.8 Façana lateral dreta de l’església de Santa Maria 
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Els edificis civils 

Dintre l'arquitectura civil cal destacar la Casa Serrals, del segle XVI, una de les primeres 

cases pairals de la ciutat, aixecada sobre les antigues muralles.  Pel que fa a l'arquitectura 

modernista, aquesta ha sigut indubtablement la més ben representada a la ciutat. Entre els 

diversos edificis catalogats, construïts entre el 1900 i el 1919, es destaquen la Casa Ratés 

del carrer de Santa Maria, que data de l'any 1908, el conjunt d'edificis de l'Escorxador, 

construïts l'any 1903 per Isidre Gili i Moncunill i Pau Salvat i Espasa.  

Ara bé, l’edifici Igualadí més original de l'arquitectura igualadina modernista és l'edifici de 

l'Asil del Sant Crist, construït l'any 1931 per l'arquitecte Joan Rubió i Bellver, deixeble 

d'Antoni Gaudí. 

L'element determinant d'aquesta construcció és la pedra vista, utilitzada com a element 

alhora constructiu i ornamental, que li dóna la seva fesomia inconfusible.  

 

 

Fig.2.1.2.9 Vista lateral dreta de l’Asil del Sant Crist 
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Fig.2.1.2.10 Vista lateral esquerra de l’Asil del Sant Crist 
 

 

Fig.2.1.2.11 Vista frontal de l’Asil del Sant Crist 
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Les comunicacions 

Igualada sempre ha estat un important nus de comunicacions, la carretera N-II durant molts 

anys va travessar l'interior de la població d'Est a Oest.  

L'any 1956 va ser inaugurada una variant a la zona del pla de Sant Magí, que més endavant 

a l’any 1977 gràcies a l'obertura del túnel del Bruc, va fer que es produís una notable millora 

física respecte a les noves comunicacions amb Barcelona.  

Finalment al 1991 es van finalitzar les obres de l'autovia que enllaçava Igualada amb 

Martorell corresponents al tram de la variant de la N-II a  A-2 al seu pas per la ciutat 

d’Igualada. 

Cal mencionar també que Igualada a part de l’actual A-2 també està enllaçada amb dues 

carreteres importants com són la C-37 que uneix la ciutat amb Manresa, i la C-15 que uneix 

Igualada amb Vilafranca del Penedès i Sitges.  

Per últim, respecte a les comunicacions cal dir que Igualada té a més a més, una línia dels 

Ferrocarrils de la Generalitat que l'enllacen amb Martorell i Barcelona, i un aeròdrom situat 

en terres del terme municipal d’ Òdena.  
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2.1.3 Establiments hotelers 

Degut a que el contingut del projecte tracta de la transformació d’una escola universitària en 

centre hoteler, he vist necessari fer un petit incís en l’estructura hotelera que podem trobar a 

la ciutat d’Igualada. 

El primer centre Hoteler que es va dur a terme a la capital de l’Anoia va ser l’Hotel Amèrica. 

Aquest edifici estava ubicat a l’actual rambla sant Isidre que en aquells temps era la 

carretera general que anava de Lleida a Barcelona, punt importantissim per la ciutat i que 

ens explica el per que de la seva ubicació. 

Cal mencionar però que anteriorment també s’havien allotjat al voltant de la carretera 

general de la ciutat algunes pensions i fondes com la pensió casa Ramon, la pensió la 

Paloma o la fonda Catalunya. 

A mesura que la ciutat va anar creixent i que la gent que passava per la carretera general 

direcció Lleida-Barcelona augmentava. L’Hotel Amèrica va canviar d’ubicació i es col·locà 

més al nord de la ciutat acompanyat d’un augment de la seva capacitat.  

Per altre banda, a la vora del nou Hotel Amèrica també s’estava construint el que seria el 

segon hotel de la ciutat, el encara conegut avui dia amb el nom d’Hotel Canaletes.  

A mesura que van anar passant els anys Igualada i la resta de comarques de l’Anoia van 

anar creixent, i aquests establiments turístics van anar proliferant a varies comarques. És 

per això que avui dia a l’Anoia podem trobar un total de 19 centres turístics distribuïts de la 

següent manera: 

 Hotels: 10 unitats 

 Hostals: 5 unitats 

 Fondes: 3 unitats 

 Pensions: 1 unitat 

 

De tots aquests allotjaments turístics, Igualada com a capital de l’Anoia i ciutat que dona lloc 

a un terç de la població Anoienca, actualment gaudeix de 6 allotjaments turístics. Aquests 

centres són els següents: 

 

 Hotel Ciutat d’Igualada * * * *  

 Hotel Amèrica * * * 

 Hotel Canaletes * * 

 Pensió la Paloma * 
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 Pensió Casa Ramón * 

 Fonda Catalunya * 

 

Actualment de tots aquests allotjaments turístics  només l’Hotel Ciutat d’Igualada és de nova 

construcció, les pensions, les fondes i l’Hotel Canaletes tenen un estat pèssim i l’Hotel 

Amèrica manca d’una bona reforma tant interior com exterior.  

És per això que he cregut necessari el plantejar transformar un edifici cèntric com és l’escola 

d’Enginyera d’Igualada en un hotel de negocis. 

L’actual Universitat ja té destinada una nova ubicació, i la manca d’hotels competitius a la 

ciutat juntament amb la magnifica ubicació d’aquest edifici just al cor de la ciutat, fa que la 

construcció d’un nou centre hoteler sigui la solució més encertada de cara als negocis de la 

ciutat. 

A continuació s’adjunta una breu explicació acompanyada d’algunes fotografies dels 

diferents establiments hotelers de la ciutat. 

 

Hotel Ciutat d’Igualada 

L’edifici va ser construït l’any 2003 i es troba ubicat al carrer Mossèn Jacint Verdaguer 

cantonada amb l’avinguda Pau Casals.  

És de construcció moderna tant interiorment com exteriorment. La pell exterior es resol 

mitjançant una façana ventilada de xapa plegada combinada amb una façana vidriada on 

s’ubiquen les diferents habitacions. 

L’hotel es troba situat al costat de l’estació d’autobusos i de l’estació de trens de la 

generalitat de Catalunya a 500 metres del centre de la ciutat.   

Disposa d’un total de 6 plantes amb 57 habitacions dobles i 9 suits amb un hall d’entrada i  

una àrea de recepció oberta 24h amb caixa forta i ascensor. 

També podem trobar una cafeteria, una sala de televisió, un restaurant climatitzat a la carta, 

sales de conferencies i aparcament pels clients entre altres serveis. 
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Fig. 2.1.3.1 Façana principal de l’hotel Ciutat d’Igualada 
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Fig. 2.1.3.2 Façana lateral dreta de l’Hotel Ciutat d’Igualada 

 

 

Fig. 2.1.3.3 Entrada al restaurant de l’Hotel Ciutat d’Igualada 
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Fig. 2.1.3.4 Façana posterior de l’Hotel Ciutat d’Igualada 
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Hotel Amèrica 

L’edifici data de la dècada dels 50. Està molt ben situat per tal d’accedir de forma ràpida a 

les principals zones financeres del voltant de Barcelona, la qual es troba a una distància no 

superior als 30 minuts amb cotxe. 

L’hotel es troba ubicat a l’avinguda Mestre Montaner, 44-45 envoltat d’una gran parcel·la que 

li proporciona la tranquil·litat i accessibilitat necessària. 

Una part característica de l’hotel és la seva decoració genuïna dels anys 70 que s’imposa a 

totes les estàncies del hotel. 

Disposa d’un total de 6 plantes amb un total de 49  habitacions, un hall d’entrada i  una àrea 

de recepció oberta 24h amb caixa forta i ascensor. 

Les habitacions del hotel són amplies i exteriors i van acompanyades d’una gran zona 

enjardinada exterior a la planta baixa amb piscina i un pàrquing exterior exclusiu clients. 

Finalment dir que l’hotel consta de varies sales polivalents per tal de dur a terme grans 

banquets de noces, comunions, reunions empresarials, petits sopars individuals,etc. 

 

 

 

Fig. 2.1.3.5 Vista lateral de l’Hotel Amèrica a l’any 1955 
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Fig. 2.1.3.6 Vista frontal de l’actual Hotel Amèrica 

 

 

Fig. 2.1.3.7 Vista lateral dreta de l’actual Hotel Amèrica 
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Hotel Canaletes 

L’Hotel Canaletes al igual que l’Hotel Amèrica, està molt ben situat per tal d’accedir de forma 

ràpida a les principals zones financeres del voltant de Barcelona, la qual es troba a una 

distancia no superior als 30 minuts amb cotxe. L’hotel es troba ubicat a l’avinguda Mestre 

Montaner cantonada amb la carretera de Manresa. 

És un hotel de dues estrelles més aviat considerat com un hostal familiar, enfocat a oferir les 

necessitats bàsiques que pot necessitar tot client.  

Disposa d’un total de 5 plantes amb un total de 25  habitacions, un hall d’entrada i  una àrea 

de recepció. Les habitacions del hotel són antigues però amplies i exteriors i van equipades 

amb bany, telèfon i televisió. 

L’hotel consta de varies sales polivalents amb cabuda fins a 450 persones en un mateix 

saló, tots ells climatitzats per tal de poder-hi realitzar qualsevol tipus d’esdeveniment. 

Finalment mencionar que el restaurant disposa d’uns saló exclusiu amb un buffet diari. 

 
 

 

 
 

Fig. 2.1.3.8 Vista lateral dreta de l’actual Hotel Canaletes 
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2.1.4 EUETII: Passat, present i futur 

L’actual Escola d’Enginyeria d’Igualada és l’edifici objecte d’aquest projecte final de carrera 

d’arquitectura tècnica. 

A continuació passaré a fer una breu explicació de l’evolució històrica que a patit l’actual 

edifici, i que a dia d’avui, gràcies al gremi de blanquers d’Igualada, cedeix les seves 

instal·lacions per dur a terme la pràctica de l’aprenentatge i la formació universitària 

mitjançant diferents estudis superiors. 

 

Història i evolució  

Tal i com hem comentat anteriorment, Igualada comptava amb una tradició adobera de feia 

segles i era la població que concentrava el 90% de la producció del cuir per a sola de sabata 

de tot l’Estat Espanyol.  

Gran part de la població Igualadina es dedicava a l’industria del cuir. I és per aquest motiu 

que Igualada tenia que continuar formant-se i especialitzant-se en l’adobament de la pell.  

Es va tenir que competir amb la sol·licitud de Barcelona, que també volia aquesta escola, 

tant per a la seva importància, com pel precedent d’una “Escuela Española de Tenería” que 

entre els anys 1913 i 1928 havia existit dins de l’Escola Industrial de Barcelona, del Carrer 

Urgell. 

Així que l’any 1942, es van iniciar les gestions per a la construcció d’un centre educatiu 

professional a favor de les indústries adoberes. 

El 3 de març de 1949 es va signar una acta notarial per a la constitució d’un Patronat 

fundacional, entre l’Ajuntament d’Igualada, el Gremi de Blanquers i les autoritats 

empresarials i sindicats. 

Un dies més tard, al 28 d’abril de 1949, l’Ajuntament d’Igualada va dur a terme la cessió d’un 

solar de 857 metres quadrats a la plaça del Rei Neptú per tal d’aixecar-hi un nou edifici 

acadèmic destinat a l’adoberia. 

El projecte continuava en ferm i pel bon camí, tant que al 13 de juny de 1949 es va fer la 

col·locació i la benedicció de la primera pedra de l’Escola Sindical Superior d’Adoberia 

d’Igualada, única a Espanya i a Hispanoamèrica. 

Finalment al 13 de juny de 1953 es van cobrir les aigües i es va col·locar la darrera teula. El 

centre acadèmic tant esperat ja era una realitat. 
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L’edifici va ser subhastat per 3.246.180 pessetes, a càrrec de la “Delegación Nacional de 

Sindicatos”, per mitjà del “Sindicato Nacional de la Piel” i la “Obra Sindical de Formación 

Profesional”, que també pagarien els successius lots de maquinària, mobiliari i aparells de 

laboratori. 

La inauguració oficial de l’Escola Sindical Superior d’Adoberia es va celebrar el 1 de març de 

1958. 

L’edifici constava de quatre plantes: al soterrani hi havia instal·lada la planta pilot de 

fabricació en la seva fase humida; a la planta baixa hi havia instal·lat el taller d’acabats del 

cuir; a la planta primera hi havia les aules i a la planta segona hi havia els laboratoris de 

física, de química, de control d’anàlisis químics i de recerca. La superfície total de les 

plantes de l’edifici era de 3.200 metres quadrats. 

 

 

 
 

Fig. 2.1.4.1 Inauguració oficial de l'Escola, 1 de març de 1958. 

 

 

L’any 1970, el Ministeri d’Educació i Ciència va reconèixer l’Escola com a Centre 

d’Ensenyament Tècnic de Grau Mitjà i s’implantà l’ensenyament  d’Enginyeria Tècnica en 

Química Industrial. 

Més endavant al 1979 el centre es va transformar en Escola Universitària d’Enginyeria 

Tècnica Industrial, adscrita a la UPC, adscripció vigent fins el dia d’avui.  
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L’any 1995 es va implantar a l’actual EUETII el nou pla d’estudis per a la Enginyeria Tècnica 

en Química Industrial (Pla 95), establint-se 4 intensificacions. 

Actualment i des de mitjans de l’any 2001, la titularitat de l’Escola la té el CETI ( Consorci 

Escola Tècnica d’Igualada), format per l’Ajuntament d’Igualada, Generalitat de Catalunya i la 

UPC. El director del Consorci és el Sr. Lluis Ollé. 

 

 

 
 

Fig. 2.1.4.2 Façana principal de l’actual EUETTI 

 

 
Finalment mencionar que en un futur pròxim està previst que l’actual EUETTI es traslladi a la 

zona del Pla de la Massa, terme municipal d'Igualada, entre el centre tecnològic AIICA  

(Associació d’Investigació de les Indústries del Cuir i Annexes) i l’Estadi Atlètic.  

Les millores respecte a la situació i instal·lacions actuals seran molt evidents: aules i 

laboratoris dotats amb les últimes tecnologies docents, accés directe en transport públic, 

àmplia zona d’aparcament, etc.. 
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2.2 AIXECAMENT GRÀFIC DE L’ESTAT ACTUAL DE L’EDIFICI 
 
2.2.1 Situació de l’edifici 
 
L’escola universitària d’Igualada està situada al centre de la ciutat d’Igualada. Es troba al 

mig de la plaça del Rei cantonada amb el carrer Sant Bartomeu i el carrer de la Concepció, 

quedant delimitada per la seva part posterior amb la paret mitjanera d’un edifici col·lindant. 

La seva direcció actual és Plaça del Rei nº 15. 

La Plaça del Rei és una de les places més importants i amb més tràfic de la ciutat. Està 

ubicada just al centre d’Igualada i de ella en deriven dos carrers molt importants per la ciutat. 

Un dels carrers és el de la Soledat, que enllaça l’estació d’autobusos i ferrocarrils de la 

generalitat amb el centre d’Igualada. L’altre carrer s’anomena rambla sant Isidre, la qual 

havia sigut l’antiga general direcció Lleida-Barcelona. En aquest carrer és on des de fa anys 

es concentra la majoria de botigues i centres de negocis de la ciutat. 

El carrer Sant Bartomeu, és un carrer estret i de caràcter secundari pel que fa a la circulació 

tant de vehicles com de vianants. Aquest formava part del  nucli antic d'Igualada a mitjans 

del segle XV. Actualment la universitat hi té instal·lada una porta d’accés directe a l’edifici 

d’ús totalment secundari, per donar accés bàsicament a personal de manteniment. 

Finalment el carrer de la concepció enllaça la plaça del rei amb el passeig de les cabres. És 

una via de doble sentit amb un transit bastant elevat tant de vehicles com de persones. 

Aquest carrer juntament amb el passeig de les cabres, a l’època medieval feia de frontera 

entre el nucli emmurallat i les construccions exteriors. És també en aquest carrer, on l’edifici 

té una porta de garatge per tal de que puguin subministrar al centre tot el material necessari. 

Des de el meu punt de vista doncs aquest centre universitari és ideal per la creació d’un nou 

hotel de negocis a la ciutat. Primerament per que com hem pogut veure amb anterioritat, dos 

centres hotelers a la ciutat, per un total de 60.000 habitants entre Igualada i rodalies és 

insuficient per satisfer les necessitats dels turistes. Un altre factor important és que l’actual 

universitat està situada al centre d’Igualada, cosa que facilita molt l’allotjament a la gent que 

estigui a la ciutat per temes purament turístics o de negocis, amb fàcil accés a tots els 

carrers cèntrics de la ciutat. 

Finalment també cal dir que els dos hotels actual que hi ha a la ciutat estan ubicats lluny del 

nucli antic d’Igualada, cosa que fa que els clients s’hagin de desplaçar. 
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2.2.2 Aixecament gràfic 
 
A l’hora de començar a replantejar la manera com elaborar el projecte, sempre vaig tenir clar 

que aquesta part del treball tenia que ser la més ven elaborada i precisa possible, 

bàsicament  per dos motius: 
 

 Primerament perquè no tenia cap document de referència respecte l’estat actual, 

cosa que suposava tenir que posar-hi els 5 sentits per tal de poder dur a terme un 

aixecament gràfic el més acurat possible. 
 

 Per altre banda, perquè gràcies a l’aixecament de l’estat actual, podria treballar en 

ferm sobre la proposta de rehabilitació, i fer-ne de l’actual escola universitària un bon 

centre hoteler. 

La realització de l’aixecament gràfic de l’estat actual a sigut una mica costos. He hagut de 

fer varies visites a obra a mesura que anava avançant el projecte, tot i que en un inici, 

pensava que amb una bona organització i un parell de visites n’hi hauria suficient.  

Les primeres visites van consistir en anar dibuixant un croquis de les diferents plantes de les 

que consta l’edifici, amb tots els seus departaments i el seus corresponents noms. Pel que 

respecte a les façanes, vaig començar a fotografiar-les pel seu posterior aixecament gràfic. 

Un cop obtinguts els diferents croquis de cada planta amb l’ajut d’una cinta mètrica, vaig 

començar a mesurar el perímetre de l’edifici.  

Obtingudes les mesures del perímetre exterior vaig començar a mesurar els perímetres de 

les diferents estàncies, començant per la planta baixa fins a la planta sota coberta.  

Finalment un cop anotats tots els perímetres als croquis dibuixats amb anterioritat, vaig 

dedicar-me a mesurar totes les diagonals per poder obtenir-ne correctament les inclinacions 

de totes les parets.  

Per dibuixar els alçats de façana he utilitzat únicament la cinta mètrica. Vaig dedicar-me a 

mesurar les diferents cotes dels materials que la formaven, que juntament amb el recompte 

del nombre de filades que hi havia de cada material, hem va ajudar a anar reproduint l’alçat 

de cada una de les façanes. Per altre banda  també em vaig recolzar en les cotes extretes 

entre forjats obtingudes gràcies al punter làser.  

Respecte a la presentació de l’estat actual, aquesta s’ha realitzat amb plànols en format DIN 

A-1, el mateix que s’ha emprat per la resta del projecte. 

Respecte a les escales utilitzades a l’hora de dibuixar, el pes recau en dos tipus diferents. 

Per plasmar tant l’estat actual de les façanes com les diverses seccions sempre s’ha 
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treballat a escala 1:50, en canvi, per realitzar tot el grafisme de les diverses plantes sempre 

s’ha utilitzat el factor d’escala 1:100. 

Tot seguit us mostro una relació de tots els plànols que he elaborat respecte aquesta 

segona part del projecte, acompanyats també d’un breu comentari del seu contingut. 
 

 

2.2.2.1 Llistat de plànols 
  
01.Emplaçament 
 
Plànol de situació i ubicació de l’edifici on s’ha situat l’escola universitària dins el plànol 

general de la ciutat. També s’ha plasmat una petita història de l’origen tant de la seva 

comarca l’Anoia, com de la ciutat d’Igualada i finalment de la pròpia universitat. Per altre 

banda també es poden veure dibuixades les alçades reguladores dels edificis que rodegen  

la universitat. 

 

02.Façana principal 
 
Aixecament de l’estat actual de la façana principal a escala 1/50 on es detallen tots els 

elements que hi ha actualment a la façana. També s’ha realitzat un llistat de tots els 

materials i elements que conformen l’estat actual de la façana.  

 

 

 
 

Fig.2.2.2.1.1 Façana principal de l’actual EUETII 
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03.Façana principal color 
 
Aixecament de l’estat actual de la façana principal a escala 1/50 on es detallen tots els 

elements que hi ha actualment a la façana. També s’ha realitzat un llistat de tots els 

materials i elements que conformen l’estat actual de la façana. Finalment s’ha donat color a 

l’edifici per tal de poder mostrar amb la màxima precisió quin és l’efecte visual que deixa 

percebre. 

 

04.Façana lateral esquerra 
 
Aixecament de l’estat actual de les façana lateral esquerra a escala 1/50 on es detallen tots 

els elements que hi ha actualment a la façana. També s’ha realitzat un llistat de tots els 

materials i elements que conformen l’estat actual de la façana.  

 

05.Façana lateral esquerra color 
 
Aixecament de l’estat actual de la façana lateral esquerra a escala 1/50 on es detallen tots 

els elements que hi ha actualment a la façana. També s’ha realitzat un llistat de tots els 

materials i elements que conformen l’estat actual de la façana. Finalment s’ha donat color a 

l’edifici per tal de poder mostrar amb la màxima precisió quin és l’efecte visual que deixa 

percebre. 

 

 

Fig.2.2.2.1.2 Façana lateral esquerra de l’actual EUETII 
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06.Façana lateral dreta  
 
Aixecament de l’estat actual de la façana lateral dreta a escala 1/50 on es detallen tots els 

elements que hi ha actualment a la façana. També s’ha realitzat un llistat de tots els 

materials i elements que conformen l’estat actual de la façana.  

 

07.Façana lateral dreta color 
 
Aixecament de l’estat actual de la façana lateral dreta a escala 1/50 on es detallen tots els 

elements que hi ha actualment a la façana. També s’ha realitzat un llistat de tots els 

materials i elements que conformen l’estat actual de la façana. Finalment s’ha donat color a 

l’edifici per tal de poder mostrar amb la màxima precisió quin és l’efecte visual que deixa 

percebre. 

 

 

Fig.2.2.2.1.3 Façana lateral dreta de l’actual EUETII 
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08.Planta baixa 
 
Plànol de distribució de la planta a escala 1/100. En aquest plànol es grafia la planta per 

duplicat. Per una banda  al costat esquerra es mostra la planta amb totes les seves 

estàncies i els seus corresponents noms, i per altre banda al costat dret, trobem dibuixat en 

fort tot el sistema estructural de biguetes i grans jàsseres, deixant a segon pla amb un grafiat 

més fluix tota la seva distribució original. 

A continuació, a la part inferior del paper trobem a més a més una llegenda on s’indiquen els 

materials existents de la planta, les seves superfícies, els seus accessos tant interiors com 

exteriors, la seva distribució interior i finalment una explicació de com funciona el seu 

sistema estructural. 

 

09.Planta primera 
 
Plànol de distribució de la planta a escala 1/100. En aquest plànol es grafia la planta per 

duplicat. Per una banda  al costat esquerra es mostra la planta amb totes les seves 

estàncies i els seus corresponents noms, i per altre banda al costat dret, trobem dibuixat en 

fort tot el sistema estructural de biguetes i grans jàsseres, deixant a segon pla amb un grafiat 

més fluix tota la seva distribució original. 

A continuació, a la part inferior del paper trobem a més a més una llegenda on s’indiquen els 

materials existents de la planta, les seves superfícies, els seus accessos tant interiors com 

exteriors, la seva distribució interior i finalment una explicació de com funciona el seu 

sistema estructural. 

 

10.Planta segona 
 
Plànol de distribució de la planta a escala 1/100. En aquest plànol es grafia la planta per 

duplicat. Per una banda  al costat esquerra es mostra la planta amb totes les seves 

estàncies i els seus corresponents noms, i per altre banda al costat dret, trobem dibuixat en 

fort tot el sistema estructural de biguetes i grans jàsseres, deixant a segon pla amb un grafiat 

més fluix tota la seva distribució original. 

A continuació, a la part inferior del paper trobem a més a més una llegenda on s’indiquen els 

materials existents de la planta, les seves superfícies, els seus accessos tant interiors com 

exteriors, la seva distribució interior i finalment una explicació de com funciona el seu 

sistema estructural. 
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11.Planta tercera 
 
Plànol de distribució de la planta a escala 1/100. En aquest plànol es grafia la planta per 

duplicat. Per una banda  al costat esquerra es mostra la planta amb totes les seves 

estàncies i els seus corresponents noms, i per altre banda al costat dret, trobem dibuixat en 

fort tot el sistema estructural de biguetes i grans jàsseres, deixant a segon pla amb un grafiat 

més fluix tota la seva distribució original. 

A continuació, a la part inferior del paper trobem a més a més una llegenda on s’indiquen els 

materials existents de la planta, les seves superfícies, els seus accessos tant interiors com 

exteriors, la seva distribució interior i finalment una explicació de com funciona el seu 

sistema estructural. 

 

12.Planta sota coberta 
 
Plànol de distribució de la planta a escala 1/100. En aquest plànol es grafia la planta per 

duplicat. Per una banda  al costat esquerra es mostra la planta amb totes les seves 

estàncies i els seus corresponents noms, i per altre banda al costat dret, trobem dibuixat en 

fort tot el sistema estructural de biguetes i grans jàsseres, deixant a segon pla amb un grafiat 

més fluix tota la seva distribució original. 

A continuació, a la part inferior del paper trobem a més a més una llegenda on s’indiquen els 

materials existents de la planta, les seves superfícies, els seus accessos tant interiors com 

exteriors, la seva distribució interior i finalment una explicació de com funciona el seu 

sistema estructural. 

 

13.Planta coberta 
 
Plànol de distribució de la planta a escala 1/100. En aquest plànol es grafia la planta per 

duplicat. Per una banda  al costat esquerra es mostra la planta amb totes les seves 

estàncies i els seus corresponents noms, i per altre banda al costat dret, trobem dibuixat en 

fort tot el sistema estructural de biguetes i grans jàsseres, deixant a segon pla amb un grafiat 

més fluix tota la seva distribució original. 

A continuació, a la part inferior del paper trobem a més a més una llegenda on s’indiquen els 

materials existents de la planta, les seves superfícies, els seus accessos tant interiors com 

exteriors, la seva distribució interior i finalment una explicació de com funciona el seu 

sistema estructural. 
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14.Secció longitudinal 
 
En aquest plànol hi ha dibuixada la secció longitudinal a escala 1/50. Aquesta secció s’ha 

dut a terme seccionant per la meitat la caixa d’escala principal de l’edifici. A l’igual que en 

l’aixecament gràfic de les façanes, aquí també s’ha fet una llegenda amb  una relació dels 

materials més importants; paviments, elements estructurals, fusteria, etc... 

 

15.Secció transversal 
 
En aquest plànol hi ha dibuixada la secció transversal a escala 1/50. Aquesta secció s’ha dut 

a terme just abans d’arribar a la caixa d’escala principal de l’edifici. A l’igual que en 

l’aixecament gràfic de les façanes, aquí també s’ha fet una llegenda amb  una relació dels 

materials més importants; paviments, elements estructurals, fusteria, etc... 
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2.2.3 Anàlisi de l’edifici 
 
Per estudiar de forma clara l’escola d’enginyeria d’Igualada he seguit la mateixa metodologia 

realitzada a l’aixecament gràfic. Explicant planta per planta la seva composició i distribució 

general, realitzant plànols de façana per saber tant els materials com la seva composició 

exterior, i finalment he realitzat un parell de seccions per poder entendre l’edifici en alçada, 

el seu sistema estructural i com funcionen els nuclis principals d’escales. 
 

 
 

2.2.3.1 Plantes 
 
Planta baixa  
 
El seu accés des de l’exterior es dur a terme mitjançant la porta de garatge que trobem al 

carrer de la Concepció, ubicada a la façana esquerra de l’edifici. L’accés des de l’interior 

queda definit únicament pels dos nuclis principals d’escales que trobem en el seu interior. 

Pel que fa al seu ús actual, la planta baixa està destinada com a planta pilot de tractament 

de pells i com a zona de magatzem i càrrega i descàrrega de material.  

Respecte al seu sistema estructural, aquest és molt marcat i es poden observar clarament 

dos sistemes estructurals diferenciats segons la zona on estiguis de l’edifici. 

 Una primera classe d’estructura és la que transcorre al llarg dels dos laterals de 

l’edifici i de forma perpendicular mitjançant grans voltes de maó i grans jàsseres de 

formigó.  

 L’altre tipus d’estructura la trobem únicament perpendicular a la façana principal i 

posterior de l’edifici i consta de petites voltes ceràmiques amb petites biguetes de 

formigó distanciades entre elles 0.7-1m.  

Finalment mencionar que tant un sistema estructural com l’altre, per una banda es recolzen 

als murs de pedra de la planta baixa, i per l’altre als murs de la façana del pati de llums. Tots 

dos amb funció portant.  

 

Planta primera 
 
El seu accés des de l’exterior es dur a terme mitjançant la Plaça del Rei i el carrer Sant 

Bartomeu. Com hem comentat anteriorment, l’accés principal seria únicament el de la Plaça 

del Rei i restaria com a secundaria l’entrada del carrer Sant Bartomeu. L’accés des de 

l’interior queda definit pels dos nuclis principals d’escales que trobem al seu interior i per un 

petit ascensor ubicat a la part posterior de l’edifici.  
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Pel que fa al seu ús actual, la planta primera està enfocada a aules d’aprenentatge pels 

alumnes i a una sala d’actes situada a la zona central. 

Respecte al seu sistema estructural, aquest és molt marcat i es poden observar clarament 

dos sistemes estructurals diferents segons la zona on estiguis de l’edifici. 

 Una primera classe d’estructura és la que transcorre al llarg dels dos laterals de 

l’edifici i de forma perpendicular mitjançant grans voltes de maó i grans jàsseres de 

formigó.  

 L’altre tipus d’estructura la trobem únicament perpendicular a la façana principal i 

posterior de l’edifici i consta de petites voltes ceràmiques amb petites biguetes de 

formigó distanciades entre elles 0.7-1m.  

Finalment mencionar que tant un sistema estructural com l’altre, per una banda es recolzen 

als murs de maó de la planta primera, i per l’altre als murs de maó de la façana interior del 

pati de llums. Tots dos amb funció portant.  

 

Planta segona 
 
En aquesta planta l’accés des de l’exterior passa a desaparèixer. L’accés des de l’interior 

queda definit pels dos nuclis principals d’escales que trobem al seu interior i per un petit 

ascensor ubicat a la part posterior de l’edifici.  

Pel que fa al seu ús actual, la planta segona està enfocada a aules d’aprenentatge pels 

alumnes en tot el seu perímetre,restant però els dos nuclis d'escales esmentats 

anteriorment, un cel obert sobre la  sala d'actes en tot el seu nucli central i el despatx de 

direcció i cap d'estudis. 

Respecte al seu sistema estructural, aquest és molt marcat i es poden observar clarament 

dos sistemes estructurals diferents segons la zona on estiguis de l’edifici. 

 Una primera classe d’estructura és la que transcorre al llarg dels dos laterals de 

l’edifici i de forma perpendicular mitjançant grans voltes de maó i grans jàsseres de 

formigó.  

 L’altre tipus d’estructura la trobem únicament perpendicular a la façana principal i 

posterior de l’edifici i consta de petites voltes ceràmiques amb petites biguetes de 

formigó distanciades entre elles 0.7-1m.  

Finalment mencionar que tant un sistema estructural com l’altre, per una banda es recolzen 

als murs de maó de la planta segona, i per l’altre als murs de maó de la façana interior del 

pati de llums. Tots dos amb funció portant. 
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Planta tercera 
 
En aquesta planta l’accés des de l’exterior passa a desaparèixer. L’accés des de l’interior 

queda definit pels dos nuclis principals d’escales que trobem al seu interior i per un petit 

ascensor ubicat a la part posterior de l’edifici.  

Pel que fa al seu ús actual, la planta tercera està enfocada a tot tipus d’aules de laboratori 

per tal de dur a terme totes les investigacions i pràctiques necessàries. Restant però els dos 

nuclis d'escales esmentats anteriorment i un cel obert sobre la  sala d'actes en tot el seu 

nucli central. 

Respecte al seu sistema estructural, aquest és molt marcat i es poden observar clarament 

dos sistemes estructurals diferents segons la zona on estiguis de l’edifici. 

 Una primera classe d’estructura és la que transcorre al llarg dels dos laterals de 

l’edifici i de forma perpendicular mitjançant grans voltes de maó i grans jàsseres de 

formigó.  

 L’altre tipus d’estructura la trobem únicament perpendicular a la façana principal i 

posterior de l’edifici i consta de petites voltes ceràmiques amb petites biguetes de 

formigó distanciades entre elles 0.7-1m.  

Finalment mencionar que tant un sistema estructural com l’altre, per una banda es recolzen 

als murs de maó de la planta segona, i per l’altre als murs de maó de la façana interior del 

pati de llums. Tots dos amb funció portant. 

 

Planta sota coberta 
 
En aquesta planta l’accés des de l’exterior passa a desaparèixer. L’accés des de l’interior 

només es dur a terme pel nucli d’escales que trobem a la part posterior de l’edifici, el nucli 

de la façana principal també passa a desaparèixer.  

Pel que fa al seu ús actual, la planta sota coberta està enfocada a albergar únicament 

instal·lacions ja que és una planta no habitable.Com les altres plantes a la seva part central 

també trobem el cel obert que hi ha sobre la sala d’actes. 

Respecte al seu sistema estructural, la planta sota coberta funciona totalment diferent a la 

resta de plantes vistes amb anterioritat. Tota la planta està composta per arcs de maó 

acabats amb punta a la seva part superior, donant lloc a les diferents aigües de les que està 

composta la planta coberta.  
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Per altre banda aquest arcs es troben situats cada 3m aproximadament i per tal de donar 

rigidesa a l’estructura, s’uneixen mitjançant petites biguetes prefabricades de formigó. És 

sobre aquestes biguetes on es recolza la base de la coberta inclinada. 

 

Planta coberta 
 
En aquesta planta l’accés des de l’exterior passa a desaparèixer. L’accés des de l’interior 

només es dur a terme pel nucli d’escales que trobem a la part posterior de l’edifici, el nucli 

de la façana principal també passa a desaparèixer.  

Pel que fa al seu ús actual, la planta coberta està destinada a protegir l’edifici de tots els 

agents exteriors que la pugin atacar. Està composta en el seu 90% de teula ceràmica tipus 

àrab i les aigües que es poden veure són variants depenent de la zona on estiguem de 

l’edifici. L’altre 10% de la coberta la trobem realitzada amb un acabat vidriat a dues aigües 

que coincideix amb el gran cel obert que hi ha a la zona central de l’edifici. 
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2.2.3.2 Seccions 
 
Secció longitudinal i transversal 
 
Gràcies a les seccions executades a l’estat actual, he pogut plasmar de forma clara les 

alçades entre forjats de totes les plantes, com funciona el sistema estructural de l’edifici, i 

sobretot com són els diferents nuclis d’escales que transcorren al llarg de tot l’edifici.  

És per això que he vist convenient realitzar dos tipus de seccions, una longitudinal 

seccionant el nucli d’escala per la meitat, i una altre transversal deixant sencer el nucli 

d’escales de la façana principal. 

Un tret característic que he pogut observar també més clarament un cop realitzades les 

diverses seccions, és que l’actual universitat té una mitjana d’alçades entre plantes molt 

superior als edificis que es realitzen avui dia. Suposadament degut per que a mitjans del 

segle passat, no s’acostumava a mirar tant com treure’n el màxim aprofitament a l’edifici. 

A continuació adjunto un llistat de totes les plantes de l’edifici amb la seva alçada  total de 

forjat a forjat, l’alçada lliure variarà substancialment en funció del tipus de sistema estructural 

que trobem a cada zona. 

 Planta baixa: 4.18 m 

 Planta primera: 4.60 m 

 Planta segona: 3.90 m 

 Planta tercera: 3.30 m 

 Planta sota coberta: 3.30 m 

 

Per poder obtenir tots aquests valors m’he ajudat del típic punter làser, per mesurar grans 

distàncies amb una precisió relativament elevada, és un element pràctic i de fàcil utilització. 

Cal dir també que les grans alçades que tenim entre plantes ens ha facilitat la feina a l’hora 

de realitzar la proposta de l’hotel. Com tots sabeu, en edificis d’aquestes característiques hi 

ha moltes instal·lacions que s’han de passar horitzontalment al llarg de totes les plantes. 
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2.2.3.3 Façanes 
 
Façana principal 
 
La façana principal és l’element que més destaca de tot l’edifici. Aquesta data del segle XX 

igual que la resta, però en ella a diferencia de les façanes laterals, s’aixeca una tribuna amb 

varies columnes de l’ordre jònic.  

Són aquestes columnes les que ajuden a mostrar en gran part el concepte d’arquitectura 

pesada tant típic d’aquella època i a recalcar mitjançant la tribuna, quina és la cara principal 

de l’edifici. És per tot això que he cregut necessari conservar l’estar original de la façana. 

Avui en dia no es troba en l’estat ideal de conservació ja que té alguns processos patològics, 

que si be no comprometen l’estabilitat de l’edifici, sí que en deterioren l’estat general. 

Hi ha petites fissures i fins i tot algunes peces trencades als esglaons que donen accés a 

l’edifici, també trobem diferents rentats de façana degut a l’aigua de pluja que quan cau 

sobre la façana s’emporta tota la brutícia, gran part de les fusteries estan en mal estat i, 

sobretot s’hi han anat afegint elements al llarg dels anys sense respectar la façana, com 

poden ser aparells d’aire condicionat, rètols del centre, etc... 

Si volem descriure la façana principal hem de dir que ens trobem davant d’una façana que 

està marcada per un eix central imaginari. El qual  fa que si ens mirem la façana just pel 

centre puguem gaudir d’una perfecte construcció simetria a banda i banda d’aquest eix.  

Respecte als materials que conformen l’alçat de la façana bàsicament podem trobar tres. 

Per una banda fins a un terç de la seva alçada, trobem una paret de pedra natural amb un 

relleu característic. Acte seguit la façana continua pujant mitjançant una gran paret de 

tancament de maó vist. Finalment a l’últim tram superior trobem un tancament de maó 

arrebossat amb morter de calç colorejat. 

Per altre banda el 90% de les obertures que podem trobar a la façana són finestrals, només 

just al centre de l’edifici, allà on trobem la tribuna principal, podem localitzar tres balcons 

acompanyats de una petita barana de ferro.  

 

Façanes laterals 
 
Les façanes laterals segueixen la mateixa morfologia constructiva que la façana principal 

però sense tenir cap tipus de tribuna i simetria al llarg del seu alçat. 
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Els materials que la defineixen continuen sent els mateixos que a la façana principal,una 

primera paret de pedra natural, acte seguit una façana vista de maó i finalment un 

tancament de maó arrebossat amb morter de calç colorejat. 

Pel que fa a les obertures aquí si que el 100% estan formades per grans finestrals ja que la 

tribuna passa a desaparèixer i per tant no hi ha cap tipus de balcó. 

A simple vista les dues façanes són pràcticament simètriques llevat que la façana lateral 

esquerra, està dotada a la seva part posterior d’una porta de garatge per l’entrada de 

mercaderies. En canvi, a la façana lateral dreta hi trobem una segona porta d’accés a l’edifici 

amb una funció purament secundaria i de manteniment. 

 

Façana posterior 

La façana posterior del nostre edifici està formada per una paret de tancament al llarg de 

tota la seva alçada, al mateix temps, aquesta paret fa de mur portant a les biguetes de les 

aules que trobem a la part posterior de l’edifici. Actualment però també  actua de paret 

mitjanera, fent de separació a  un restaurant de nova construcció anomenat Tròpic. 

A continuació s’adjunta una fotografia actual de l’edifici, on  a la part superior es poden 

observar antigues bigues de fusta que feien referència a l’edifici que es va enderrocar. 
 

 

 

 
 

Fig.2.2.3.3.1 Façana posterior de l’actual EUETII 
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2.3 ENDERROCS I REFORMES DE L’ACTUAL EUETII 
 
Un cop realitzat tot l’aixecament gràfic de l’estat actual, era hora de començar a pensar com 

realitzar la nova proposta de rehabilitació i canvi d’ús de l’edifici. Des d’un principi la intenció 

sempre va ser la d’intentar minimitzar al màxim les obres del centre. Tant pels possibles 

problemes de contaminació ambiental com per temes purament de seguretat estructural de 

l’edifici.  

Un altre punt important a considerar va ser tenir clar quin tipus de client volia que s’allotgés 

al nou hotel Igualadí. Dissenyant i adaptant així l’hotel a les necessitats del client i no el 

client a les del hotel.  

Després de donar-hi moltes voltes, em vaig acabar decantant per un perfil de client que 

bàsicament acostuma a viatge a la ciutat per temes de negocis. Tal i com s’ha comentat 

anteriorment,  Igualada és un ciutat on predomina de forma clara el sector de la indústria i 

dels serveis. 

Tenint en compte doncs tots aquests paràmetres, estava clar que el nou hotel tenia que està 

preparat amb una sèrie de d’instal·lacions com: diverses sales per dur a terme reunions 

d’empresa, fàcil accés, habitacions grans per poder continuar treballant fora d’horari laboral i 

amb capacitat per poder atendre clients,etc. 

Ara bé, aquest tipus de clientela també necessita dins l’hotel espais on se’ls ofereixi la 

possibilitat de poder desconnectar de tant en tant de la rutina laboral. És per això que a la 

planta primera s’ha habilitat una cafeteria de grans dimensions comunicada a un cel obert, 

per tal de poder descansar tranquil·lament fent una copa. A la planta segona s’ha realitzar la 

construcció d’un petit SPA interior i tranquil, finalment, a la planta primera també podrem 

trobar una estància amb servei de barra, billar, Internet,etc.  

Respecte a la categoria de l’hotel, finalment m’he decantat per una qualificació de tres 

estrelles. Ja s’ha comentat amb anterioritat que actualment a Igualada només hi dos centres 

hotelers, un nou i de 4 estrelles i l’hotel Amèrica de 3 estrelles que data del 1955. Partint 

d’aquesta premissa doncs, he cregut més adient projectar un hotel que pugi substituir les 

necessitats dels clients que fins a dia d’avui, utilitzaven les instal·lacions de l’hotel Amèrica. 

Cal dir però que l’hotel gaudeix de les millors acabats i que el que busca és una bona 

equivalència qualitat-preu. Oferint grans habitacions enfocades a temes laborals a un preu 

bastant assequible. 

Tot seguit us mostro una relació de tots els plànols que he elaborat respecte aquesta tercera 

part del projecte, acompanyats també d’un breu comentari del seu contingut. 
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2.3.1 Llistat de plànols 
  
16.Planta baixa 
 
Plànol d’enderrocs i reformes de la planta a escala 1/100. En aquest plànol es grafia la 

planta per duplicat. Per una banda al costat esquerra del DIN A-1, es mostra la planta amb 

totes les parets a enderrocar pintades de color vermell i acompanyades de números que 

expliquen les obres a realitzar, per altre banda al costat dret, es mostra la planta amb totes 

les parets a construir pintades de color verd i acompanyades de números que expliquen les 

obres a realitzar. 

A continuació, a la part inferior del paper trobem a més a més una llegenda on s’indiquen els 

diferents números mencionats anteriorment, explicant cada un dels processos constructius a 

realitzar i acompanyats d’alguna fotografia. 

 

17.Planta primera 
 
Plànol d’enderrocs i reformes de la planta a escala 1/100. En aquest plànol es grafia la 

planta per duplicat. Per una banda al costat esquerra del DIN A-1, es mostra la planta amb 

totes les parets a enderrocar pintades de color vermell i acompanyades de números que 

expliquen les obres a realitzar, per altre banda al costat dret, es mostra la planta amb totes 

les parets a construir pintades de color verd i acompanyades de números que expliquen les 

obres a realitzar. 

A continuació, a la part inferior del paper trobem a més a més una llegenda on s’indiquen els 

diferents números mencionats anteriorment, explicant cada un dels processos constructius a 

realitzar i acompanyats d’alguna fotografia. 

 

 
18.Planta segona 
 
Plànol d’enderrocs i reformes de la planta a escala 1/100. En aquest plànol es grafia la 

planta per duplicat. Per una banda al costat esquerra del DIN A-1, es mostra la planta amb 

totes les parets a enderrocar pintades de color vermell i acompanyades de números que 

expliquen les obres a realitzar, per altre banda al costat dret, es mostra la planta amb totes 

les parets a construir pintades de color verd i acompanyades de números que expliquen les 

obres a realitzar. 

A continuació, a la part inferior del paper trobem a més a més una llegenda on s’indiquen els 

diferents números mencionats anteriorment, explicant cada un dels processos constructius a 

realitzar i acompanyats d’alguna fotografia. 
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19.Planta tercera 
 
Plànol d’enderrocs i reformes de la planta a escala 1/100. En aquest plànol es grafia la 

planta per duplicat. Per una banda al costat esquerra del DIN A-1, es mostra la planta amb 

totes les parets a enderrocar pintades de color vermell i acompanyades de números que 

expliquen les obres a realitzar, per altre banda al costat dret, es mostra la planta amb totes 

les parets a construir pintades de color verd i acompanyades de números que expliquen les 

obres a realitzar. 

A continuació, a la part inferior del paper trobem a més a més una llegenda on s’indiquen els 

diferents números mencionats anteriorment, explicant cada un dels processos constructius a 

realitzar i acompanyats d’alguna fotografia. 

 
20.Planta sota coberta 
 
Plànol d’enderrocs i reformes de la planta a escala 1/100. En aquest plànol es grafia la 

planta per duplicat. Per una banda al costat esquerra del DIN A-1, es mostra la planta amb 

totes les parets a enderrocar pintades de color vermell i acompanyades de números que 

expliquen les obres a realitzar, per altre banda al costat dret, es mostra la planta amb totes 

les parets a construir pintades de color verd i acompanyades de números que expliquen les 

obres a realitzar. 

A continuació, a la part inferior del paper trobem a més a més una llegenda on s’indiquen els 

diferents números mencionats anteriorment, explicant cada un dels processos constructius a 

realitzar i acompanyats d’alguna fotografia. 

 
21.Planta coberta 
 
Plànol d’enderrocs i reformes de la planta a escala 1/100. En aquest plànol es grafia la 

planta per duplicat. Per una banda al costat esquerra del DIN A-1, es mostra la planta amb 

totes les parets a enderrocar pintades de color vermell i acompanyades de números que 

expliquen les obres a realitzar, per altre banda al costat dret, es mostra la planta amb totes 

les parets a construir pintades de color verd i acompanyades de números que expliquen les 

obres a realitzar. 

A continuació, a la part inferior del paper trobem a més a més una llegenda on s’indiquen els 

diferents números mencionats anteriorment, explicant cada un dels processos constructius a 

realitzar i acompanyats d’alguna fotografia. 
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2.4 CANVI D’ÚS DE L’EDIFICI 
 
Un cop detallat al capítol anterior totes les obres realitzades a l’edifici, a continuació 

s’exposa  una breu explicació planta per planta del  programa funcional que dona lloc al nou 

centre hoteler. En aquest capítol també he volgut plasmar en planta i de forma clara, tres 

tipus diferents de paviment depenent del seu ús dins del recinte.  

Un primer paviment és aquell que fa referència tant a les zones comunes de circulació com 

a les zones comunes d’estada de l’hotel. Un segon paviment amb tonalitat més fosca, és el 

que s’ha utilitzat per grafies les zones on el seu accés està restringit exclusivament al pas 

del personal de l’hotel. Finalment trobem un paviment vinílic ubicat a totes les habitacions i 

estances individuals de l’hotel. 

 

2.4.1 Plantes 
 
22.Planta baixa  
 
A la planta baixa l’accés des de l’exterior només es pot realitzar a través del carrer de la 

Concepció. Aquí s’ha aprofitat l’antiga porta de garatge per dona cabuda a un nou pàrquing 

interior, exclusiu pels clients de l’hotel. 

La zona central que queda just a sota del cel obert del primer pis s’ha aprofitat per donar lloc 

a la cuina principal de l’hotel. En el seu interior si han construït tres recintes nous destinats a 

l’emmagatzematge d’aliments, a les deixalles i a la roba bruta. 

Pel que fa a la zona tocant amb la façana principal, s’hi han instal·lat tots els serveis dels 

clients i a continuació tocant amb la façana lateral dreta, s’ha ubicat el menjador principal de 

l’hotel. Aquest el trobem intercomunicat amb el passadís de circulació i la cuina principal, 

amb la finalitat de facilitar al màxim el trànist de persones. Per altre banda en el seu interior, 

aquest alberga una estància individual destinada a acollir els clients que necessitin realitzar 

un àpat amb intimitat. 

Finalment a la cara posterior de l’hotel i a darrera del menjador principal, trobem un recinte 

tancat destinat a albergar les diferents instal·lacions de l’edifici. 

L’accés interior de la planta baixa està format per dos nuclis principals d’escales. Un ubicat a 

la part posterior de l’edifici i un altre reculat uns metres de la façana principal. Aquest segon 

nucli al igual que l’anterior ja era existent, l’únic que s’ha fet ha sigut col·locar al costat 

esquerra una ascensor pels clients de l’hotel i al costat  dret un muntacàrregues pel personal 

de l’hotel. Tots els accessos del hotel estan sectoritzats mitjançant portes tallafocs. 
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23.Planta primera 
 
A la planta primera l’accés des de l’exterior es dur a terme des de dos punts diferents. Un 

punt està ubicat a la façana principal de l’hotel, aquest és l’accés principal pels clients de 

l’hotel i queda elevat uns metres respecte la cota de carrer. L’altre punt el trobem al carrer 

Sant Bartomeu, aquest accés serà el principal pel personal de l’hotel i es troba a ras de 

carrer. 

Entrant per la l’accés principal ens trobem amb un hall d’entrada i acte seguit a mà esquerra 

la recepció de l’hotel amb una gran zona d’estada. Darrera la recepció s’hi ha ubicat una 

petita consigna per les maletes dels clients, una sala de reunions amb projector, el servei 

principal dels clients i finalment tocant amb la paret mitjanera una sala d’oci amb billar, 

Internet,etc. 

A mà dreta del hall d’entrada trobem l’administració i direcció de l’hotel amb un petit bany. 

Acte seguit ens trobem amb la cafeteria de l’hotel, aquesta és gran, espaiosa, i al mateix 

temps està comunicada amb una nova terrassa interior situada al cel obert de l’edifici, allà 

on abans hi havia  sala d’actes. 

Finalment després de la cafeteria trobem els servei principal del personal, aquest està situat  

a prop d’un dels nuclis d’escales i de l’accés a l’hotel respecte al carrer Sant Bartomeu. 

L’accés interior de la planta primera està format per dos nuclis principals d’escales. Un 

ubicat a la part posterior de l’edifici i un altre reculat uns metres de la façana principal. 

Aquest segon nucli al igual que l’anterior ja era existent, l’únic que s’ha fet ha sigut col·locar 

al costat esquerra una ascensor pels clients de l’hotel i al costat dret un muntacàrregues pel 

personal de l’hotel.  

En aquesta planta tots els accessos del hotel estan sectoritzats mitjançant portes tallafocs. 

Pel que fa a les instal·lacions, aquestes s’enfilen verticalment pel cel obert mitjançant uns 

nous envans i es distribueixen per la planta a traves del fals sostre. 

 

24.Planta segona 
 
A la planta segona a diferencia de la planta baixa i la planta primera l’accés des de l’exterior 

passa a desaparèixer. 

Accedint doncs per l’accés interior, tocant a la façana principal ens trobem amb una petita 

biblioteca i punt d’informació tant turístic com històric de la ciutat i del propi hotel. 
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A mà esquerra tocant a la façana principal ens trobem amb una de les 10 suit que ens 

proporciona aquest hotel, concretament amb l’habitació 109, un cop avancem passadís avall 

ens trobem amb un total de 8 de les 12 habitacions dobles que té l’hotel. 

Per altra banda a mà dreta i tocant a la façana principal ens trobem també amb una segona 

habitació suit, concretament l’habitació 110. Al costat de la mateixa ens trobem amb una 

segona sala de reunions amb projector i a continuació una sala de calderes on s’alberguen 

les instal·lacions de la zona d’SPA que trobem acte seguit i que s’allarga fins al final de 

l’edifici. 

L’accés interior de la planta segona està format per dos nuclis principals d’escales. Un ubicat 

a la part posterior de l’edifici i un altre reculat uns metres de la façana principal. Aquest 

segon nucli al igual que l’anterior ja era existent, l’únic que s’ha fet ha sigut col·locar al costat 

esquerra una ascensor pels clients de l’hotel i al costat  dret un muntacàrregues pel personal 

de l’hotel.  

En aquesta planta tots els accessos del hotel estan sectoritzats mitjançant portes tallafocs. 

Pel que fa a les instal·lacions, aquestes s’enfilen verticalment pel cel obert mitjançant uns 

nous envans i es distribueixen per la planta a traves del fals sostre. 

 

25.Planta tercera 
 
A la planta tercera a diferencia de la planta baixa i la planta primera l’accés des de l’exterior 

passa a desaparèixer al igual que a la planta segona. 

Accedint doncs per l’accés interior, tocant a la façana principal ens trobem amb una petita 

zona de descans amb sofàs i màquines d’autoservei. 

A mà esquerra tocant a la façana principal ens trobem amb una de les 10 suit que ens 

proporciona aquest hotel, concretament amb l’habitació 206, un cop avancem passadís avall 

ens trobem amb tres habitacions més tipus suit i dos habitacions dobles. 

Per altre banda a mà dreta i tocant a la façana principal ens trobem també amb una segona 

habitació suit, concretament l’habitació 207, un cop avancem passadís avall ens trobem amb 

tres habitacions més tipus suit i dos habitacions dobles. 

L’accés interior de la planta tercera està format per dos nuclis principals d’escales. Un ubicat 

a la part posterior de l’edifici i un altre reculat uns metres de la façana principal. Aquest 

segon nucli al igual que l’anterior ja era existent, l’únic que s’ha fet ha sigut col·locar al costat 
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esquerra una ascensor pels clients de l’hotel i al costat  dret un muntacàrregues pel personal 

de l’hotel.  

En aquesta planta tots els accessos del hotel estan sectoritzats mitjançant portes tallafocs. 

Pel que fa a les instal·lacions, aquestes s’enfilen verticalment pel cel obert mitjançant uns 

nous envans i es distribueixen per la planta a traves del fals sostre. 

 

26.Planta sota coberta 
 
A la planta sota coberta a diferencia de la planta baixa i la planta primera l’accés des de 

l’exterior passa a desaparèixer al igual que a la planta segona i tercera. 

En aquesta planta les modificacions que s’han realitzat han sigut mínimes, ja que s’ha 

intentar mantenir el format original de coberta inclinada. Únicament podem trobar nous 

envans verticals que donen pas a totes les ventilacions i baixants dels nous banys del hotel. 

Per altre banda també s’ha netejat i reparat el paviment de tota la planta i s’han passat 

noves instal·lacions. 

L’accés interior de la planta sota coberta està format per un sol nucli principal d’escales i 

aquest està ubicat a la part posterior de l’edifici. És doncs en aquesta planta on desapareix 

per primera vegada el nucli d’escales situat a la façana principal juntament amb els seus dos 

ascensors.  

Tot i ser una planta no habitable i de no accés pels clients de l’hotel, el nucli posterior 

d’escales continua estan sectoritzat mitjançant portes tallafocs. 

 

27.Planta coberta  
 
A la planta coberta a diferencia de la planta baixa i la planta primera l’accés des de l’exterior 

passa a desaparèixer al igual que a la planta segona, tercera i sota coberta. 

En aquesta planta les modificacions que s’han realitzat han sigut mínimes, ja que s’ha 

intentar mantenir el format original de coberta inclinada. Únicament podem trobar nous 

envans verticals que donen pas a totes les ventilacions i baixants dels nous banys del hotel. 

L’accés interior de la planta coberta només es dur a terme des de les escales ubicades a la 

part posterior de l’edifici. Les quals estan a tocar amb la paret mitjanera de l’edifici 

col·lindant. 
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2.4.2 Seccions 
 
28.Secció longitudinal  
 
En aquest plànol trobem dibuixada una secció longitudinal a escala 1/50. Aquesta secció 

s’ha dut a terme seccionant per la meitat les caixes d’escala de l’edifici. Al igual que en 

l’aixecament de les façanes, aquí també s’ha realitzat una llegenda amb una relació de tots 

els materials més importants: paviments, elements estructurals, fusteria, etc. 

Per altre banda també es pot observar al marge inferior dret, una petita definició de les 

zones que surten seccionades a cada pis segons la distribució del nou hotel. 

 

2.4.3 Façanes 
 
En aquest apartat es reflexa una breu explicació per plantes dels diferents treballs que s’han 

previst realitzar de cara a la nova proposta de façana. A continuació també s’adjunta una 

relació dels plànols realitzats amb una petita explicació de cadascun. 

 
 

Planta baixa 
 
En aquesta planta primerament es dur a terme l’eliminació de les reixes de ferro ubicades  a 

totes les finestres de la planta i acte seguit es realitza una substitució de totes les fusteries 

existents. La porta de fusta del garatge del carrer de la Concepció també es veu modificada 

per una porta automàtica de color plata. Un cop finalitzades totes les obres de la planta 

baixa, es realitza un nou pintat de la façana de pedra amb una tonalitat de marró molt clar 

tirant a blanc. 

 

Planta primera 
 
En aquesta planta es segueix la metodologia utilitzada a la planta baixa. Primerament 

s’eliminen les reixes de ferro i persianes ubicades a totes les finestres de la planta i acte 

seguit es realitza la substitució de totes les fusteries existents. La porta de fusta ubicada al 

carrer Sant Bartomeu es substitueix per una nova porta de color gris. Les portes de la 

façana principal també queden eliminades i es col·loquen portes d’obertura automàtica de 

vidre. Un cop finalitzades totes les obres de la planta baixa es realitza un nou pintat de la 

façana de pedra amb una tonalitat de marró molt clar tirant a blanc.  
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Planta segona 
 
En aquesta planta es segueix la metodologia utilitzada a la planta primera. Primerament 

s’eliminen les persianes ubicades a totes les finestres de la planta i acte seguit es realitza la 

substitució de totes les fusteries existents. S’executa la reposició dels trams de cornisa 

malmesos entre la planta segona i la planta primera i també es procedeix a l’eliminació dels 

bàculs d’iluminació ubicats a la façana del carrer de la Concepció. Finalment s’elimina el 

cartell informatiu ubicat a la tribuna principal. Un cop acabades totes les obres, degut al 

precari estat de la façana de maó vist s’adopta la solució d’arrebossar tot el maó i donar-li 

una tonalitat marronosa. 

 

Planta tercera 
 
A la planta tercera es segueix amb la metodologia utilitzada a la planta segona. S’eliminen 

les persianes ubicades a totes les finestres de la planta tercera i acte seguit es realitza la 

substitució de totes les fusteries existents. Un cop reparades totes les finestres i degut al 

precari estat de la façana de maó, s’adopta la solució d’arrebossar-la tota i donar-li una  

tonalitat marronosa igual que a la planta segona. 

 

Planta sota coberta 
 
A la planta sota coberta primer de tot es procedeix a l’eliminació de l’aparell d’aire 

acondicionat ubicat a una de les finestres de la façana principal. Acte seguit el petit maó vist 

que s’observa també entre les finestres de la façana principal s’arrebossa igual que està 

executat tot el perímetre de l’edifici. Finalment es realitza un nou pintat de la façana 

arrebossada amb una tonalitat de marró molt clar tirant a blanc. 

 

Planta coberta 
 
A la planta coberta bàsicament s’executen tres tipus de treballs. Un primer consisteix en 

reposar de nou tota l’estructura vidriada de la zona central on hi ha el cel obert. Finalitzats 

aquests treballs, s’executen les diferents ventilacions provinents dels banys de les 

habitacions de l’hotel. Finalment es realitza una reposició de totes les teules que es troben 

en mal estat. 

 
 

Tot seguit us mostro una relació de tots els plànols que he elaborat respecte aquesta 

penúltima part del projecte, acompanyats també d’un breu comentari del seu contingut. 
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29.Façana principal 
 
Aixecament de l’estat futur de la façana principal a escala 1/50 on es detallen tots els 

elements que figuren a la nova façana. També s’ha realitzat un llistat de tots els materials i 

elements que conformen la nova façana del hotel.  

 

30.Façana principal color 
 
Aixecament de l’estat futur de la façana principal a escala 1/50 on es detallen tots els 

elements que figuren a la nova façana. També s’ha realitzat un llistat de tots els materials i 

elements que conformen la nova façana del hotel. Finalment s’ha donat color a l’edifici per 

tal de poder mostrar amb la màxima precisió quin és l’efecte visual que deixarà percebre. 

 

31.Façana lateral esquerra 
 
Aixecament de l’estat futur de la façana lateral esquerra a escala 1/50 on es detallen tots els 

elements que figuren a la nova façana. També s’ha realitzat un llistat de tots els materials i 

elements que conformen la nova façana del hotel. 

 

32. Façana lateral esquerra color 
 
Aixecament de l’estat futur de la façana lateral esquerra a escala 1/50 on es detallen tots els 

elements que figuren a la nova façana. També s’ha realitzat un llistat de tots els materials i 

elements que conformen la nova façana del hotel. Finalment s’ha donat color a l’edifici per 

tal de poder mostrar amb la màxima precisió quin és l’efecte visual que deixarà percebre. 

 

33.Façana lateral dreta 
 
Aixecament de l’estat futur de la façana lateral dreta a escala 1/50 on es detallen tots els 

elements que figuren a la nova façana. També s’ha realitzat un llistat de tots els materials i 

elements que conformen la nova façana del hotel. 

 

34.Façana lateral dreta color 
 
Aixecament de l’estat futur de la façana lateral dreta a escala 1/50 on es detallen tots els 

elements que figuren a la nova façana. També s’ha realitzat un llistat de tots els materials i 

elements que conformen la nova façana del hotel. Finalment s’ha donat color a l’edifici per 

tal de poder mostrar amb la màxima precisió quin és l’efecte visual que deixarà percebre. 
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2.5 NORMATIVA D’APLICACIÓ 

 
En aquest apartat he volgut fer un petit incís a les normatives que ens afecten de forma 

directa per la realització del nou centre hoteler. Com tots sabem, al món de la construcció la 

normativa a seguir té un pes molt important i aquest augmenta encara més si els edificis 

resultants, estan destinats a rebre un gran nombre de hostatgers de forma continuada. 

Una primera normativa que torbaríem seria el C.T.E, aquesta normativa és considerada de 

caire generalista, ja que és d’aplicació per a qualsevol tipus de construcció. Aquí es toquen 

temes com són la salubritat, la seguretat d’utilització, la seguretat estructural,  la protecció 

del soroll,etc. Una molt important en el nostre cas i que trobaríem també dintre del C.T.E 

seria la seguretat en cas d’incendi. 

Un cop el nostre edifici està al dia pel que fa al compliment de la normativa del C.T.E aquest 

s’exposa novament a un altre examen mitjançant dues normatives més. 

La primera i més important és l’Ordre TIC/313/2003, aquesta normativa és de la Generalitat 

de Catalunya i és especifica per hotels, aquí s’estableixen els requisits tècnics i els serveis 

mínims que ha de complir cada centre hoteler segons la seva categoria. 

Finalment per últim trobem una altre normativa específica com és l’ordenança municipal 

d’establiments de pública concurrència de l’Ajuntament d’Igualada. 

A continuació adjunto a la memòria les dues normatives especifiques ja que són les que més 

ens han condicionat la forma com projectar la proposta hotelera. En el cas de l’Ordre 

TIC/313/2003 també s’ha verificat el compliment de cada un dels seus punts.  

 
 
2.5.1 Ordre TIC/313/2003 
 
La verificació dels punts corresponents a la normativa de l’Ordre TIC/313/2003 s’ha basat 

seguint el guió dels requisits que ha de complir un hotel de 3 estrelles com és el nostre cas. 

 
 

Accessos 
 

 Distinció entre entrada clients i entrada personal. √ 

 
 
Comunicacions Verticals 
 

 Servei de muntacàrregues a partir de 4 plantes. √ 
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Salons i zones comunes 
 

 1.5 m2 de superfície mínima per plaça de vestíbuls,salons,restaurants,etc. √ 

 
 
Serveis generals de l’hotel 
 

 Totes les habitacions han de disposar de televisió. √ 

 

 Totes les habitacions han de disposar de telèfon. √ 

 

 L’hotel ha d’oferir servei d’esmorzars. √ 

 

 Tots els hotels han de tenir calefacció, aigua freda i calenta, telèfon d’ús general, 

office de planta i serveis sanitaris en espais comuns. √ 

 
 
Superfícies mínimes habitacions 
 

 Les habitacions individuals tindran un mínim de 8 m2 i les dobles amb 2 llits un mínim 

de 15 m2. √ 

 
 
Banys de les habitacions 
 

 Un 75 % de les habitacions han de tenir un bany complet amb una superfície mínima 

de 4 m2. √ 

 

 Un bany complet es compon de banyera mínim 1.60 m o dutxa de mínim de 1.20m2, 

rentamans i inodor. Hi ha d’haver un 20 % de les habitacions amb banyera. √ 
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3 CONCLUSIONS 

 

Un cop finalitzat el projecte final de carrera les conclusions que n’he pogut extreure són 

varies segons les fases a executar. 

 

En primer lloc que s’ha de realitzar un perfecte aixecament gràfic de tot l’estat actual, és 

indispensable per poder dibuixar acte seguit una correcta proposta de canvi d’ús. Sense un 

bon aixecament, alhora de plasmar la nova proposta et comencen a mancar dades com 

alçades, distancies entre parets per poder complir superfícies mínimes, etc. 

 

Un altre punt molt important són els accessos i les ubicacions de les noves instal·lacions. 

Molts cops comencem a distribuir ràpidament estances i departaments i després els punts 

d’accés als clients són ridículs o insuficients per la magnitud de l’hotel.  

Per altre banda les instal·lacions han de complir una sèrie de normatives i no es poden 

col·locar en qualsevol lloc, a més a més per un edifici com el nostre, aquestes són bastant 

complexes i voluminoses. 

 

Pel que respecte a l’estructura, en un proposta de canvi d’ús s’ha d’intentar minimitzar al 

màxim les actuacions a realitzar. L’edifici pot ser molt antic i moltes vegades parets que no 

s’emblen important estan formant part del descens de càrregues en forjats. 

 

Un altre punt és que la distribució associada al nou hotel ha de ser senzilla, lògica i de fàcil 

mobilitat. Un hotel és un edifici destinat a albergar un nombre important de persones i és per 

això que les circulacions interiors han de ser el màxim de fluides. Que les senyalitzacions no 

portin cap tipus de confusió, que el personal de l’hotel estigui amb contacte amb els clients 

el mínim possible habilitant zones exclusives per ells. I per últim, que el personal per tal 

d’accedir a les seves estàncies no hagi de fer voltes insuficients que l’únic que porten són 

queixes i alteracions. 

 

Finalment comentar que l’actual escola universitària no està dotada de plànols i 

documentació constructiva de quant es va executar. De forma que l’aixecament gràfic es va 

complicar bastant, mesurant insitu amb un punter làser i una cinta mètrica, tots els elements 

dels quals estaven compostes tant les façanes com les plantes per tal de poder plasmar un 

grafisme actual el més acurat possible. 

 

 



               Transformació d’una escola universitària en centre hoteler a la ciutat d’Igualada      88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Transformació d’una escola universitària en centre hoteler a la ciutat d’Igualada      89 

4 BIBLIOGRAFIA 

 

Llibres: 
 

 Virella Bloda, Albert (1982). Gran geografia comarcal de Catalunya el Penedes i 

l’Anoia. Edita Fundació Enciclopèdia Catalana. 

 Cuerva Castillo, Pilar (2002). L’ Abans Igualada recull gràfic 1870 – 1965. Editorial 

Efadós. 

 Ribas, k. (1998). Igualada el punt. Editorial Rafael i Ignasi editors, S.L. 

 Vives Sabaté, Marta (2007). D’AQUALATA A IGD. Edita Consell Comarcal de 

l’Anoia, Generalitat de Catalunya. 

 Miret Solé, M. Teresa (2005). Treballar a la fàbrica. Edita Ajuntament d’Igualada i 

Institut Català de les Dones. 

 Escuela Nacional de Tenería. Igualada XXV aniversario 1958 – 1983. Edita 

Gràfiques Anoia S.A. 

 Puig Gubern, Magí. D’escola d’’adoberia a Escola Unvierstiària. Edita CETI -  

Consorci Escola Tècnica d’Igualada. 

 

Pàgines web: 
 

 www.gencat.cat 

 www.anoia.cat 

 www.anoiaenviu.cat 

 www.igualada.cat 

 www.hotel-america.es 

 www.hotelciutatigualada.com 

 www.codigotecnico.org 

 

 

Normativa 
 

 C.T.E. 

 Ordre TIC/313/2003 
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5 ANNEXOS 

5.1 ANNEX 1: PLÀNOLS DE TREBALL  

En aquest apartat trobem una relació de tots els plànols dels quals consta el projecte, més 

concretament un total de 34 plànols dibuixats a en format DIN A-1. Degut a la seva 

complexitat aquests s’adjunten per separat com un annex i plegats dins d’una caixa en 

format A-4. 

 
 
 

 

 

 

 

 


