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“La millor manera de preservar un edifici és trobar un ús per a ell” 

The best way to preserve a building is to find a use for it  

 
Josep Puig i Cadafalch 
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RESUM 

 

El present projecte es basa en l’adaptació i canvi d’ús de la antiga Fàbrica Casaramona a 

un nou espai polivalent dedicat a l’àrea docent i cultural del Modernisme, situada a la 

ciutat de Barcelona i sent un dels edificis emblemàtics, entre d’altres, del període 

modernista que va viure Catalunya.  

 

La fàbrica de Casimir Casaramona i Puigcercòs fou projectada l’any 1909 per l’arquitecte 

Josep Puig i Cadafalch, i construïda entre els anys 1910 i 1911.  Queda situada al peu de la 

muntanya de Montjuïc, i s’emmarca dins el conjunt de l’Exposició Universal de Barcelona 

de l’any 1929. Està delimitada pels carrers: Mèxic, Gimbernat i Morabos, i per l’Avinguda 

Marquès de Comillas.  

 

L’any 1912, la fàbrica Casaramona va rebre el 1er Premi d’Arquitectura del Concurs 

d’Edificis de l’Ajuntament de Barcelona. Segons el jurat del premi fou l’obra “més simple i 

més econòmicament desenvolupada” sense estar “exempta d’elegància i de formosor”. 

Aquest edifici fou declarat Monument Històric Artístic de caràcter Nacional, mitjançant el 

R.D. 248/1976 de 9 de gener, i està inscrit en el Catàleg del Patrimoni Arquitectònic Històric 

Artístic de la Ciutat de Barcelona.  

 

La fàbrica, inaugurada l’any 1913, es dedicà a la producció de filats i teixits de cotó. Les 

naus responen als tres processos diferenciats que constitueixen el conjunt del procés tèxti 

(preparació i condicionament del cotó, filatura, i producció). 

 

Als anys 40, l’edifici fou destinat a caserna de la Policia Armada, i posteriorment fou utilitzat 

com a caserna de Cavalleria. L’any 1993, l’edifici quedà finalment desocupat per la Policia 

Nacional, i s’inicià un procés de recuperació a càrrec de “la Caixa”.  

 

Actualment, la rehabilitació i ampliació de Casaramona ha permès la ubicació d’una seu 

anomenada Caixafòrum, que inclou diverses exposicions simultànies, mediateca, actes 

culturals, i altres activitats socials i educatives, serveis de magatzem, conservació i 

restauració d’obres d’art.  

 

 

OBJECTE 

 

Amb tot, i mantenint el seu caràcter socio-cultural, l’adaptació del present projecte, pretèn 

el·laborar un estudi per contemplar l’oportunitat de destinar l’antiga fàbrica Casaramona, 

a un nou espai polivalent, docent i amb caràcter creatiu del modernisme, valorant les 

alternatives de restauració del conjunt arquitectònic, a partir del plantejament dels 

diferents usos, de les instal·lacions, de la accessibilitat i altres condicionants, i que permetin 

la generació futura de recursos. 

 

 

JUSTIFICACIÓ 

 

Degut a la situació econòmica actual, la construcció s’ha vist afectada en molts àmbits; 

així, es fa complicat edificar en nova planta, entre d’altres. És doncs, que s’ha el·laborat un 

projecte d’adequació i adaptació dels espais interiors de Casaramona; per tal de aplicar 

un nou ús i nova arquitectura interior a un conjunt ja definit per una arquitectura amb 

material ceràmic, històrica, ben consolidada i totalment vigent encara ara.  

 

Aquest, s’ha dut a terme mitjançant una investigació i recerca de coneixements històrics, 

socio-culturals, i arquitectònics, per tal d’analitzar tots els elements, indrets i documentació i 

trets importants que fan referència a la antiga fàbrica. Això, fruit del treball de camp 

realitzat, informació de la actual mediateca del Caixafòrum (propietat de “La Caixa”), i 

altres membres i àrees d’interès. 
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ABSTRACT  

 

This project is based on the adaptation and change of the use of the former factory 

Casaramona, to a new multipurpose space, it will be  devoted to the area education and 

cultural Modernism, located in the city and being one of the buildings, among others, of the 

modernist period that existed in Catalonia.  

 

The factory was designed by Puigcercós Casaramona Casimir in 1909 by the architect 

Josep Puig, and built between 1910 and 1911. It is situated at the foot of Mount Montjuic 

is'emmarca in the set of the Universal Exposition of Barcelona in 1929. It is bounded by the 

streets: Mexico and Gimbernat Morabos, and the Avenida Marques de Comillas.  

 

In 1912, the factory Casaramona received the 1st Prize of Architecture Building Contest of 

the City Council. According to the jury's work, it was "simpler and more economically 

developed" without being "devoid of elegance and beauty." This building was declared a 

National Historic Artistic Monument in nature, by RD 248/1976 of January 9th and is 

registered in the Catalogue of the Architectural Heritage of Historic and Artistic Barcelona 

City. 

 

The factory, opened in 1913, is dedicated to the production of yarn and cotton fabrics. The 

ships respond to three different processes that constitute the whole text of the process 

(preparation and conditioning of cotton spinning, and production).  

 

In the 40s, the building was converted into barracks of the Armed Police, and was later used 

as cavalry barracks. In 1993, the building was finally vacated by the National Police, and 

started a recovery process by "la Caixa".  

 

Currently, rehabilitation and expansion of Casaramona has allowed the location of a 

headquarters called Caixafòrum, which includes several simultaneous exhibitions, media, 

cultural events and other social activities and educational services, storage, preservation 

and restoration of works of art . 

 

 

 

AIM 

 

However, maintaining the socio-cultural adaptation of this project aims to help the study 

used by the opportunity to see the old factory Casaramona, a new multipurpose space, 

educational and creative character modernism, assessing the restoration of architectural 

alternatives, from the approach of the different uses of the facilities, the accessibility and 

other factors, and enabling the resources of future generations. 

 

 

JUSTIFICATION 

 

Given the current economic situation, the construction has been affected in many areas, 

hence it is difficult to build new plants, among others. It is then that has worked on a project 

of adaptation and adjustment of interior spaces Casaramona; to apply a new use and new 

interior architecture as a set defined by an architecture with ceramic material, historical, 

well-established and still fully in force.  

 

This has been done through research and investigation of historical knowledge, socio-

culture and architecture, to analyze all elements, places and documents and important 

features that refer to the former factory. This result of fieldwork, gives information from the 

current media Caixafòrum (owned by La Caixa "), and other members and areas of interest.
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DADES GENERALS DE L’EDIFICI 

 
Nom del projecte 
 
Adaptació i canvi d’ús de l’edifici modernista Casaramona a un espai polivalent i cultural. 
 
Ús previst 
 
De caràcter docent, informatiu i de divulgació socio-cultural, històric, modernista, i ludico-
paisatgístic. 
 
Tipus d’intervenció 
 
Conservació, adaptació i canvi d’ús. 
 
Emplaçament 
 
Avinguda Marquès de Comillas, vora la Plaça Espanya 
 
Municipi 
 
Barcelona 
 

 

GENERAL INFORMATION OF THE BUILDING  

 

Project Name  
 
Adaptation and change of use of the modernist building Casaramona a multipurpose 
space and culture.  
 
Intended  
 
Use of character education, information dissemination and socio-cultural, historical, 
modernist, and recreational landscape.  
 
Type of intervention  
 
Conservation, adaptation and change of use.  
 
Location  
 
Avinguda Marques de Comillas, near the Plaza España  
 
Municipality 
 
Barcelona
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CONTEXT HISTÒRIC 
 

Aquest món de disseny total, iniciat amb el moviment Arts and Crafts i l’Art Noveuau, s’ha 

disseminat comercialment pel nostre present pancapitalista. Avui, no cal ser ric per deixar-

se persuadir per la industria del disseny, que a més del producte inclou l’embalatge, que al 

seu torn esdevé la marca de fàbrica: Microsoft, Nike, Coca-Cola… o el Corte Inglés o fins i 

tot una ciutat – ara Barcelona es presenta com una marca-, el model Barcelona.  Part 

d’aquesta marca és el modernisme i part la Barcelona del 92.  

 

El període que s’ha convingut a anomenar “Modernisme”, a cavall dels segles XIX i XX, 

representa, en totes les seves realitzacions socials i culturals, des de la literatura de les arts 

plàstiques, una etapa de gran rellevància per a la consolidació de la idea contemporània 

de Catalunya, país europeu i europeista, amb voluntat d’avançada en les arts i la cultura i 

de progrés social. Però aquest valor del Modernisme no ha estat sempre tan ben considerat 

com ara, en que l’admetem com un tret característic de la nostra història recent i en què 

actua com a reclam turístic i cultural d’abast mundial.  

Per això, encara és important, per més que s’hagin superat les suspicàcies i els menyspreus 

respecte al modernisme, ressaltar-ne les aportacions i conèixer-ne les creacions. I, entre 

aquestes, destaquen per la seva difusió i per la seva presència física en tants pobles, ciutats 

i viles, les obres arquitectòniques.  

 

Les primeres referencies que tenim del Modernisme es produeixen a Anglaterra amb els 

treballs de John Ruskin (1819-1900), influenciat per l'art gòtic, va publicar una enorme 

quantitat de llibres sobre literatura, pintura, arquitectura, escultura, estetica i molts altres 

llibres sobre temes socials.  

 

El Modernisme també es va estendre a altres parts d'Europa, com a Belgica on Victor Horta 

(1861-1947) va construir els seus edificis rebutjant estils historics, creant les bases de 

l'arquitectura moderna. Franca tambe viu una gran expansio del Modernisme sota el nom 

de Modern Style o Art Nouveau, una gran quantitat d'artistes en recerca de formes de gran 

bellesa en totes les arts.  

A Austria el Modernisme sota el nom de Sezessionstyl esta representat per Otto Wagner un 

arquitecte constructor d'algunes cases excepcionals a Viena com la Majolikahaus del 1898, 

la Ankerhaus 1894, el Wagner Palace el 1890/91 i algunes estacions de ferrocarril. 

 

 

 

Finalment, cal citar que el nom d'aquest moviment varia en funció d’on es duia a terme: Art 

Nouveau, Modern style o Liberty a Anglaterra, Style Moderne, Modern Style o Art Nouveau a 

Franca, Jugendstyl a Alemania, Sezessionstyl a Austria, Floreale o Liberty a Italia, 

Modernismo a Espanya, Modernisme a Catalunya. De fet aquestes tendencies no son 

exactament iguals a cada pais, malgrat que  coincideixen en el temps i tenen una estetica 

comuna. 

 

El Modernisme a Catalunya va tenir una fantàstica expansió, ja que el país estava obert a 

les corrents procedents d'Europa, per tal d’afermar les seves diferencies amb Espanya i 

reforcar els seu nacionalisme politic, en un periode liderat per la "Renaixenca" despres d’un 

llarg periode de decadencia originat per la seva derrota del 1714 i la conseqüent perdua 

dels seus drets i institucions nacionals. 

 

Les idees de Ruskin i Viollet-le-Duc i l'estetica de William Morris, Walter Crane, Mackmurdo, 

Mackintosh, etc. van ser acceptades com a base de la renovacio artistica. Arquitectes 

com Gaudi, Domenech i Montaner, Puig i Cadafalch i altres, varen prendre el liderat 

d’aquest moviment. 

 

Alguns d’aquests artistes - els bohemis del Modernisme - es reunien des de 1897 en el cafe 

literari "Els quatre gats" instal・lat en un edifici de Puig i Cadafalch al carrer Montsio de 

Barcelona amb gran prestigi en els cercles modernistes.  

 

Utilitzant els materials tradicionals com el maó i nous, la arquitectura Modernista a 

Catalunya no es va manifestar nomes en edificis residencials, sino que es va expressar 

ampliament tambe en edificis institucionals, religiosos, sanitaris i assistencials, educatius, 

industrials i fins i tot edificis d’oficines. 
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HISTORICAL CONTEXT 

The world of total design, initiated by the Arts and Crafts Movement and Art Noveuau, has 

been disseminated by our present pancapitalista commercially. Today, we must not let itself 

be rich to persuade the industry to design, which also includes product packaging, which in 

turn becomes the brand: Microsoft, Nike, Coke or Corte Ingles or ... even a city - Barcelona 

now presents itself as a brand, the Barcelona model. Part of this brand is modernism and 

part of the Barcelona 92.  

The period has been called "Modernism" at the turn of the century, representing, in all its 

social and cultural achievements, from literature and the arts, an era of great significance 

for the consolidation of the idea of contemporary Catalonia, European country and 

European, will advance to the arts, culture and social progress. But the value of Modernism 

was not always so well regarded as far as to admit that a hallmark of our recent history. That 

acts as a cultural and tourist attraction worldwide. 

Therefore, it is still important to have passed the contempt and suspicion with regard to 

modernism, highlighting their contributions and know their creations. And among them, it is 

notable for its dissemination and its physical presence in many towns, cities and villages, the 

architectural works.  

The earliest references of Modernism was produced in England, with the works of John 

Ruskin (1819-1900). Influenced by Gothic art, he published an enormous number of books on 

literature, painting, architecture, sculpture, aesthetics, and many other books on social 

issues.  

Modernism also spread to other parts of Europe, like Belgium, where Victor Horta (1861-1947) 

built his buildings rejecting historical styles, creating the foundations of modern architecture. 

France also underwent a major expansion under the name of Art Nouveau or Art Nouveau, 

Modern Style, a lot of artists in search of beauty in all forms of arts.  

In Austria, under the name of Modernism Sezessionstyl is represented by an architect Otto 

Wagner. An exceptional builder of some houses in Vienna, such as Majolikahaus 1898, the 

Ankerhaus 1894, the Wagner Palace in 1890/91 and some railway stations. 

 

 

 

Finally, we cite that the name of this movement varies depending on where it is carried out: 

Art Nouveau, Modern style and Liberty in England, Modern Style, Modern Style, or Art 

Nouveau in France, Jugendstyl in Germany, Sezessionstyl in Austria , Floral or Liberty in Italy, 

Spain Modernism, Art Nouveau in Catalonia. In fact, these tendencies are not exactly the 

same in each country, although in time and have a common aesthetic.  

Modernism in Catalonia had a fantastic expansion since the country was open to the 

currents from Europe, to strengthen its differences with Spain and strengthen their political 

nationalism in a period led by the "Renaissance" after a long period of decline caused by 

the defeat of 1714, and the consequent loss of their rights and national institutions. 

The ideas of Ruskin and Viollet-le-Ducm, and the aesthetics of William Morris, Walter Crane, 

Mackmurdo, Mackintosh, etc.. were accepted as a basis for artistic renewal. Architects like 

Gaudi, Domenech i Montaner, Puig and others were taking the lead in this movement.  

Some of these artists - the Bohemians of Modernism - met since 1897 in the literary café "Els 

Quatre Gats", installed in a building of Puig Montsió the streets of Barcelona renowned 

modernist circles.  

Using traditional materials like brick and new, Modernist architecture in Catalonia was not 

expressed only in residential buildings, but it was also widely expressed in institutional 

buildings, religious, health and welfare, educational, industrial buildings, and even office. 
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MODERNISME CATALÀ I BARCELONÍ 

El modernisme català és un estil arquitectònic que es desenvolupa a Catalunya i 

principalment a Barcelona entre 1880 i 1930. Encara que és part d'un corrent general que 

sorgeix en tota Europa, a Catalunya adquireix una personalitat pròpia i diferenciada. 

A finals del segle XIX sorgeixen a Europa tendències arquitectòniques que trenquen amb els 

criteris tradicionals, i que busquen noves formes d'edificar on se li dona molta rellevància a 

l'estètica. Aquest moviment es degut a la Revolució industrial, que, gràcies als avanços 

derivats d'ella (l’electricitat, la màquina de vapor, etc.) hi ha un canvi radical en la forma 

de viure de la població; les ciutats creixen ràpidament juntament amb un important teixit 

industrial regentat per la burgesia de l’època.  

A Catalunya, aquesta burgesia, que se sent catalana i 

és culta i sensible a l'art, fomenta el desenvolupament 

del modernisme. Veu en aquesta nova arquitectura la 

manera de satisfer les seves ànsies de modernització, 

d'expressar la seva identitat catalana, i de posar de 

manifest de manera discreta la seva riquesa i la seva 

distinció. Així doncs, es pot afirmar que el modernisme 

és un estil urbà i burgès. 

El modernisme rebutja l'estil poc atractiu de l'arquitectura industrial de la primera meitat del 

segle XIX, i desenvolupa nous conceptes arquitectònics basats en la Naturalesa, que 

consisteixen en els materials de construcció que s'empren, en les formes dels edificis i en les 

figures de les seves façanes. Els arquitectes i els seus escultors col·loquen en l'exterior dels 

edificis ocells, papallones, fulles i flors a manera d'elements decoratius, ja sigui com a figures 

adossades o com a adorn de la pedra o ceràmica. També es col·loquen figures de 

grandària major, animals fabulosos o persones, i en les cornises elements de ceràmica de 

color. Les finestres i les balconades disposen de reixes de ferro forjat, que contenen motius 

inspirats en la Naturalesa. 

 

 

 

 

Des de l’any 1997, a Barcelona s’inaugura un itinerari, fruit 

d’un interès creixent per aquest moviment artístic i 

intel·lectual que va deixar vast patrimoni arquitectònic a la 

ciutat i a tot Catalunya. Aquest itinerari consta d’un 

recorregut per les obres dels tres principals arquitectes 

modernistes catalans: Antoni Gaudí (1852-1926), Lluis 

Domènech i Montaner (1850-1923) i Josep Puig i Cadafalch 

(1867-1956). 

 

Entre d’altres, obres com la Sagrada Familia, el Palau de 

la Música Catalana, l’immens i magnífic Hospital de la 

Santa Creu i Sant Pau, i també obres més populars i 

quotidianes, com ara farmàcies, botigues, fanals i bancs; 

elements tipològics de la ciutat.  
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 CATALAN ART NOUVEAU AND BARCELONA  

 

The Catalan modernism is an architectural style that develops mostly in Barcelona and 

Catalonia between 1880 and 1930. Although it is part of a general trend that emerged in 

Europe, Catalonia acquired a distinct personality.  

 

In the late nineteenth century, architectural trends emerging in Europe broke with the 

traditional criteria, and built new ways of looking where it gives much importance to 

aesthetics. This movement is due to the Industrial Revolution, which, thanks to advances 

resulting from it (electricity, steam, etc.). There is a radical change in the way of living of the 

population of cities, growing rapidly along an important industrial base run by the 

bourgeoisie of the time. 

 

In Catalonia, the bourgeoisie, which is Catalan and feel cultured and sensitive to art, 

promotes the development of modernism. Voice in how this new architecture to satisfy their 

thirst for modernization, to express their Catalan identity, and showed discredly its wealth 

and its distinction. So we can say that modernism is a style of urban and bourgeois.  

 

Modernism rejects unattractive style of industrial architecture in the first half of the 

nineteenth century, and develops new architectural concepts based on Nature, which 

consist of the construction materials used in the forms of buildings and figures of their 

facades. The architects and their sculptors placed birds, butterflies, leaves and flowers as 

decorative elements outside buildings, either as figures or as an ornament attached to the 

stone or ceramic. They also placed greater size figures, fantastic animals or people, and the 

cornices colored ceramic elements. The windows and balconies have wrought iron railings, 

which contain motifs inspired by nature. 

 

Since 1997, a route opened to Barcelona. The result of a growing interest in this artistic and 

intellectual movement that left vast architectural heritage in the city and Catalonia. This 

itinerary includes a tour of the three major works of modernist architects Catalan: Antoni 

Gaudi (1852-1926), Lluis Domenech i Montaner (1850-1923) and Joseph Puig (1867-1956). 

Among other works, such as the Sagrada Familia and the Catalan Music Palace, the huge 

and magnificent Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, and most popular works and 

everyday, such as pharmacies, shops, lampposts and benches; typical elements of the city. 
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L’ARQUITECTE 
 

 

Josep Puig i Cadafalch (Mataró 1867 – Barcelona 1958), successor de 

Domènech i Montaner,  va ser un dels arquitectes més destacats del 

modernisme català, a més d’historiador d’art, escriptor, arqueòleg i 

polític. 

 

 

 

 

Va estudiar arquitectura i ciències exactes a Barcelona i es va doctorar a Madrid  l’any 

1888. Quan va acabar, va tornar a la seva vila natal i va exercir d’arquitecte municipal 

tenint només 24 anys d’edat; l’any 89 va projectar el mercat cobert i la xarxa de 

clavegueram. Un cop es va establir a Barcelona, el 1895 va dirigir la construcció del que 

seria la primera obra de gran interès:  la Casa Martí -més coneguda com Els Quatre Gats-, 

lloc de trobada de la classe intel·lectual i artística de l’època, representa molt be les 

característiques del seu estil arquitectònic inicial.  De fet, tot la seva producció 

arquitectònica, es pot estructurar  en tres parts: 

 

- La primera d’elles coneguda com l’època rosa, s’allarga fins el 1905 que, a part 

de caracteritzar-se per una decoració abundant i exuberant, s’inspira en els 

models nòrdics: busca l’anostrament original de formes del gòtic nòrdic sense 

oblidar la tradició pairal amb predomini de les arts aplicades.  Alguns exemples 

són la Casa Ametller (1900) amb influències de l’arquitectura flamenca on utilitza 

una forta combinació del ferro, la pedra i la policromia; la Casa Macaya (1901) 

en què va treure molt de partit de l’estuc i de l’escultura de pedra en  façana; la 

restauració de la residencia dels barons de Quadras d’estil gòtic i plateresc, 

inspirada en  formes medievals catalanes; i la Casa de les Punxes (1905) en el 

qual va adoptar el gòtic flamíger jugant amb aspectes de de les fortificació 

antigues com les torres.  

 

 

 

 

 

 

- La segona època que va des del 1905 fins al 1914, denominada com època 

blanca, es caracteritza per una arquitectura més despullada. Els exemples més 

destacats d’aquest període són la Casa del Trinxet, la Casa Muntades i la Casa 

Company. 

 

- La tercera i la última, iniciada al 1915, és l’època groga que es duu a terme 

durant el període l’Exposició Universal de1929. Aquet estil es caracteritza més el 

monumentalisme, el color groc de les façanes, la imitació de l’arquitectura 

romana i la introducció d’elements típics de Valencia i Andalusia. 

 

 

A nivell polític, i no menys important, va intervenir al costat d’Enric Prat de la Riba, Durant i 

Ventosa i altres personalitats de l’àmbit catalanista. Va ser cofundador i col·laborador de la 

Veu de Catalunya, regidor del Municipi de Barcelona, diputat de les Corts, diputat 

provincial i president de la Mancomunitat Catalana al 1917 quan Enric Prat de la Riba vara 

morir, des d'on va elaborar un ambiciós pla d'ensenyament i cultura (promovent la Junta 

de Museus i protegint el patrimoni a través de l’Institut d’Estudis Catalans). Va impulsar les 

excavacions arqueològiques d'Empúries i el reconeixement de l’arquitectura romànica 

catalana. 

 

A causa de les circumstancies polítiques de l’època (cop militar de Primo de Rivera) el 1924 

va partir una campanya de descrèdit, de manera que l’Ajuntament dictatorial de 

Barcelona d’aquell període el va destituir del càrrec d’arquitecte de l’Exposició 

Internacional. Finalment, la revolta del 1936 el va obligar a fugir i a exiliar-se a Paris, i desprès 

de la Guerra Civil, se li va prohibir l’exercici de la seva professió. 

 

Finalment va morir al 23 de desembre del 1956. 
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THE ARCHITECT  

Josep Puig (Mataro 1867 - Barcelona 1958), successor to Domenech i Montaner, was one of 

the most prominent architects of Catalan modernism, as well as an art historian, writer, 

archaeologist and politician.  

He studied architecture and sciences in Barcelona and received his doctorate in Madrid in 

1888. When he finished, he returned to his hometown and worked as municipal architect 

being only 24 years old. In 1889, he designed the covered market and the sewer. Once 

established in Barcelona in 1895, he directed the construction of what would be the first 

work of great interest: the Casa Martí, better known as The Four Cats, "the meeting place of 

intellectual and artistic class of the time, represents very well the characteristics of its initial 

architectural style. In fact, his architectural production can be divided into three parts: 

- First known as the Rose Period, which lasts until 1905, in part characterized by 

abundant and lush decor, inspired by the Nordic model: search for the original 

shapes of domestication Gothic Norse tradition without forgetting the ancestral 

predominantly applied arts. Examples include Almond House (1900) influenced by 

Flemish architecture, which uses a strong combination of iron, stone and 

polychrome; Casa Macaya (1901), which took a lot of party and the stucco 

sculpture stone facade, the restoration of the residence of the barons of Quadras 

and Plateresque Gothic, Catalan-inspired medieval forms, and the House of 

Punxes (1905) in which he adopted the Gothic flamboyant playing with aspects of 

the ancient fortress like towers. 

 

- The second period was from 1905 until 1914, known as white period, is 

characterized by more naked architecture. The most prominent examples of this 

period are Trinxet House, the House and mounted House Company. - The third 

and last, begun in 1915, the time that yellow is carried out during the Universal 

Exhibition de1929. Modules, in this way, are characterized more monumental: the 

yellow color of the facades, the imitation of Roman architecture, and the 

introduction of elements typical of Valencia and Andalusia. 

 

 
 

- At the political level, it spoke alongside Enric Prat de la Riba, during Ventosa and 

other personalities of the Catalan. He was co-founder and partner of the Voice of 

Catalonia, Barcelona Municipality councilor, member of parliament, provincial 

deputy and president of the Catalan Association in 1917 when Enric Prat de la 

Riba rod died, where was prepared an ambitious plan for education and culture 

(Museums Board promoting and protecting the heritage through the Institute of 

Catalan Studies). He promoted the excavations Empúries and recognition of 

Catalan Romanesque architecture. 

 

 

 

Given the political circumstances of the time (military coup of Primo de Rivera) in 1924, after 

a campaign to discredit it so that the City of Barcelona dictatorial period that was dismissed 

by the architect of International Exhibition. Finally, the revolt of 1936 forced him to flee into 

exile in Paris, and after the Civil War, he was forbidden to exercise of his profession. Finally, 

he died on December 23rd, 1956. 
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JOSEP PUIG I CADAFALCH, UN MODERNISTA DIFERENT 

 

No és fàcil d’emmarcar amb precisió l’obra arquitectònica d’un personatge com Josep 

Puig i Cadafalch (1869-1956) que es presta a tants punts de vista, que es mou cap a tants 

objectius simultanis i que al llarg de la vida ha hagut d’afrontar tantes circumstàncies 

contradictòries o almenys, plurivalents. Al costat de la seva professió d’arquitecte, Puig fou 

un polític molt important en el desenvolupament del catalanisme polític i la seva 

institucionalització, així com impulsor de grans canvis urbanístics de Barcelona, fou un 

historiador de l’art que establí les bases científiques de tot un sector de les investigacions 

arquitectòniques a Catalunya i fou un promotor i un mantenidor de diverses aventures 

culturals tant al seu país com a l’estranger. 

 

Si ens centrem només en la seva obra arquitectònica, també 

trobarem angles molt diversos per classificar-la i per judicar-la. 

És molt difícil posar en un mateix calaix estilístic i programàtic la 

Casa Amatller (1898-1900), la Casa Garí (1898), la Fàbrica 

Casaramona (1911); cap d’aquests exemples poden ser 

inclosos sense dubtes en algun dels successius moviments que 

dominaren l’arquitectura catalana des de la segona meitat 

del segle XIX fins a la Guerra Civil.  

 

 

Doncs bé, Puig i Cadafalch no va ser ni un radical eclèctic-historicista – com Elies Rogent- ni 

fou plenament un modernista – com Antoni Gaudí o Lluis Domènech i Montaner-; només 

fou un capdavanter noucentista els últims anys de la seva producció, mantenint, però, una 

evident distància respecte de les obres de la generació de Rafael Masó, entre d’altres. 

 

 

 

 

Les raons d’aquesta barreja poden ser dues. La primera és purament cronològica. Puig va 

néixer més tard que els grans modernistes i abans que els noucentistes reconeguts. Així va 

acabar la carrera el 1891; cronològicament, Puig es trobava una mica aïllat entre aquests 

dos grups. Però hi ha una raó potser més important. Puig fou des de l’inici un polític amb 

clara ideologia noucentista, si ho entenem com una voluntat de reconstrucció institucional, 

normalitzadora, identitària de Catalunya. Un polític conscient i intel·lectual esforçat més 

que creador revolucionari.  

 

 

Si volem establir una certa classificació descriptiva de l’obra de Puig, caldrà superar la 

simple correspondència als moviments historiogràficament establerts i atendre, en canvi, els 

respectius esforços creatius dins l’aiguabarreig estilístic, més enllà, fins i tot, de l’estricta 

cronologia. 
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En l’obra de Puig – com en la de Gaudí i de Domènech i Montaner i de tots els modernistes 

catalans i els diversos europeus -, l’ornamentació no sols és un signe estilístic, sinó un 

element fonamental en el concepte i la composició de l’edifici. Precisament doncs en 

l’anàlisi dels elements ornamentals és on podem trobar els trets més possiblement 

modernistes en l’obra de Puig, no solament per les característiques específiques del tramat 

escultòric, de les textures i dels materials, sinó, sobretot, perquè assoleixen un paper 

fonamental en la definició de tota la composició arquitectònica. És a dir en la manera 

d’expressar poèticament el volum i l’espai de l’arquitectura.   

 

Això queda palès en una de les millors obres: la Casa Amatller, al passeig de Gràcia núm. 

41 de Barcelona (1898-1900). Aquí l’eclecticisme simultani és d’una gran eficàcia: una 

silueta arrencada molt directament dels models tradicionals del nord d’Europa, seguint 

aquella recerca d’una arquitectura catalana referida a estabilitats internacionals. I 

l’ornamentació de factura modernista n’és un dels elements més significatius.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algunes obres poden ser considerades dins una seqüència heretada dels arquitectes 

premodernistes; una línia – la menys ornamentalista i potser la més renovadora – que 

arrenca de final del segle XIX, basada en la puresa del valor estructural, definit en un ús 

expressiu del maó i en el sistema d’arcs, voltes i dintells, que reivindica la tradició dels vells 

sistemes constructius catalans i que va des de l’anonimat de moltes construccions industrials 

i agràries fins a les excel·lències de Gaudí, de Rubió i Bellver i de Muncunill.  

 

 

Puig te algunes obres que desenvolupen aquesta línia i que recullen una característica 

local molt emparentada amb l’arquitectura europea coetania. Les més importants són el 

celler Codorniu i edificis complementaris a Sant Sadurní d’Anoia (1902) i la Fàbrica 

Casaramona (1911-1913). Dues obres importants de l’arquitectura catalana de principi de 

segle, amb una extremada coherència constructiva que reinterpreta potser tipologies 

distributives medievals però que es desenvolupa amb un llenguatge sense citacions 

mimètiques. 

És impossible d’entendre Puig sense referir-nos a les seves diverses activitats polítiques i 

culturals i, especialment, a la seva investigació en la història de l’arquitectura medieval, 

que es relaciona d’alguna manera amb molts aspectes dels llenguatges ornamentals i les 

morfologies de la seva obra.  

També, hi ha un aspecte que no podem marginar: la seva intervenció en l’urbanisme 

Barceloní. Aquesta intervenció té dues fases: Montjuïc i la plaça Catalunya.  A més a més, 

Puig fou un detractor de l’Eixample barcelonina, realitzada segons el Pla de l’enginyer 

Ildelfons Cerdà, però ja des del començament maltractat pels propietaris. 
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Josep Puig fou, l’any 1903, un dels promotors d’un concurs internacional que en realitat 

havia de plantejar la reforma global de l’Eixample, encara que es presentava com un nou 

sistema d’enllaços entre Barcelona i els municipis agregats, és a dir, com un complement 

més enllà dels límits arbitraris imposats del Pla Cerdà. El projecte quedà estancat al llarg de 

successives complicacions polítiques i acabà reduït a un Pla d’Enllaços (1917) redactat pels 

funcionaris municipals.   

Al mateix temps, se sumà als qui reclamaven un major respecte per a les peces històriques 

que el nou traçat destruïa: el dubte, novament entre la modernitat i l’arqueologia per 

arribar a solucions, altre cop, en l’equilibri entre la transformació i la conservació. Perquè, 

com a conseqüència de les queixes ciutadanes, foren encarregats a Puig, a Domènech i 

Montaner i a Ferran Romeu tres projectes d’adaptació del traçat. 

 

 

 

 

Finalment, podríem explicar el Puig i Cadafalch arquitecte en unes poques frases que 

realment definissin la seva complexitat ? Evidentment, no, i menys si ens hem de limitar a un 

període que – amb escassa precisió . en diem modernista. Són massa objectius, i gairebé 

tots, s’expliquen per dos factors fonamentals que s’estenen més enllà de l’arquitectura: la 

seva visió política del que havia de ser el país, i la ciutat i la seva extremada cultura 

diversificada en camps molt dispars. La importància d’aquests dos factors no es pot acabar 

d’entendre sense incloure el període noucentista com a arquitecte i urbanista, amb els 

enganys i desenganys de la dictadura de Primo de Rivera, amb la tasca universitària a 

l’estranger, amb la trista història de l’exili i la repressió després de la guerra, amb la 

reincidència investigadora, amb la tasca abnegada a la presidència de l’Institut d’Estudis 

Catalans en la semiclandestinitat, etc. Però tot això, ja cau fora dels límits d’aquesta 

memòria.. 
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JOSEP PUIG, A DIFFERENT MODERNIST 

 

Is not easy to accurately frame the architectural work of a character like Josep Puig (1869-

1956) that lends itself to many points of view, that moves so many goals simultaneous and 

throughout life has had to face many conflicting circumstances or at least plurivalents. 

Alongside his career as an architect, Puig was an important political developer  of Catalan 

and his political institutionalization, as well as a major driver of urban changes in Barcelona, 

was an art historian who established the scientific basis of a field of architectural research in 

Catalonia and was a developer and maintainer of several cultural adventures both his 

country and abroad. 

 

If we focus only on his architectural work, we also find many different angles to classify and 

judge it. It is very difficult to put in one drawer stylistic and programmatic Amatller House 

(1898-1900), Casa Garí (1898), Casaramona Factory (1911).  None of these examples can be 

included without any doubts in the successive movements of Catalan architecture 

dominated since the second half of the nineteenth century to the Civil War. 

 

Puig was neither a radical-historicist eclectic - like Elijah Rogent was fully-or a Modernist - 

such as Antoni Gaudi and Lluis Domenech i Montaner, and only was leading the nineteenth-

century during the last years of their production, keeping a clear distance from the works of 

the creation of Raphael Maso, among others. 

 

The reasons for this mix can be both. The first is purely chronological. Puig was born later than 

that the great modernist before Noucentistes recognized. Thus ended the race in 1891, 

chronologically, Puig was somewhat isolated between these two groups. But there is 

perhaps more important reason. Puig was, from the beginning, of a nineteenth-century 

political ideology with a clear, if understood as a desire for institutional reconstruction, 

normalization, identity of Catalonia. A politically conscious intellectual and creative effort 

rather than revolutionary. 

 

If we establish some descriptive classification of the work of Puig, we will overcome the 

simple correspondence and respond to movements that historiographically established, 

however, the respective creative endeavors within the stylistic confluence, beyond even 

the strict chronology. 

 

 

In Puig's work - like the Gaudi and Domenech i Montaner and all the various modernist 

Catalan and European - the ornamentation is a sign not only stylistic, but a fundamental 

element in the concept and composition the building. Precisely because the analysis of 

decorative elements is where we find the features most likely the work of modernist Puig, not 

only to the specific characteristics of dithering sculptural textures and materials, but above 

all a role to achieve fundamental in defining the whole architectural composition. That is the 

way to poetically express the volume of space architecture. 

 

Barcelona (1898-1900). This eclecticism is simultaneously a highly effective: a silhouette of 

the traditional models directly boot much of northern Europe, according to research that a 

Catalan architecture referred to international stability. And the bill modernist ornamentation 

is one of the most significant.  

 

Some works may be considered within a sequence inherited from the pre-Modernist 

architects, a line - the less ornamentalista and perhaps the most innovative - which stems 

from the late nineteenth century, based on the purity of the structural value, defined in an 

expressive use of brick and the system of arches, vaults and lintels, which claims the old 

tradition of building systems ranging from Catalan and the anonymity of many industrial and 

agricultural buildings to the excellence of Gaudí, and Rubio i Bellver Muncunill. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ADAPTACIÓ I CANVI D’ÚS DE L’EDIFICI CASARAMONA Francesc Domingo - Sergi Señís 

- 16 - 
 

 

Puig has some works that develop this line and collect a very local feature, linked with 

contemporary European architecture. The most important are the winery Codorniu and 

additional buildings in San Sadurní (1902), and Casaramona Factory (1911-1913). Two 

important works from the beginning of the century Catalan architecture, with an extremely 

constructive coherence perhaps reinterpreted medieval types distributive but develops a 

mimetic language without citations.  

 

Puig is impossible to understand without referring to his political and cultural activities, 

particularly his research into the history of medieval architecture, which is related in some 

way with many aspects of the language and ornamental morphologies of his work. 

 

Also, there is one aspect we can not marginalize: his involvement in urban planning in 

Barcelona. This intervention has two phases: Montjuic and the Plaza Catalonia. In addition, 

Puig was a detractor of the Eixample in Barcelona, made according to the engineer 

Ildelfons Cerdà Plan, but since the beginning, mistreated by the owners.  

 

Josep Puig was, in 1903, one of the promoters of an international competition that would 

actually raise the overall reform of the Eixample, although presented as a new system of links 

between Barcelona and the local aggregate is thus, as a supplement beyond the arbitrary 

limits, imposed the Cerdà Plan. The project remained stalled throughout successive political 

complications and eventually reduced to Plan Links (1917), written by municipal officials. 

 

At the same time, he joins those who demanded greater respect for historical items that 

destroyed the new layout: the question again between modern archeology to reach 

solutions, again, on a balance between transformation and conservation. Because, as a 

result of citizen complaints were commissioned Puig, Fernando Romeo Domènech and 

three projects to adapt the layout. 

 

 

 

 

 

 

 

Finally, we explain the architect Puig in a few phrases that really define its complexity? 

Obviously not, and less if we have a limited period - with little accuracy. we call modernist. 

Too many goals, and almost all explained by two fundamental factors that extend beyond 

architecture: its political vision of what should be the country and the city and extremely 

diversified culture in fields far disparate. The importance of these two factors can not be fully 

understood, excluding the nineteenth-century period as an architect and urban planner 

with the deceptions and disappointments of the dictatorship of Primo de Rivera's work with 

university abroad, with the sad story of exile and repression after the war, the recidivism 

research, with the selfless work as president of the Institute of Catalan Studies in 

semiclandestinitat etc.. But all this, since this falls outside the limits of memory .. 





ADAPTACIÓ I CANVI D’ÚS DE L’EDIFICI CASARAMONA Francesc Domingo - Sergi Señís 
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LA FÀBRICA CASARAMONA 

 

Antecedents històrics 

 

L'edifici, un exemple clar d’arquitectura modernista industrial construït el 1911, reflecteix les 

inquietuds culturals i les preocupacions socials de la pròspera burgesia catalana de principis 

del segle XX.  

 

Casimir Casaramona i Puigcercós, industrial cotoner especialitzat en la confecció de 

mantes i tovalloles amb molt de renom inclús a nivell internacional,  necessitava un nou 

edifici per substituir la seva antiga fàbrica situada al barri del Raval recentment cremada, i 

va encarregar el projecte d’una nova fàbrica a Josep Puig i Cadafalch. L’arquitecte 

modernista va dissenyar i projectar l’any 1909 una fàbrica modèlica, aconseguint el resultat 

d’una brillant combinació de criteris estètics i funcionals. 

 

Construïda entre els anys 1910 i 1911, 

queda situada al peu de la muntanya 

de Montjuïc com altres edificis 

d’especial rellevància arquitectònica 

com el pavelló Mies van der Rohe situat 

a l’altre costat de l’avinguda . Un any 

desprès, l’edifici va guanyar el Primer 

Premi l’any 1912 del “Concurs anual de 

l’edifici artístic de l’Ajuntament de 

Barcelona” per ser l’obra ‘més senzilla i 

més econòmicament desenvolupada’ 

sense estar ‘exempta d’elegància i de 

formosor’. 

 

Arran de la mort del seu propietari, al cap de vuit anys la fàbrica ja era tancada. Desprès, 

la història de l’edifici va patir moltes vicissituds: passats un període d’abandonament, es va 

utilitzar com a magatzem durant l’Exposició Universal de Barcelona de l’any 1929.  Més 

endavant, un cop acabada la Guerra Civil, cap al 1940 va acollir les cavallerisses i les 

galeries de tir de la policia nacional.  

 

 

 

 

El desús en que va caure la fàbrica per culpa de la Guerra Civil i per la reutilització amb 

una finalitat que res tenia a veure amb la seva primera vocació, va portar a aquet edifici a 

una pèrdua irreversible dels seus originals continguts tècnics, tant d’infraestructures 

(instal·lacions elèctriques i de tot tipus), com també de les pròpies maquines de producció. 

 

 

Malgrat aquell llarg procés de deteriorament, la fàbrica no va ser exempta altre cop, l’any 

76, de rebre un altre reconeixement arquitectònic tal com “Monument Historicoartístic de 

caràcter Nacional”. 

 

Als anys noranta va ser restaurat i ampliat per convertir-se en CaixaForum, el centre Social i 

Cultural de l’Obra Social “la Caixa” a Barcelona inaugurat el 2002. Avui en dia està inscrit 

en el “Catàleg del Patrimoni Arquitectònic de la Ciutat de Barcelona”. 
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Descripció de l’edifici primitiu 

 

L’edifici es va construir de manera esglaonada per adaptar-se a la pendent que feia la 

muntanya. Per aquella època, des d’aquesta zona que era a les afores de Barcelona i que 

no estava urbanitzada (donat que és gràcies a la implantació del propi edifici que genera 

la implantació de la trama urbana cap al 1914) es veia molt be. En l’actualitat les 

característiques de l’entorn són ben diferents i l’intersecció dels edificis de la nova trama 

urbanística, a part de derivar la entrada principal originaria a un carrer lateral i secundari 

amb una vorera molt estreta, fa que quedi oculta als ulls dels visitants; és tants sols quan un 

s’apropa al monument que pot distingir-la, gràcies en part, a les dues torres que la 

defineixen. Aquestes dues, que servien com a dipòsits d'aigua per a la protecció contra 

incendis i també com a dipòsits d’aigua per evitar les irregularitats de subministrament de 

l’època, s’han convertit a dia d’avui en un símbol de la fàbrica i en un reclam publicitari. 

 

La fàbrica era moderna i segura. És una construcció horitzontal, constituïda per un conjunt 

de mòduls o pavellons d'una sola planta, que estan comunicats per un sistema de carrers 

interns que proporcionaven independència, facilitava el trasllat de mercaderies i persones 

(organització de treball) i  alhora servien de tallafocs. Aquesta estructura tan especial fa 

que es pugui entendre de forma molt senzilla el procés tèxtil diferenciats que constituïa el 

conjunt:  

 

La nau central, fou dedicada a la preparació, condicionament del cotó i venta de 

productes acabats, i la nau del carrer Gimbernat fou destinada a la filatura. La tercera nau 

acollia la producció de teixits, mentres que la resta de naus de la Planta Baixa i del soterrani 

primitiu, tenien com a finalitat l’emmagatzematge de matèries primeres i productes 

acabats.  

 

Sobre un terreny de 6.081 m², i emmarcat dins un rectangle aixamfranat a les cantonades, 

l’edifici original es descompassava de la següent manera:  

 

Planta Soterrani: 1.367 m²   Baixa:  4.817 m²  Primera: 1.289 m²    Forjats torres: 116 m²         

TOTAL 7.589 m²    

 

Els vials i altres superfícies interiors no cobertes assolien una àrea de 1.264 m².     

 

 

El sistema de construcció utilitzat en totes les naus, va ser el maó seguint el tradicional 

sistema català de construcció. Les parets de càrrega, que transfereixen les càrregues al 

terreny a través de les pilastres d’obra, reculli-se’n i suporten les bigues transversals sobre les 

que descansen les voltes de canó (fetes de tres rajoles de gruix). Al centre de les naus, de 

20 metres d’amplada,  hi ha dues fileres de perfils d’acer reblonat que suporten alhora les 

esmentades bigues.   

 

A nivell exterior i de façana, les formes aconseguides amb el maó de totxo massís i manual 

vist, li donen un punt característic que embelleix el conjunt. 

 

La coberta del  soterrani, estava concebuda amb voltes de mocador de maó, col·locats 

de tal forma (per la cara plana major) que permeten una coberta molt més lleugera 

cobrint el màxim de superfície amb menys material.  A més, aquest recinte estava il·luminat 

generosament gràcies a les lluernes disposades al llarg dels murs laterals, recoberts amb 

rajola de Valencia. 
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Les terrasses no són planes, són cobertes ondulades. La línia corba és una línia orgànica que 

animava les formes dels edificis i servia també per recollir i conduir l’aigua de la pluja. 

Es va tenir especial cura de la il·luminació, vetllant per les condicions higièniques dels 

treballadors: es van obrir grans finestrals i es van elevar els sostres per inundar de llum i d'aire 

les instal·lacions. A més no tenia xemeneia, doncs funcionava amb energia elèctrica, la 

qual cosa contribuïa a la sensació general de neteja. Sens dubte això, encara li dona més 

rellevància i deixa entreveure que aquesta era una de les fàbriques més modernes de la 

Barcelona del seu temps i tot un model a seguir. 

 

Puig i Cadafalch va vigilar tant la funcionalitat de la fàbrica com la decoració –tot i que 

poca-, i va utilitzar ferro forjat, trencadís i ceràmica, elements decoratius recurrents en 

l’arquitectura modernista (un exemple clar el tenim amb la creació dels merlets i els arquets 

que va disposar al llarg del perímetre de la fàbrica per donar-li un aire de castell medieval). 

 

 

La rehabilitació 

 

Gràcies a que es va arribar al coneixement de les geometries, de la immensa majoria de 

materials, textures i colors de l’arquitectura primitiva, es va poder, respectant la part 

modernista, retornar l’edifici a la seva aparença original adequat a les exigències 

normatives actuals i a les funcions de la seva nova vocació; tot això va ser possible a la 

recerca de solucions imaginatives i a l’aportació de les més avançades tecnologies en 

rehabilitació d’edificis que va dur a terme la Fundació “la Caixa”. 

 

A nivell de consolidació, no podem deixar d’explicar a grans trets la intervenció estructural 

que es va fer:  

- Restauració de pilars mitjançant la substitució de carteles en les bases ferides, i 

realització de petites restitucions en alguns perfils que havien perdut secció. 

- Reforç dels pilars metàl·lics reblonats mitjançant el soldat de platines per donar-los 

major resistència. 

- Reforç de les parets de càrrega amb formigó projectat sobre malla electrosoldada. 

- Eliminació de processos patològics de corrosió que presentaven les jàsseres a 

conseqüència de les filtracions de l’aigua de pluja. 

 

 

 

A nivell de recuperació de la composició de façanes, destacar per sobre de tot: 

 

 - Recuperar la composició dels forats de l’obra original (finestres) degut a tapiats i 

reposició dels maons malmesos o erosionats per cops o per efectes de la humitat per 

capil·laritat.  

- Reparació dels ràfecs arquejats i els merlets. 

- Consolidar les fissures i esquerdes produïdes per l’oxidació dels elements de ferro 

encastat a la fàbrica. 

- Netejat general de la superfície d’obra amb raig de pols de vidre. 

- Recuperació dels adorns de forja i pintat de la serralleria. 

- Substitució de l’antiga fusteria per una de nova d’alumini lacat. 
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FACTORY CASARAMONA  

 

Historical building 

 

A clear example of modernist industrial architecture built in 1911, reflects the cultural 

concerns and social concerns of the prosperous bourgeoisie of the early twentieth century 

Catalan.  

 

Casimir Casaramona and Puigcercós, industrial cotton specialists in making blankets and 

towels very famous even at the international level, needed a new building to replace its old 

factory located in the Raval district, when recently burned down and was in charge of the 

project new factory to Joseph Puig. The modernist architect and project was designed in 

1909, a factory model, achieving the result of a brilliant combination of aesthetic and 

functional criteria. 

 

Built between 1910 and 1911, it is situated at the foot of Montjuïc and other buildings of 

special architectural significance as the Mies van der Rohe located on the other side of the 

avenue. A year later, the building won the First Prize in the 1912  "annual competition of the 

building art of the City Council" to be the work 'more easily and more economically 

developed' without being 'exempt elegance and beauty.  

 

Following the death of its owner, after eight years the factory was already closed. After this, 

the history of the building suffered many vicissitudes: a past period of neglect, was used as a 

warehouse during the Universal Exposition of Barcelona in 1929. Later, once the Civil War, 

occurred around 1940, he hosted the stables and shooting galleries of the national police. 

 

The disused factory fell because of the Civil War and was reused with a purpose that had 

nothing to do with his first vocation, took this great building in an irreversible loss of its original 

technical content, both of infrastructure (electrical installations and all types), as well as its 

own production machines.  

 

Despite this long process of deterioration, the factory was not free again in 76. It received 

another recognition of architectural as "Historical Monument of National Character." 

 

 

 

 

 

In the nineties, it was restored and expanded to become CaixaForum, the center of the 

Cultural and Social Welfare "la Caixa" in Barcelona opened in 2002. Today is enrolled in the 

"Catalogue of the Architectural Heritage of the City of Barcelona." 

 

Description of theprimitive building 

 

The original building was constructed in a staggeredly to suit the slope was the mountain. By 

that time, it was from this area on the outskirts of Barcelona, and it was not built (because it 

is thanks to the implementation of the building itself that generates the implementation of 

the urban area around 1914) very well. At present, the characteristics of the environment 

are quite different il'intersecció building of the new urban fabric, part of the main entrance 

lead originated in a side street and sidewalk with a child close, making the eyes remain 

hidden to visitors; is only when one approaches the monument when one can distinguish it, 

thanks in part to the two towers that define it. These two, who served as water reservoirs for 

fire protection as well as water tanks to prevent the irregular supply of the time, have 

become today a symbol of the factory and an advertising ploy. 

 

The factory was modern and safer. It is a horizontal construction, comprising a set of 

modules or a single-storey pavilions that are connected by a system of internal streets 

providing independence, facilitated the transfer of goods and people (organization of 

work) and serves as a firewall. This structure makes it so special to understand a very simple 

process that was a different textile set:  

 

The central nave, was dedicated to the preparation, packaging and sale of cotton finished 

goods, and the ship was destined for street Gimbernat spinning. The third ship housed the 

production of fabrics, while the other ships of the ground floor and basement of the original, 

had the purpose of storing raw materials and finished products. 
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On a plot of 6081 m², and framed within a rectangle aixamfranat the corners, the original 

building descompassava as follows:  

 

Basement: 1367 m²   Floor: 4 817 m²  First: 1289 m²   Forged towers: 116 m²  

 

TOTAL:     7589 m² 

 

The interior roads and other surfaces did not reach a covered area of 1264 m².  

 

The construction system used in all ships, was the brick along the Catalan system of 

traditional construction. Bearing walls, which transfer the loads to ground through the pillars 

of work, pick support across beams that rest on the barrel vaults (made of three tiles of 

thickness). In the center of the ship, 20 meters wide, two rows of rivets steel profiles that 

support both of these beams. 

 

In terms of exterior and facade forms obtained with solid brick and brick saw manual, give it 

a characteristic that embellishes the whole point.  

 

The roof of the basement, was conceived with handkerchief vaults of brick, placed in such 

a way (for the largest flat face) that allows a much lighter deck, covering the maximum 

surface area with less material. In addition, this area was illuminated thanks to the generous 

skylights arranged along the side walls, coated tablet of Valencia. 

 

The terraces are not flat roofs that are undulating. The curved line is a line, which animated 

organic forms of buildings and served well to collect water and driving rain. We take special 

care of the lighting, ensuring hygienic conditions of workers: big windows were open and 

the ceilings were raised to flood in light and air facilities. Also it did not use fire, it ran on 

electricity, which contributed to the overall sense of cleanliness. Undoubtedly, this gives 

even more relevance and suggests that this was one of the most modern factories of 

Barcelona of his time, and a model.  

 

Puig watched both functionality and decoration factory, although little-used and wrought 

iron, mosaic and ceramic decorative recurrent modernist architecture (we have a clear 

example with the creation of the battlements and arches that were available along the 

perimeter of the factory to give the air of a medieval castle). 

 

Rehabilitation 

 

Through it came to the knowledge of geometry, the vast majority of materials, textures and 

colors of the original architecture, it was respecting the modernist building return to its 

original appearance appropriate the current legislative requirements and duties of his new 

vocation, all this was possible in the search for imaginative solutions ial'aportació the most 

advanced technologies in rehabilitation of buildings that took place Fundació "la Caixa". 

 

In terms of consolidation, we can not explain how roughly the structural intervention that 

was done: 

 

- Food column by replacing signs on the bases wounds, and making refunds in 

some small profiles that had lost sections. 

- Strengthening of metallic pillars reblonats by soldier plates to give them greater 

endurance.  

- Strengthening of concrete bearing walls with mesh projected on electro.  

- Elimination of pathological processes of corrosion showed that the beams due to 

the leakage of rainwater. 

 

In terms of recovery of the composition of facades, stressed above all: 

 

- Retrieve the composition of the original holes (windows) due to replacement of 

brick walled and eroded or damaged by blows or effects of moisture by capillary. 

- Repair of eaves and arched battlements.  

- Consolidate the fissures and cracks caused by the oxidation of iron elements 

embedded in the factory.  

- Cleanup of the work surface with glass powder jet. 

- Recovery of ornamental wrought iron and painted the locksmith.  

- Replacement of the old woodwork with a new lacquered aluminum. 
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DADES GENERALS  

 
Agents / Agents 
 

· Autor de PFG / Author of PFG 
 
Projecte Final de Grau elaborat pels estudiants d’Enginyeria d’Edificació de l’Escola 

Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona /  PFG elaborated by the students of the 

Building Engineering in the Technical High School of Building of Barcelona: 

 

 

 

Francesc Domingo López    

Correu / e-mail: francesc.domingo.l@gmail.com 

Telèfon / Telephone: 667951944 

        

                          

Sergi Señis López 

Correu / e-mail: sergi_senyis@hotmail.com 

Telèfon / Telephone: 651191907 

 

 

 

· Director del PFG / The director of the PFG 

 

El professor de l’Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona Rafael 

Marañón González del departament d’Expressió Gràfica Arquitectònica II a actuat 

com a director, ajudant a assolir els objectius del projecte. 

 

The teacher of the Technical High school of Building of Barcelona Rafael Marañón González 

of the department of Graphical Architectural Expression the IInd to operated as the director, 

helping to reaching the aims of the project. 
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3. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
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MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

 

Concreció de la ubicació / Concretion of the location 

 

 

L’edifici Casaramona està situat dins del districte de 

Sants-Monjuïc, que limita al sud amb l'Hospitalet de 

Llobregat i el Prat de Llobregat; al nord, amb 

l'Eixample i Ciutat Vella; a l'est, amb el mar 

Mediterrani, i a l'oest, amb les Corts.  

 

El districte de Sants-Montjuïc és el més extens de Barcelona, amb una superfície de 

2.090 hectàrees, que representa gairebé la cinquena part del terme municipal. 

Aquesta heterogeneïtat del territori es tradueix en una gran diversitat social i 

humana.  

 

L'extensió real del districte és molt inferior si se n'exclouen les zones no habitades, 

com el port de Barcelona, el polígon industrial de la Zona Franca i bona part de la 

muntanya de Montjuïc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓ HISTÒRICA DEL LLOC 

 

 

Dins el propi districte hi ha el petit barri de Font 

de la Guatlla que s'estén entre la Gran Via i el 

vessant nord-oest de la muntanya de Montjuïc, 

pràcticament en tot el tram comprès entre les 

places d'Espanya i Cerdà.   

 

Just davant de la façana del Museu Nacional d’Art de Catalunya se situa un dels 

atractius turístics més cèlebres d’aquesta part de la ciutat: la Font Màgica, ubicada 

al final de l’Avinguda de la Reina Maria Cristina (construïda per l’enginyer Carles 

Buïgas). 

 

Entre els atractius turístics que ofereix l’entorn de la muntanya de Montjuïc cal 

destacar l’Estadi Olímpic, construït amb motiu de l’Exposició Universal de 1929 i 

restaurat profundament, llevat de la façana, per acollir les cerimònies i proves 

atlètiques dels Jocs Olímpics de 1992.  

 

Altres equipaments culturals de la zona són el Museu d’Arqueologia de Catalunya, 

que ofereix al visitant un recorregut per la història des de la prehistòria fins als 

romans; la reconstrucció del pavelló Mies van der Rohe, còpia fidel realitzada entre 

1983 i 1986, en el mateix emplaçament i amb els mateixos materials, de l’obra 

original dissenyada pel prestigiós arquitecte que va representar a Alemanya en la 

Fira de 1929. Finalment, el Poble Espanyol, conjunt heterogeni que reuneix una 

àmplia representació de monuments i arquitectures d’arreu d’Espanya, fou 

l’aportació espanyola a l’Exposició Universal.  
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La fàbrica dona als carrers Gimbernat, 

dels Morabos, Mèxic (originàriament 

façana principal) i a la Av. Marques de 

Comillas, i s’hi pot arribar amb Metro L1 i 

L3 (parada Plaça Espanya), Bus 9, 13, 

27, 30, 50, 56, 57, 65, 79, 91, 105, 106, 

109, 157 i 165, FGC (parada Plaça 

Espanya) i fins hi tot amb el Barcelona 

Bus Turístic (parada del Pavelló Mies van 

der Rohe). 
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Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
DOGC núm. 4628 - 08/05/2006 

 
 
ADMINISTRACIÓ LOCAL 
Normativa urbanística 
ANUNCI de l'Ajuntament de Barcelona, de publicació del Pla especial d’ordenació de l’antiga fàbrica Casaramona (exp. 
núm. 97P0594). (Pàg. 20601)  

 
 
ANUNCI 

de l'Ajuntament de Barcelona, de publicació del Pla especial d’ordenació de l’antiga 

fàbrica Casaramona (exp. núm. 97P0594). 

Per acord de la Comissió d’Urbanisme de Barcelona de data 20 de gener de 1999, va 

aprovar-se definitivament el Pla especial d’ordenació de l’antiga fàbrica Casaramona. 

De conformitat amb la disposició transitòria vuitena del Decret Legis1atiu 1/2005, de 26 de 

juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’urbanisme, es procedeix a la publicació de 

la normativa de l’esmentat instrument de planejament. 

Barcelona, 19 d’abril de 2006 

P. D. (18/6/02) 

Jordi Cases i Pallarès (Secretari general) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NORMES URBANISTIQUES DEL PLA ESPECIAL D’ORDENACIÓ DE L’ANTIGA FÀBRICA 

CASARAMONA  

TÍTOL Segon.  

Art. 1.- Qualificació del sòl. 

L’àmbit del Pla Especial queda qualificat com Sistema d’equipaments comunitaris (clau 

7a), Sistema de Parcs i Jardins urbans (clau 6c) i Sistema Viari. 

Art. 2.- Tipus d’equipament. 

El sòl i instal·lacions d’equipament restaran adscrits al tipus d’equipaments culturals i 

religiosos segons la classificació establerta per l’art. 212 de les N.N.U.U. 

Art. 3.- Regulació de l’edificació. 

Les intervencions s’ajustaran al determinat pel present Pla Especial en el seu apartat 2.5. de 

la memòria. Serà d’aplicació el règim corresponent per tractar-se d’una edificació 

catalogada com Bé Cultural d’Interès Nacional. 

El present Pla Especial no inclou un plànol regulador de l’edificació, sinó que incorpora la 

proposta arquitectònica que es contempla com a vinculant i reguladora de l’actuació. 

PG-153160 (06.118.141) 
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Capítol IV 

Equipaments comunitaris i serveis tècnics metropolitans 

 

Secció 1a 

Disposicions generals 

Article 211. Contingut d’aquest capítol. 

 

1. El Pla General destina a equipaments comunitaris els sòls representats als plànols b-2 i b-3 

a escala 1:5.000 i 1:10.000, respectivament, i s’indiquen amb les referències 7a, 7b i 7c els 

previstos als plans anteriors que es respecten de conformitat amb el que disposa l’article 

167 d’aquestes Normes, i els que es qualifiquin com a tals als futurs plans parcials i especials 

en desenvolupament del present Pla General. La referència 7a, representa els equipaments 

públics existents i els privats. La referència 7b, els reservats preferentment per a 

equipaments de nova creació i d’interès municipal; i la referència 7c, els reservats per a 

equipaments comunitaris existents i de nova creació d’interès metropolità, amb les 

excepcions establertes als articles 213 i 214. 

 

2. Per la seva finalitat, es comprenen també a la regulació continguda en aquest capítol els 

cementiris comarcals (25) i els espais reservats a instal·lacions de serveis tècnics 

metropolitans (4). Així mateix, pel motiu de la seva destinació final, es regulen com a 

equipaments públics els sòls qualificats de renovació urbana en transformació d’ús (17-7), 

sens perjudici de la normativa transitòria assignada a aquests pels articles 367 i 368 

d’aquestes Normes. 

 

 

Secció 2a 

Equipaments comunitaris (7) 

 

Article 212. Tipus d’equipaments comunitaris. 

 

1. Els sòls destinats a equipaments comunitaris amb les edificacions, instal·lacions i altres 

accessions o serveis sobre aquests sòls, es classifiquen en els tipus següents: 

 

a. Equipaments docents. Centres docents, públics o privats, i annexos esportius. 

 

b. Equipaments sanitaris-assistencials. Centres sanitaris assistencials i geriàtrics, públics o 

privats, d’interès públic, social o comunitari, i cementiris. 

 

c. Equipaments culturals i religiosos. Temples, centres religiosos, centres o instal·lacions per a 

congressos, exposicions, sales de reunions, d’interès públic, social o comunitari i annexos 

esportius i recreatius. 

 

d. Equipaments esportius i recreatius. Edificacions i instal·lacions esportives; campaments; 

centres d’esbarjo o d’expansió; balnearis i establiments de banys i d’altres turístics no 

residencials, d’interès públic, social o comunitari; i serveis annexes. 

 

e. Equipaments de proveïment i subministraments. Escorxadors, mercats i altres centres de 

proveïment, sempre de titularitat pública, encara que de possible gestió privada, i àrees de 

servei. 

 

f. Equipaments tècnics administratius i de seguretat. Centres o edificis per a serveis de 

l’administració pública, serveis de seguretat o militars i d’altres d’interès públic. 

 

2. Els sòls per a equipaments comunitaris són els representats als plànols b-2 i b-3, a escala 

1:5000 i 1:10.000, amb els números d’identificació 7-a, 7-b i 7-c. El número 7-a representa els 

equipaments existents o en execució o amb llicència; el número 7-b, els sòls reservats per a 

equipaments de nova creació i àmbit local; i, el número 7-c s’assignarà als sòls per a 

equipaments de nova creació d’interès supralocal o metropolità. 

 

 

Article 213. Destinació dels equipaments actuals. 

 

1. Els equipaments qualificats com a tals i ja existents o que estiguin en execució, anteriors al 

Pla Comarcal de 1953 o realitzats de conformitat amb aquest i amb els Plans Parcials del 

seu desenvolupament, quedaran afectats al mateix tipus d’equipament existent o previst, 

segons la classificació de l’article anterior. 
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2. La mutació del tipus d’algun dels equipaments esmentats es farà d’acord amb el que 

disposa l’article següent pel que fa a la modificació relativa als nous equipaments. 

 

 

 

Article 214. Determinació de l’emplaçament de nous equipaments. 

 

1. En el termini de dos anys, a comptar des de l’aprovació d’aquest Pla General, la 

Corporació Metropolitana elaborarà un o diversos Plans Especials, per a la seva aprovació 

definitiva per l’organisme competent, als quals es determinarà de manera detallada el 

tipus d’equipament a què s’afecta cada parcel·la reservada genèricament a aquesta 

finalitat. 

 

 

2. Als esmentats Plans Especials, que podran ser per sectors de l’Administració o per termes 

municipals o subàrees del territori metropolità, es tindran en compte els programes 

d’actuació en obres i serveis dels diferents departaments de l’Administració central o de 

qualsevol altra Administració pública, territorial o funcional, i així mateix la col·laboració dels 

particulars. 

 

3. En el cas que els esmentats Plans Especials no esgotessin la determinació de tipus 

d’equipaments en tots els sòls que estiguin qualificats amb aquesta destinació, podrà fer-se 

l’esmentada determinació posteriorment en un altre o uns altres Plans Especials. 

 

4. La mutació de la destinació del sòl, del tipus inicialment determinat per a aquest a un 

altre tipus d’equipament comprès en lletra o epígraf diferent de l’article 212, requerirà la 

seva nova afectació al Pla Especial. 

 

 

 

5. La determinació del tipus d’equipament a què queda afectat un immoble (terreny o 

edifici) pel Pla Especial corresponent, en legitima l’expropiació per l’Administració pública 

actuant, de conformitat amb l’article 65-3 de la Llei del sòl. 

 

6. Quan un equipament no sigui necessari i el sòl no s’afecti a un altre tipus d’equipament 

comunitari, l’esmentat sòl haurà de ser destinat a parc o jardí públic. 

 

 

Article 215. Desenvolupament de les previsions sobre equipaments comunitaris. La 

concreció del tipus d’equipament o la mutació del que ja hagi estat concretat s’efectuarà 

d’acord amb el que segueix: 

 

1r. El procediment s’incoarà a instància de part o a proposta de qualsevol departament 

ministerial, d’algun dels ajuntaments integrats a l’Entitat Metropolitana o per decisió 

d’aquesta. 

 

2n. S’elaborarà un Pla Especial integrat, com a mínim, pels documents següents:  

 

a. Memòria que justifiqui la necessitat o conveniència de la concreció o mutació, la seva 

coherència amb el Pla General i la incidència en la dotació d’equipaments. 

 

b. Plànols d’informació i de situació o emplaçament. 

 

c. Si escau, estudi econòmic sobre les variacions que en aquest aspecte s’introdueixin.  

 

3r. El Pla Especial se sotmetrà a informació pública pel termini d’un mes, i s’atorgarà 

audiència a la corporació local afectada. Se citarà els propietaris afectats individualment 

per a la informació pública. Decidides les reclamacions, si n’hi hagués, l’òrgan competent 

atorgarà l’aprovació definitiva. 

 

 

Article 216. Preferència de titularitat pública d’equipament. 

 

1. Durant el termini de dos anys, establert a l’article 214, tots els sòls qualificats per a 

equipaments s’entendran reservats, amb la finalitat de facilitar la millor elaboració dels 

plans especials per a la seva possible i preferent adquisició per l’administració actuant per 

qualsevol títol jurídic, inclòs el de cessió obligatòria segons la Llei, en els casos que sigui 

procedent. 



ADAPTACIÓ I CANVI D’ÚS DE L’EDIFICI CASARAMONA Francesc Domingo - Sergi Señís 

- 28 - 
 

 

2. Durant el mateix termini, es consideraran aquests terrenys com a no edificables pels 

propietaris, llevat que, a proposta prèvia de l’ajuntament respectiu, la Corporació 

Metropolitana els atorgui autorització per a algun tipus d’equipaments susceptibles de 

titularitat privada, si s’afavoreix o avança l’objectiu social proposat i no es perjudiquen els 

programes d’actuació de les entitats interessades. Aquesta autorització serà concedida, en 

tot cas, si es tracta d’ampliació o d’instal·lació complementària d’un equipament ja 

existent i els terrenys tenen la qualificació de destinació a equipaments. Aquesta regla serà 

també d’aplicació durant el temps considerat al paràgraf següent, sempre que els 

esmentats terrenys no hagin estat destinats concretament a un equipament de titularitat 

pública. 

 

3. Aprovat el Pla Especial que determini l’afectació a un tipus d’equipament o, si no n’hi ha, 

als tres anys de l’aprovació d’aquest Pla General Metropolità, el propietari podrà requerir 

l’Administració perquè li adquireixi l’immoble per expropiació i, un cop transcorregut un any 

sense que s’hagi consumat el fet, quedarà lliure per a la construcció o instal·lació de 

qualsevol equipament que per la seva naturalesa, sigui susceptible de titularitat privada; 

però no tindrà aquest dret si el pla especial hagués concretat la destinació del terreny a un 

equipament de titularitat pública. En aquest supòsit i en tots els que el temps d’edificabilitat 

privada ho justifiqui des del principi, els seus propietaris podran acollir-se al que disposa 

l’article 69 de la Llei del Sòl. 

 

 

 

Article 217. Condicions d’edificació. 

 

1. L’edificació a les àrees d’equipament s’han d’ajustar a les necessitats funcionals dels 

diferents equipaments, al paisatge i a les condicions ambientals, que haurà de respectar, i 

a la integració al sector on s’ubiquin. Amb aquesta finalitat, cal determinar les diferents 

condicions urbanístiques en un Pla Especial. 

 

2. Quan falti el pla especial, s’han d’observar les condicions següents: 

 

 

 

a. Al sòl urbà, per a tot tipus d’equipaments ha de regir el tipus d’ordenació de la zona on 

se situa l’equipament o, si escau, de la zona contigua, i s’han de respectar les condicions 

d’edificació vigents. 

 

b. En sòl urbanitzable i només per als equipaments de titularitat pública han de regir les 

condicions següents: 

 

Tipus d’ordenació. Edificació aïllada. 

Altura màxima. 12 m. que podrà depassar-se quan es justifiqui per les característiques i 

finalitats de l’equipament, fins un màxim de 18 m. 

Ocupació màxima en planta baixa. 60 per 100. 

Intensitat d’edificació neta. 1 m2 sostre/m2 sòl. 

Forma i distribució de l’edificació. La forma i distribució dels cossos de l’edificació hauran 

de permetre la sistematització d’espais de l’interior dels solars per a jardins i patis. 

 

3. Els locals destinats a espectacles públics, sales de festes i similars no podran ésser 

confrontants amb edificis d’ús religiós, cultural o sanitari, si no n’hi ha una separació mínima 

de 14 m. 
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LA PROPOSTA D’INTERVENCIÓ 

CRITERIS DE CARÀCTER GENERAL 

 Planificar la conservació i recuperació integral (tant d’espais interiors com 

exteriors, exceptuant-ne el perímetre i la envolvent del conjunt), segons les 

necessitats i requeriments.  

 Donar a tots els espais una utilitat clara i determinada, que resulti en una 

utilització habitual, i per tant eviti el seu deteriorament. Els espais han de tenir una 

certa flexibilitat d’utilització. 

 Contribuir a la millora de la imatge turística de Montjuïc a l’exterior, així com del 

Modernisme, sent el conjunt monumental un dels punts de major afluencia. 

 Intervenció respectuosa tant des del punt de vista històric i artístic, com des del 

paisatge i la natura. 

 Eliminar barreres arquitectòniques no solsament en funció de la normativa si no 

de les necessitats reals del conjunt, atenent a la mitja d’edat dels usuaris i a la 

presència de persones amb minusvalies. 

 Intervencions mínimes necessàries. 

 

EL PROGRAMA D’ÚS PROPOSAT 

El plantejament en funció de les necessitats, és el següent: 

 Edifici de recepció, informació, despatxos, consergeria i altres activitats de 

tramitació i gestió del centre. 

 Cos central de menjador, cafeteria, cuina, office. 

 Sala polivalent, auditori i sala d’actes i activitats relacionades amb trobades i 

conferències. 

 Edificis d’aules, amb els respectius serveis, cambres de neteja, sanitaris 

adaptats, biblioteca, espais modulars i altres àmbits de treball.  

 Espai exterior.  
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ELS CRITERIS D’INTERVENCIÓ                                                                               Com ha de ser? 

L’objectiu bàsic i essencial del projecte de conservació ha d’ésser, per una banda, 

recuperar la imatge exterior i reutilitzar tot l’àmbit interior, per tal de garantir la conservació i 

protecció de l’edifici amb tot el seu esplendor. Per l’altra, adaptar els espais interiors als 

nous usos, tot posant de nou l’edifici al servei de la societat actual, alhora que transmetre’l 

a les futures generacions i en les millors condicions possibles. L’àmbit d’actuació 

d’adaptació del present projecte comprèn la totalitat de l’edifici, exceptuant les 2 torrasses 

emblemàtiques, els quatre cossos annexes i la envolupant general dels edificis que formen 

part del conjunt. Aquesta última, es tractarà amb la seva morfologia original i perdurarà 

amb la nova adequació. 

Atesa la singularitat del conjunt com a objecte arquitectònic, com a signe d’identitat i de 

memòria col·lectiva per  a la població de Barcelona, cal dur a terme una adequació amb 

el màxim rigor tècnic i científic. Així, i abans d’abordar els treballs, és necessari respondre les 

preguntes següents: Com era el conjunt d’edificis quan van ser dissenyats?... Com el van 

construir?... Com és a l’actualitat? Què se li demana?... Com ha de ser? 

 

Imatge exterior i muntatge de pèrgola amb lluerna 

En àmbit dels edificis laterals, caldrà procedir al desmuntatge de la superfície a perforar, 

per tal de prospeccionar el seu estat de conservació, de cara a reparar els possibles danys i 

lesions, així com augmentar els nivells d’aïllament, impermeabilització i estanquitat. 

Finalment, es construirà el nou parament de vidre, tot seguit de la nova pèrgola de pas, 

donant servei a una il·luminació natural. 

Nova zona d’enjardinament, que es durà a terme amb vegetació plantada a les zones dels 

cossos annexats i ens els recorreguts d’accessibilitat. 

Reordenació de les façanes, tractant-les i procurant mantenir totes les seves obertures; 

adequant-les a la nova proposta. 

 

 

 

Imatge interior. Adaptació dels espais interiors als nous usos 

Atenent als requeriments dels nous usos, caldrà dur a terme el reforç estructural convenient 

per les noves lluernes (compliment normatives) i la reparació de danys, lesions, 

degradacions i desperfectes dels elements estructurals, constructius i dels materials emprats 

i ja existents. Així, caldrà restaurar la materialitat dels elements més emblemàtics i fàbriques 

dels paraments verticals. 

Considerant el seu gran valor patrimonial, es considera que qualsevol intervenció haurà de 

basar-se en els següents criteris:  

- Només s’hi duran a terme possibles intervencions de reparació i reforç que 

resultin indispensables, és a dir, estrictament necessàries per a garantir la 

capacitat resistent esperada i la necessària seguretat per a les persones i del 

contingut artístic. Ens centrarem a la definició dels espais interiors i els seus usos 

respectivament. 

- Caldrà respectar, en la mesura possible, l’autenticitat de l’estructura en relació 

als seus materials, la seva morfologia (composició interior) i l’organització 

estructural global. S’evitarà introduir, en tot cas, elements de reforç o 

modificacions que signifiquin una alteració sensible de les característiques 

originals del conjunt. 
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Interiorisme i funcionalitat. Implementació del programa d’ús. 

Amb la restauració de la imatge exterior i dels espais interiors, conservarem el conjunt al seu 

estat original.  

Ara, el que cal és implementar els nous usos, tenint en compte els seus requeriments 

normatius, de les instal·lacions i dels condicionants històrico-arquitectònics. S’han de fer 

conviure els valors patrimonials amb els nous usos, implantant-los sense alterar l’arquitectura 

original. Fent-ho amb respecte, amb flexibilitat i que els nous elements a introduir siguin 

totalment reversibles, alhora que harmònics amb l’ambient i qualitat arquitectònica dels 

espais originals.  

L’èxit en la implantació dels nous usos no és més que interpretar allò que ens explica 

l’edifici: dimensions, superfícies, orientació, circulacions, accessibilitat, nombre de plantes i, 

sobretot, la qualitat arquitectònica de cada espai i la seva correspondència amb la 

composició arquitectònica de la imatge exterior. No cal oblidar, i no és menys important, 

valorar també el seu simbolisme i significació.  

Ens hem deixat seduir per les pautes que el propi conjunt ens ha anat mostrant amb el 

treball de camp realitzat i un cop feta tota la investigació i anàlisi. La concepció racional 

del conjunt i la seva orientació entre d’altres, ens han facilitat l’adaptació del mateix a un 

programa funcional del segle XXI.  

Hem decidit mantenir els usos més privatius i amb accés més restringit, garantint la 

privacitat, el silenci i una correcta insolació dels espais. La comunitat directiva que hi 

treballa i l’alumnat, ha de disposar dels espais més ben situats. 

A la planta baixa s’hi disposaran aules ambdós laterals, separades per unes creus centrals 

que faran funció de passadís i que donaran a l’accés dels mateixos cossos. Les dimensions 

de les aules, venen determinades per la crugia de 8 metres del sistema estructural de pilars, 

ja existent en l’antiga fàbrica Casaramona. Els pilars, que contemplaran un espai neutre de 

passadís central, així com a l’auditori, aniran recoberts com si es tractés d’un element 

circular. Cal citar que en aquests edificis laterals (els de majors dimensions, i els que tenen 

planta primera), no hi mancaran sanitaris, cambres de neteja, unes àrees de descans, amb 

alguna màquina expenedora i/o d’aigua potable.  

 

 

 

L’edifici lateral de ponent, constarà d’una biblioteca a l’abast del servei de la població, 

amb mediateca inclosa i zones de ludisme –fins i tot, tindrà una sortida a l’exterior-. 

 

Als cossos centrals del conjunt arquitectònic, el que està orientat a migdia - ponent, s’hi 

dissenyaran uns espais per despatxos, recepció, gestió i informació del mateix centre; el 

més interior i petit del conjunt serà destinat a bar, cafeteria, menjador i petita cuina. L’últim, 

i el que està orientat a nord-est, serà l’edifici d’actes i/o auditori. Es tracta d’una sala 

polivalent, amb el mateix sistema estructural de pilars, contemplant un amplia zona central 

de butaques (sistema mut a mut de la fàbrica Figueres, amb possibilitat d’alliberar aquest 

buit) aproximadament 12 metres, delimitada per uns envans mòbils (Reiter), per tal 

d’aprofitar l’existència i l’emmagatzematge d’aquestes butaques camuflades sota 

l’escenari. A l’extrem de tramuntana, amb un dels accessos principals, hi haurà dos armaris 

per a desar la roba, encapçalats pel vestíbul de l’edifici d’actes, juntament amb el mateix 

escenari i dos boxs per a músics, autors i altres membres protagonistes dels actes a dur a 

terme. A l’extrem oposat, s’hi ubicaran els sanitaris i una cambra de sonorització i 

il·luminació dels actes i intervencions.  

 

A la planta primera, tot relacionant-se per mitjà de dos nuclis de comunicació vertical 

adjunts als cossos laterals i l’edifici de recepció, s’hi disposaran aules de menor dimensió, 

amb menys capacitat d’alumnat, i de coneixements específics. D’altra banda, en aquest 

mateix nivell de l’edifici, existiran aules d’estudi individualitzades, i dues sales de reunions, 

amb projector i altres tecnologies de caràcter avançat.  

 

A les terrasses ja existents, s’hi implementarà un sistema de pas, que conduirà a tots els 

habitants i treballadors del centre entre els cossos de planta primera del mateix edifici 

lateral, és a dir, s’implantarà una pèrgola amb estructura metàl·lica, que facilitarà el 

recorregut i comunicarà horitzontalment elements constructius. Al bell mig d’aquesta 

terrassa, s’hi practicarà una obertura, que donarà il·luminació natural, sent un element 

contemporani, una lluerna que aconsegueixi optimitzar la il·luminació, ventilació i altres 

característiques, així com un lloc de pas constant, amb un doble espai. Serà dissenyada 

amb vidre.  
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Els usos plantejats a mode organigrama, són els següents a la planta baixa: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Els usos plantejats a mode d’organigrama, són els següents a la planta primera: 
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SUPERFÍCIES DE LA PROPOSTA D’INTERVENCIÓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planta primera 

Planta baixa 
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Instal·lacions 

 

Referent a la evacuació aigües pluvials i residuals, es plantejarà renovar les conduccions 

tot introduint nous tubs de polipropilè (d’alta pressió i amb un alt nivell d’aïllament acústic) 

per l’interior del conjunt arquitectònic, ateses les seves dimensions, per tal de garantir 

l’estanquitat i evitar pèrdues. Es disposaran registres de manteniment per l’intradós de les 

façanes. Part de les aigües pluvials es recolliran, a fi d’aprofitar l’aigua per a neteja i rec del 

mateix recinte. 

 

Pel que fa a les xarxes d’electricitat, telecomunicacions, seguretat, aigua sanitària i contra 

incendis, es plantegen conduccions centralitzades i registrables a nivell de cada planta, 

resseguint els nuclis de comunicacions verticals. La distribució per planta i per a cada espai 

es resol mitjançant conduccions sota paviment, distribuïdes pels espais i cadascuna de les 

dependències. Aquesta disposició facilitarà la integració de les xarxes a l’arquitectura, la 

seva flexibilitat, registrabilitat i ampliació, alhora que donar servei al nou mobiliari integrat i 

als llocs de treball d’acord amb els usos previstos. Cal dir que en gairebé la totalitat dels 

espais, es disposen mobles on s’integren les instal·lacions de climatització, il·luminació, 

telecomunicacions i seguretat, de tal manera que amb l’especialització d’un sol element es 

resol la implantació de totes les instal·lacions en els espais sense alterar l’arquitectura. 

 

Els fan-coils de suport a la climatització en fred, s’han resolt en gairebé tots els espais 

integrant-los a l’interior dels mobles especialitzats d’acord amb l’ús de cada espai, o 

darrere d’arrimadors col·locats exempts dels paraments verticals allà on sigui possible. En els 

espais de circulació, així com la resta de requeriments de climatització s’assoleixen a través 

de terra radiant (climatització en calent). 

 

Pel que fa al condicionament acústic, es pot concloure que, en general, en tots aquells 

espais on cal col·locar arrimadors exempts dels paraments verticals, poden resoldre el 

control acústic dels diferents espais (sales de reunions, exposicions, aules, etc.), a més 

d’equipar amb mobiliari amb prestacions acústiques. Tots aquests elements actuen com a 

ressonadors, controlant de forma eficaç la reverberació dels sons.  

 

 

 

 

 

També cal tenir en compte que en aquells espais on no és possible utilitzar aquests sistemes, 

caldrà incorporar cortines ignífugues i d’altes prestacions acústiques als finestrals, amb 

l’ajuda a més del mobiliari adequat (com és el cas de les butaques mutamut en l’auditori –

sala d’actes). En tots els espais hi ha la possibilitat d’introduir un paviment totalment 

contemporani, així que es resoldrà amb aquest element, amb el mobiliari i amb la pròpia 

estructura (entre d’altres, un cel-ras). 

 

El criteri fonamental de la intervenció d’enllumenat ha de ser la discreció, reflectida tant en 

la implantació física de les fonts de llum com en les qualitats de la il·luminació que en resulti 

de les noves lluernes. Amb la voluntat de treballar amb els aspectes més intangibles de la 

luminotècnia i no limitar-nos a considerar paràmetres tècnics, ens centrarem en la 

capacitat “semàntica” de la llum i la influència determinant que té sobre la percepció i l’ús 

que fem dels espais arquitectònics. 

 

És necessari, a més, resoldre la interacció amb la llum natural, buscant el compromís entre 

la implantació funcional i el contenidor arquitectònic, ja que els espais de l’edifici, per la 

seva gènesi i concepció, no poden quedar deslligats del seu entorn immediat. 

Per a completar funcionalment el conjunt es reforçarà amb lluminàries exemptes, 

independents de sostres o parets. 

 

Complementàriament, i amb l’objectiu de crear una sensació de llum atmosfèrica que es 

relacioni de manera fluïda amb l’exterior, proposem un sistema de control centralitzat que 

interactuï, mitjançant sensors, amb la llum natural, de manera que, un cop fixat un nivell 

d’il·luminació determinat, aquest es mantingui estable i el flux de llum evolucioni 

contínuament adaptant-se a les canviants condicions exteriors. La combinació d’aquests 

sistema amb sensors de presència que engeguin les lluminàries només quan hi hagi 

realment usuaris, aconsegueixen un estalvi realment significatiu en els consum i allarguen 

sensiblement la vida –ja de per si molt llarga- de les lluminàries. 
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Adequació als criteris d’eficiència energètica i mediambientals. 

 

Un dels primers objectius de l’arquitectura és el d’obtenir espais amb condicions ambientals 

més controlables que el medi natural. En les últimes dècades, aquest objectiu, que 

històricament s’havia resolt amb la pròpia arquitectura, ha estat confiat més a les solucions 

tecnològiques, en detriment de les solucions tradicionals. Això ha comportat el conseqüent 

augment de la demanda energètica i per tant la ineficiència dels edificis. 

 

Actualment, quan ja és evident que aquest camí no es pot sostenir en el temps i que cal 

racionalitzar l’ús de l’energia, la qual no és il·limitada, es planteja la necessitat de tenir en 

compte el que s’anomenen “criteris d’eficiència energètica i mediambientals”. El criteri 

principal, doncs, es podria resumir en l’objectiu de “limitar (reduir al màxim possible) la 

demanda energètica”. O, dit d’una altra manera, aprofitar les condicions ambientals 

favorables i evitar al màxim les desfavorables, a fi de minimitzar la demanda energètica i 

aconseguir, així, les condicions ambientals interiors exigibles. 

 

Tractant-se de la reutilització d’un edifici, la limitació de la demanda energètica suposa el 

control de la il·luminació (aprofitament de la llum natural) i el control de la climatització 

(comportament energètic de l’edifici durant tot l’any). El conjunt de la fàbrica Casaramona 

està ocupant diferents punts d’orientació. Els edificis disposen de doble orientació a 

tramuntana (control lumínic) i a migdia (màxima  insolació a l’hivern, control de la insolació 

a l’estiu), minimitzant els entorns de est i oest, amb insolacions menys controlables al llarg de 

l’any. 

 

L’orientació dels edificis, l’existència de plantes baixes i el propi gruix de les parets aprofiten 

la inèrcia tèrmica del terreny i de l’edifici respectivament, etc. Tot plegat, suposa que 

l’arquitectura original del conjunt ja dóna la millor resposta possible pel que fa a eficiència 

energètica, només amb la pròpia disposició del conjunt, el seu disseny i els elements i 

materials que el composen. Pel que fa al control de l’ambient interior, cal diferenciar el 

comportament de l’edifici entre l’hivern i l’estiu, és a dir, quan el que interessa és mantenir 

l’escalfor a l’interior o bé evitar que aquesta hi entri. En aquest punt, l’aïllament tèrmic hi 

juga un paper molt important: la inexistència de ponts tèrmics a través d’una envolupant 

amb molt gruix i l’aprofitament de la inèrcia tèrmica del terreny juguen a favor tant a l’estiu 

com a l’hivern. 

 

 

Per contra, una sèrie d’elements sàviament disposats funcionen de manera diferent i 

òptima segons l’època de l’any. Així, a l’estiu s’aprofiten les ventilacions creuades que els 

edificis ofereixen, potenciades per les diferències de temperatura entre les façanes (sud i 

nord).  

 

Finalment, un cop assolit el primer objectiu de limitar la necessitat d’emprar energia per a  

condicionar els espais interiors, cal que les instal·lacions imprescindibles per a assolir els 

requeriments de confort, siguin el més eficients possibles energèticament. Pel que fa a la 

il·luminació, es planteja disposar d’una il·luminació general dels espais, monumental, i 

d’una altra il·luminació més intensa i específica en aquells punts on sigui necessari, evitant 

però la il·luminació intensa dels espais. Pel que fa a la climatització, es planteja un sistema 

de terra radiant per l’escalfat; energia altament eficient doncs tan sols ha d’escalfar o 

refredar pocs graus la temperatura constant obtinguda, evitant els grans salts tèrmics dels 

sistemes tradicionals aire-aire. Aquest sistema de terra radiant, estarà complementat a 

l’estiu per uns fan-coils distribuïts estratègicament i integrats en els elements de mobiliari 

dissenyats per l’ús. 

 

Alhora es plantegen altres mesures que suposen un estalvi energètic, com són la oficina 

sense papers (Processat electrònic i emmagatzematge centralitzat optimitzat de tot tipus 

de document. Distribució electrònica de tot tipus de documents, entre diferents 

departaments i diferents institucions. Comunicacions electròniques unificades, inclòs 

l’enviament i recepció de faxos.), iniciatives pel maquinari (Virtualització de servidors, 

reducció de maquinari i de consums elèctrics. PoE -alimentació elèctrica pels cables de 

dades-, eliminació del cablejat elèctric per a alimentar equipaments distribuïts - 50% 

d’estalvi en sistemes de cablejat-(xarxa wifi entre d’altres). Dissenyat amb ample de banda 

suficient per a evitar ampliacions futures d’infraestructures i noves inversions) i iniciatives pel 

programari (Capacitat de teletreball, per a reduir els desplaçaments - emissió de CO2, 

despeses i pèrdues de temps-. Videoconferències col·lectives i individuals -des del lloc de 

treball, amb el propi PC, per a reduir els viatges que suposen emissió de CO2, despeses i 

pèrdues de temps-. Capacitat d’e-comerç, per a afavorir les transaccions en línia amb 

proveïdors, col·laboradors i clients). 
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Sistema estructural 

 

L’estructura de l’edifici es manté, amb la mateixa distribució de pilars possiblement original. 

En planta baixa s’hi disposaran uns perfils HEB-60 (211,90 kg/ml) per a transmetre les 

càrregues generades que provenen de la coberta; a mode de jàssera. Així mateix en 

planta primera, uns perfils HEB – 30 (117,00 kg/ml). 

Pel que fa a les lluernes s’executaran amb una estructura metàl·lica, que suportaran les 

càrregues, exclusivament de la mateixa, juntament amb la continuïtat d’una pèrgola de 

pas, també executada amb un entrebigat metàl·lic, adequant-se al sistema i les 

característiques de l’edifici. 

 

Sistema de l’envolupant 

 

La definició constructiva dels subsistemes de l’envolupant és:  

 

Solera de paviment (inferior a superior): 

 

Denominació Gruix 

Protecció impermeabilitzant: Geotextil -  

Impermeabilitzant: Làmina de Polietilè - 

Solera de formigó H250 amb xarxat metàl·lic #15 15cm 

Aïllament tèrmic: Llana de roca de densitat 150kg/m3 4cm 

Morter d’anivellament 2-4cm 

Paviment: Parquet sintètic, linoleum o rajola de 

microterratzo 

1cm o 

3cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coberta (inferior a superior):  

 

Denominació Gruix 

*Cel ras: placa  de cartró guix suspesa o collada a 

sostre. 
13mm 

Forjat existent  30cm 

Formigó lleuger de pendents 5cm  mín. 

Barrera vapor: Làmina de Polietilè - 

Impermeabilitzant: Tela butílica - 

Aïllament tèrmic: Llana de roca de densitat 150kg/m3 10cm 

Protecció: Geotextil - 

Paviment d’acabat de rajol ceràmic 2-3 cm 

 

 

* Tant sols en cambres humides. 
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 Façana tipus, (exterior a interior): 

 

Denominació Gruix 

Maó vist existent, hidrofugat. 11.5mm 

Càmara d’aire ventilada amb fixacions i anclatges  * 5cm 

Aïllament: llana de roca, densitat 35/40m, acabat 

alumini  * 
8cm 

Envà ceràmic  * 10cm 

Muntants de xapa d’alumini  (*no en tots els espais) 54mm 

Placa de cartró guix per pintar (*no en tots els espais) 13mm 

 

* Tant sols en cambres humides. 

 

 

La justificació de l’aïllament acústic i tèrmic de les envolupants, la demanda energètica i 

l’eficiència energètica relacionada amb elles, està descrita l’annex a la memòria: 

certificació energètica de l’edifici i compliment del CTE DB-HR. 
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Sistemes de compartimentació 

 

ENVANS: 

 

Hi ha 3 tipus diferents d’envans. 

 Envà ceràmic de 15cm de gruix, aplacat a ambdues cares amb placa de guix de 

13mm. És un envà EI 120 que limita sectors d’incendi, escala protegida. 

 Envà ceràmic de 15cm de gruix, aplacat només a una cara amb placa de guix de 

13mm. És un envà EI 120, tancament de l’ascensor i dels passos verticals 

d’instal·lacions. 

 Envà ceràmic de 7cm aplacat a dues cares amb placa de cartró guix de 13mm. 

Divideix estances que pertanyen al mateix sector d’incendis. 

 

MAMPARES  I  LAMEL·LES: 

 

Són divisions lleugeres de fusta, localitzades a l’edifici central de recepció, entre d’altres, 

vitrina de vidre expositora i divisió de la sala i despatxos amb el passadís principal. Tenen un 

escalada de fusta de pi de  5x5cm, un farciment interior de llana de vidre com a aïllament 

acústic i un acabat de panell DM, ignífug M1, contraxapat de faig. 

 

FUSTERIA EXTERIOR: 

 

 Marc: Alumini de 54mm amb trencament de pont tèrmic. 

 Classificació permeabilitat a l’aire: Classe 4 

 Classificació estanquitat a l’aigua: Classe E1200 

 Classificació resistència a la càrrega del vent: Classe C4 

 

Transmitància tèrmica del marc: U= 3W/m2K 

Acabat: decapat de la fusta, envernissat i pintat color fusta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUSTERIA INTERIOR: 

 

 

La fusteria interior que separa sectors d’incendi és metàl·lica, EI2 30 – C5.  

La fusteria interior que separa l’escala protegida és metàl·lica, EI2 60 – C5. 

La fusteria interior que està en àmbit públic és de DM contraxapada de faig 

La fusteria interior en àmbit d’ús restringit és DM per pintar 

 

 

 

ENVIDRAMENT: 

 

Vidres existents i/o reparats aquells que estiguin en mal estat, pateixin lesions o danys o 

puguin causar alguna que altra patologia. 

Vidre de finestres: EXT 6 / 10 c.a. / 4 INT 

Vidre de finestres de PB : EXT 6+6 / 10 c.a. / 4 INT 

Claraboia: veure plànol detall a l’apartat de documentació gràfica.  

 

Transmitància tèrmica del vidre: U= 3W/m2K 
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Sistemes d’acabat i revestiments 

 

PAVIMENT: 

 

El paviment dels cancells d’accés és una estora plàstica de color negre. 

El paviment de la sala d’actes i auditori, és un parquet artificial, POLIFACE OFICE o similar, 

roure Moràvia. 

El paviment dels espais humits i cambres de neteja, és gres antilliscant. 

El paviment de les aules d’estudi, la planta primera i espais com despatxos, és de linòleum. 

El paviment dels espais de les aules és un microterrazzo de color clar. 

El paviment exterior és un formigó imprès, amb acabat d’òxid de ferro. 

 

SOSTRE: 

 

El sostres de les cambres humires (WC i cambres de neteja), seràn registrables. Combina 

una franja perimetral de placa de cartró guix contínua. La part central té mòduls de 

60x60cm amb placa llisa i placa perforada amb ranures acústiques. Les instal·lacions 

s’adapten a la retícula de 60x60. 

La resta d’espais mantindran la autenticitat dels materials ceràmics emprats per la 

arquitectura modernista de Puig i Cadafalch. 

 

REVESTIMENTS INTERIORS: 

 

El revestiment d’acabat interior dels paraments exteriors, és el totxo vist, amb la seva 

textura, en tot l’àmbit perimetral dels edificis, exceptuant-ne aquells espais que per 

comoditat, higiene o altres aspectes, s’hagin de tractar amb diferent caràcter. 

El revestiment de la sala d’actes i de l’auditori, juntament amb el seu vestíbul, és un 

arrambador de DM envernissat fosc a alçada de porta. 

El revestiment a la resta d’espais, de particions interiors, és la placa de cartró guix de 13mm 

per pintar sobre una estructura de muntant de xapa d’alumini de 54mm. 

 

 

 

 

 

 

Sanejament 

 

Abocament d’aigües: s’utilitzen xarxes separatives per la recollida d’aigües grises i pluvials;  

 

Xarxa d’aigües grises: 

 

Evacuació d’aigües grises de: 

- planta primera: WC serveis, neteja i office 

- planta baixa: WC serveis 

Arquetes, baixants i claveguerons segons normativa. Connexió a la xarxa de clavegueram 

municipal. Conduccions de polietilè o polipropilè. 

 

 

Xarxa d’aigües pluvials: 

 

Arquetes, baixants i claveguerons segons normativa. Connexió a la xarxa de clavegueram 

municipal pels carrers que delimiten el conjunt de la fàbrica Casaramona. Conduccions de 

polietilè o polipropilè. 

 

Captació de recursos: es condueix l’aigua pluvial dels recintes interiors de l’àmbit de la 

fàbrica (passadissos exteriors) cap als parterres i superfícies verdes enjardinades. No es 

contemplen dipòsits d’emmagatzematge d’aigües pluvials. La pavimentació exterior té 

zones no pavimentades amb capacitat d’infiltració, amb un albedo superior al 50%. 
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Ascensor 

 

Característiques de l’ascensor a instal·lar en cadascun dels nuclis de comunicació vertical, 

tipus hidràulic: 

Adaptat: Mesura interior de la cabina: 1.40x1.10m. Amplada portes: 80cm. 

Dimensions forat obra: 1740x1475mm 

Parades: 2, PB + P1        

Embarcament: a 180º 

Velocitat: 0,15m/2 

Recorregut: 7m aproximadament. 

 

 

Jardineria 

 

A part de la plantació d’arbres protegits existents en altres solars (pins negres i tarongers), es 

farà una plantació de gespa sobre terres vegetals, prèvia disposició d’una capa de graves 

drenants de 40cm, en l’àmbit dels mateixos arbres.  

En la franja d’accés i en els passadissos centrals, entre els edificis, hi haurà uns parterres per 

a plantació de matolls i espècies aromàtiques, inclòs el reg. La plantació l’executarà els 

serveis de jardineria i manteniment de l’Ajuntament de Barcelona. 
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COMPLIMENT DEL CTE 

 

A partir del 20 de març de 2007 les disposicions del Codi Tècnic són d’obligat compliment i 

és per això que el present projecte ha d’assumir i cumplir aquesta nova normativa. El nou 

projecte de la antiga fàbrica Casaramona compleix amb la normativa del CTE, en 

pràcticament tots els seus documents bàsics.  

 

 

DB-HE ESTALVI ENERGÈTIC  

 

HE-1 Limitació de demanda energètica 

  

Veure memòria d’instal·lacions. 

 

HE-2 Rendiment de les instal·lacions tèrmiques 

  

El rendiment de la instal·lació tèrmica està descrita en la memòria 

d’instal·lacions i en l’annex de la certificació energètica, i s’ajusta a 

normativa. 

 

HE-3 Eficiència de les instal·lacions d’il·luminació 

  

L’ eficiència de les instal·lacions d’il·luminació està descrita en la memòria 

d’instal·lacions i en l’annex de la certificació energètica, i s’ajusta a 

normativa. 

 

HE-4 Contribució solar mínima de ACS 

 

No hi ha la demanda suficient d’ACS.  

 

HE-5 Contribució fotovoltaica mínima 

 

Tot i que l’orientació és prou bona, els veïns fan ombra i obtenim qualificació A 

sense fotovoltaica. 

 

 

DB-HS SALUBRITAT  

 

HS-1 Protecció contra la humitat 

 

Les façanes són ventilades, la pell exterior i la càmara d’aire resguarden de la 

humitat la pell interior. 

Una nova làmina instal·lada a totes les dependències de planta baixa, de 

polietilè, protegida per un geotèxtil, més l’acció drenant del terreny i altres, 

garanteixen l’absència d’humitats per capil·laritat a la planta baixa 

 

HS-3 Qualitat de l’aire interior 

  

Hi ha una instal·lació de ventilació i renovació de l’aire interior. Veure Annex 

de la Certificació Energètica i memòria d’instal·lacions. 

 

 

HS-4 Subministrament d’aigua 

  

El projecte contempla la implantació de 17 cambres humides i/o lavabos, 

contemplant espais de neteja; per tant, s’implanten noves xarxes de 

subministrament d’aigua per l’interior de l’edifici.  

 

La descripció de la instal·lació de subministrament d’aigua està descrita en els 

plànols del projecte. 

 

L’aigua subministrada per la companyia a l’edifici és apte per al consum 

humà. 

Els materials de la instal·lació garantiran la qualitat de l’aigua subministrada, la 

seva compatibilitat amb el tipus d’aigua i amb els diferents elements de la 

instal·lació a més de no disminuir la vida útil de la instal·lació. 
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Es garanteix que els cabals dels elements instal·lats són els següents: 

q ≥ 0,04l/s urinaris amb cisterna 

q ≥ 0,10l/s rentamans, inodor 

*amb una pressió mínima de 100kPa i 150kPa per els fluxors. 

 

En la cambres humides es disposaran dispositius d’estalvi d’aigua en cisternes de 

descàrrega i en aixetes. 

 

HS-5 Evacuació d’aigües  

 

El projecte contempla la implantació de sanitaris instal·lant diversos en cada cos del 

conjunt. La nova instal·lació s’ajusta a normativa en totes les premisses. És separativa. 

També es preveu la xarxa d’evacuació d’aigües. Baixants de polietilè. 

 

 

DB-HE SEGURETAT ESTRUCTURAL 

 

El compliment de l’estructura envers el CTE queda citat al petit apartat de la 

memòria, ja que estructuralment no s’afecta cap àmbit ni es du a terme cap 

modificació en ningún cos.  

 

 

DB-SI SEGURETAT EN CAS D’INCENDI 

 

La des cripció de la instal·lació de seguretat en cas d’incendi, s’ajusta a normativa. 

 

 

DB-SU SEGURETAT UTILITZACIÓ 

 

Tots els elements del projecte estan dissenyats per ajustar-se al CTE. 

 

 

 

 

SU-1 Seguretat en front al risc de caigudes 

 

Es garanteix que els paviments siguin com a mínim de classe 1 en tots els espais 

interiors i pels banys es farà servir un paviment amb una resistència al lliscament de 

classe 2. 

La discontinuïtat de paviments es resol amb desnivells inferiors a 6mm. 

El número mínim de graons és 3. 

 

Els àmbits d’accés públic estan protegits vers els seus desnivells. 

 

Només hi ha escales d’ús restringit que no compleixen amb normativa, tant pel que 

fa a les dimensions generals i dels graons, com de les baranes. Es tracta de l’àmbit 

dels elements més emblemàtics del conjunt, les torres.  

 

No hi ha graderies ni tribunes, ni accessos a ells. 

 

Totes les finestres són fàcilment netejables. 

 

SU-2 Seguretat en front al risc d’impacte 

 

Tots els tancaments de vidre balconers tenen marc d’alumini, de manera que són 

identificables i s’eviten col·lisions. 

  Compleix 

 

SU-3 Seguretat en front al risc d’atrapament en recinte 

  Compleix 

 

SU-4 Seguretat en front al risc causat per enllumenat inadequat 

  

La descripció de la instal·lació està descrita en els plànols d’instal·lacions d’aquest 

mateix document i s’ajusta a normativa. 
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SU-5 Seguretat en front al risc causat per alta ocupació 

 

No es preveu situacions d’alta ocupació 

 

 

SU-6 Seguretat en front al risc d’ofegament 

 

No existeix risc d’ofegament en no haver cap piscina en l’edifici 

 

 

SU-7 Seguretat en front al causat per vehicles en moviment 

 

No existeix aparcament en l’edifici 

 

 

SU-8 Seguretat davant l’acció del llamp 

 

La descripció de la instal·lació s’ajusta a normativa. Cal tenir en compte que per 

proximitat el conjunt està resguardat per edificis colindants de caràcter a destacar, 

així com la Fira de Barcelona, el pavelló Mies Van de Rohe, el Poble Espanyol, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DB-HR PROTECCIÓ DAVANT EL SOROLL 

 

 Es consideren el següents recintes en l’edifici i sorolls exteriors: 

 

 

TIPUS DE RECINTE EMISSIONS LOCALITZACIÓ 

Recinte sorollós Emissions > de 80 dB No existeix 

Recinte d’activitat Emissions > de 70 dB No existeix 

Recinte d’instal·lacions  Coberta i cossos annexats 

Recinte protegit  

PB: Sala telemàtica 

(auditori i actes), despatx 

direcció i àmbit de les 

torres 

Recinte habitable  

Planta baixa: vestíbul, WC, 

sala treball i recepció 

documents, biblioteca 

Recinte no habitable Emissions nul·les 
Planta primera i segona, 

aules. 

Exterior Emissions < de 40dB 
Entorn vianants i patis i 

terrasses. 

Mitgeres Emissions < de 40 dB No existeixen mitgeres 

 

 

Essent P1 i P2 recintes no habitables degut a la seva ocupació ocasional, les separacions 

horitzontals no seran objecte de compliment. 

 

Es justifica l’aïllament acústic de les separacions verticals a Planta Baixa entre espais 

emissors i receptors, de les façanes en contacte amb l’aire exterior. 
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6. ANNEXES 
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VI.-COMPLIMENT DE CTE, REGLAMENTS I DISPOSICIONS 

 

1. Utilització / Use 

 

El projecte compleix els requisits mínims d'habitabilitat objectiva del Decret 55/2009        

sobre "Requisits mínims d'habitabilitat en els edificis d'habitatges" i les Ordenances 

Metropolitanes d’Edificació de Barcelona.  

La disposició i dimensió dels espais i la dotació de les instal·lacions faciliten la realització 

adequada de les funcions previstes a l’edifici. D.55/2009 Habitabilitat.  

 

2. Accesibilitat / Accessibility  

  

El projecte compleix els requisits mínims d’accessibilitat establerts al Decret 135/1995 

sobre “Codi d’Accessibilitat de Catalunya” 

 

En aquest sentint l’accés a l’habitatge es practicable, amb una dos portas d’entrada amb 

un ample mínim de 0,80 m i 2,10 m d’alt i amb un espai lliure de gir on es pot inscriure 

un cercle de 1,50 m a les dues bandes de la porta. 

En l’interior de l’hotel tots els espais son practicables per persones amb mobilitat 

reduïda o altres limitacions, així com tots els itineraris de les zones accés al públics en 

la planta baixa. 

3. Telecomunicacions / Telecommunications 

 

El projecte dona compliment al Reial Decret 401/2003 “Reglamento regulador de las 

infraestructura comunes de telecomunicaciones para el acceso a los sevicios de 

telecomunicación en el inteiror de los edificios y de la actividad de instal·lación de equiposa 

en el interior de los edificios y de la actividad de instal·lación de equipos y sistemas de 

telecomunicación” 

 

 

 

 

 

4. Seguretat estructural / Structural Security 

 

El sistema estructural compleix amb els principis bàsics de la resistència mecànica i 

estabilitat, seguretat, durabilitat, economia, facilitat constructiva, modulació i 

possibilitats de mercat. 

1. L'objectiu del requisit bàsic "Seguretat estructural" consisteix a assegurar que l'edifici 

té un comportament estructural adequat davant les accions i influències previsibles a les 

que pugui estar sotmès durant la seva construcció i ús previst. 

2. Per satisfer aquest objectiu, els edificis es projectaran, fabricaran, construiran i 

mantindran de manera que compleixin amb una fiabilitat adequada les exigències 

bàsiques que s'estableixen en els apartats següents. 

3. Els Documents Bàsics "DB-SE Seguretat Estructural", "DB-SE-AE Accions en 

l'Edificació", "DB-SE-C Fonaments", "DB-SE-A Acer", "DB-SE-F Fàbrica" i "DB-SE-M 

Fusta", especifiquen paràmetres objectius i procediments el compliment assegura la 

satisfacció de les exigències bàsiques i la superació dels nivells mínims de qualitat 

propis del requisit bàsic de seguretat estructural. 

Prèviament a l'execució de les obres, s'haurà de realitzar un exhaustiu estudi del a 

situació real de l'estructura, determinant si cal, la necessitat d'intervenció. 

  

5. Seguretat en cas d’incendi / Security in case of fire 

 

 Consideracions generals: 

Al tractar-se d’una intervenció en un edifici ja existent s’ha procurat el compliment del 

CTI DB SI, en els elements de nova intervenció, millorant la protecció ja existent.  

 

 Propagació interior: 

 

-  Compartimentació en sectors 

 

 

 



Es considera sector d’incendis cada una de les diferents habitacions i d’altre banda 

circulacions i zones de pas. La separació entre aquests tindrà un resistència al foc tipus 

EI 60 o superior. 

-  Locals de risc 

 

Es considera local de risc l’espai on s’ubicarà el comptador d’electricitat, sent aquest un 

risc baix, aquests anirà dintre un armari de resistència al foc EI 30 i s’ubicarà a l’entrada 

de l’edifici. 

-  Espais ocults i passos d’instal·lacions 

 

No existeixen espais ocults o passos d’instal·lacions que travessen elements 

compartimentadors d’incendi.  En tot cas, en cas d’existir en un futur, aquest hauran de 

constar d’un mecanisme d’obturació automàtica o ser construïts amb materials amb la 

mateixa resistència que l’element travessat.  

 

 Propagació exterior: 

 

       - Mitgeres, façanes i cobertes: resistència i reacció al foc 

 

La paret mitgera de contacte amb l’edificació veïna garantirà una resistència al foc EI 

120.  

En la coberta els materials que ocupin més del 10% de l’acabat exterior hauran de ser 

tipus Broof (t1), altrament els lluernaris i claraboies i els elements d’extracció de fums 

seran també tipus Broof (t1) per evitar la reacció al foc. 

  

 Evacuació d’ocupants  

 

-  Compatibilitat dels elements d’evacuació 

 

-  Càlcul de l’ocupació 

-  Nombre de sortides i longitud dels recorreguts d’evacuació 

  

 Instal·lacions de protecció en cas d’incendi  

 

Existeix un hidrant d’incendis exterior a la via pública que es troba a menys de 100 m 

de qualsevol punt de la façana accessible, segons el que estableix de D. 241/94. 

 

 Intervenció de bombers  

 

En compliment amb el D. 241/94 “ Condicionants urbanístics i de protecció contra 

incendi complementaris de la NBE-CPI/91” al ser l’edifici inferior als 9 metres d’alçada 

no requereix de condicions més exigents a les ja establertes en el CTE DB SI. 

   

 Resistència al foc de l’estructura 

 

-  Definició del temps de resistència al foc exigible als elements estructurals 

segons ús i situació. 

Els elements estructurals principals seran de resistència al foc tipus R 60, la coberta 

serà de resistència al foc tipus R 30. Els elements estructurals secundaris rebran el 

mateix tractament al foc que els principals.  

Per a la determinació de la resistència al foc es prendran els valors establerts que 

indiquen el temps en minuts exigit de resistència al foc davant l’acció representada per 

la corba normalitzada temps - temperatura. 

S’adoptaran en tot cas les classes de resistència al foc obtingudes a partir de les taules i 

mètodes simplificats dels annexes de CTE DB SI. 

 Annex E: Estructures de fusta 

 Annex F: Elements de fàbrica 

 



6. Seguretat d’utilització / Security of use 

 

 Consideracions generals 

 

Es tracta de la intervenció en un edifici d’estinat a instal.lacions públiques per tal de 

adaptar-la al ús d’adequar-lo a un hotel amb encant. Tota la intervenció complirà amb 

l’establert en el CTE DB – SU, en quan a seguretat d’utilització.  

  

 SU 1 Caigudes  

 

-  Definir la classe, R, exigible de lliscament dels terres segons zona de 

l’edifici. 

Tots els paviments de l’edifici tindran una classe exigible al llicsament de 3. 

-  Discontinuïtats dels paviments 

No existiran discontinuïtats entre els paviments. En el canvi de material entre paviments 

es posarà un element transitori per evitar aquestes discontinuïtats.  

-  Desnivells 

Les obertures en l’envolvent de l’edifici son en alçades superiors a 0,55 m o bé disposen 

d’una barana de 0,90 m per evitar la caiguda. 

En l’interior de l’edifici l’escala de comunicació de les tres plantes estan protegits amb 

baranes de 0,90 d’alçada. 

Aquestes baranes tenen un resistència a la força horitzontal de qk > 0,8 kN/m   

-  Escales 

L’amplada mínima dels trams serà de 0,90 m, el frontal serà de 0,18 i l’estesa de 0,30. 

No existiran replans amb graons partits ni cap escala de traçat corb. Les barreres de 

protecció seguiran criteris anàlegs als establerts en el punt de desnivells.   

-  Neteja de vidres exteriors 

 

 

Per a la neteja de vidre s’ha procurat una neteja des de l’exterior o bé des de l’interior 

en condicions de seguretat. 

 

 SU 2 Impacte o enganxada 

  

-  Impacte amb elements fixes o practicables, amb elements fràgils i amb 

elements insuficientment perceptibles. 

Per reduir l’impacte dels elements exteriors de vidre, aquestes tenen un resistència de 

nivell 2 a l’impacte. 

En l’interior els elements de vidre garanteixen una resistència de nivell 3 a l’impacte. 

D’altra banda per reduir l’impacte amb d’altres elements fràgils o imperceptibles, l’alçada 

lliure de pas mínima és de 2,10 m i l’alçada lliure de les portes és de 2,00 m. 

En les dutxes i banyeres la superfície vidriada de les mampares serà amb elements 

laminats o trempats que aguantin sense trencar un impacte nivell 3. 

-  Enganxades 

Per reduir el risc d’enganxades les portes corredisses d’accionament manual es garanteix 

una distància > 20 cm a qualsevol element fix. 

 

 SU 3 Immobilització en recintes tancats  

 

Els banys disposaran d’un sistema de bloqueig interior que es pugui desbloquejar des de 

l’exterior. 

 

 SU 4 Il·luminació inadequada  

 

S’estableix una il·luminació mínima de 5 lux. 

  

 

 SU 5 Alta ocupació 



  

 En el present projecte no existeix risc fruit d’una alta ocupació  

 

 SU 6 Ofegament  

 

 En el present projecte no existeix risc d’ofegament. 

 

 SU 7 Vehicles en moviment  

 

 En el present projecte no existeix risc degut a vehicles en moviment.  

 

 SU 8 Acció del llamp 

 

Es necessària la instal·lació d’un element protecció contra el llamp amb un nivell de 

protecció de la instal·lació 3, E = 90. 

 

7. Salubritat / Health 

 

Exigències bàsiques de salubritat (HS) 

1. L'objectiu del requisit bàsic "Higiene, salut i protecció del medi ambient", tractat d'ara 

endavant sota el terme salubritat, consisteix a reduir a límits acceptables el risc que els 

usuaris, dins dels edificis i en condicions normals d'utilització, pateixin molèsties o 

malalties, així com el risc que els edificis es deteriorin i de que deteriorin el medi 

ambient en el seu entorn immediat, com a conseqüència de les característiques del seu 

projecte, construcció, ús i manteniment. 

2. Per satisfer aquest objectiu, els edificis es projectaran, construiran, mantindran i 

utilitzaran de manera que es compleixin les exigències bàsiques que s'estableixen en els 

apartats següents. 

3. El Document Bàsic "DB HS Salubritat" especifica paràmetres objectius i procediments 

el compliment assegura la satisfacció de les exigències bàsiques i la superació dels 

nivells mínims de qualitat propis del requisit bàsic de salubritat. 

 

 HS 1 Protecció enfront de la humitat 

Es limitarà el risc previsible de presència inadequada d'aigua o humitat a l'interior dels 

edificis i en els seus tancaments com a conseqüència de l'aigua procedent de 

precipitacions atmosfèriques, d'escorrenties, del terreny o de condensacions, disposant 

mitjans que impedeixin la seva penetració o, si cas permetin la seva evacuació sense 

producció de danys. 

 

 HS 2  Recollida i evacuació de residus  

El sistema de recollida del districte de Sitges a Barcelona és mitjançant contenidors al 

carrer, al tractar-se d’un hotel es reserva un espai dintre de la cuina per la recollida de 

residus.  

D’alta banda el habitatges disposen en el seu interior d’espais per a emmagatzemar les 

cinc fraccions dels residus ordinaris segons les característiques de la taula següent. 

 

 HS 3  Qualitat de l’aire interior 

 

 

 HS 4  Subministrament d’aigua  

 

 

 



 

Els edificis disposaran de mitjans adequats per subministrar a l'equipament higiènic 

previst aigua apta per al consum de forma sostenible, aportant cabals suficients per al 

seu funcionament, sense alteració de les propietats d'aptitud per al consum i impedint 

els possibles retorns que puguin contaminar la xarxa, incorporant mitjans que permetin 

l'estalvi i el control de l'aigua 

 

 HS 5  Evacuació d’aigües  

 

Els edificis disposaran de mitjans adequats per extreure les aigües residuals generades 

en ells de forma independent o conjunta amb les precipitacions atmosfèriques i amb les 

escorrenties. 

 

8. Estalvi d’energia / Saving of energy  

 

 HE 1 Limitació de la demanda energètica  

 

- Previ:  

   Zona climàtica on s’ubica l’edifici :  C2 

   Càrrega interna:    baixa  

   Grau d’higrometria:   3  

   Orientacions de façanes i % de forats: sud-est, 35 % forats 

     Sud-oest, 

      Nord-oest, 35% forats 

 

-  Demanda energètica:  

U màx. dels tancaments i particions interiors  

Murs de façana:       0,95 

W/m2k 

 

Primer metre de terres i murs en contacte amb el terreny: 0,95 

W/m2k 

Terres:        0,65 W/m2k 

Cobertes:        0,53 

W/m2k 

Vidres i Marcs:       4,40 W/m2k 

Mitgeres:        1,00 

W/m2k 

Particions interiors que separen hab. Calefectades:  1,2 W/m2k 

 

U límit dels tancaments i FH límit, FL límit, dels for 

 

 

  - Limitació de les condensacions 

 

Superficials:  

En els tancaments, particions interiors i ponts tèrmics de l’envolvent tèrmica es 

limitaran les condensacions de forma que s’eviti la formació de fongs en la seva 

superfície interior.  

 

 



 

Per assegurar l’absència total de condensacions, el factor de temperatura de la 

superfície interior fRSI serà inferior al f RSI min, que segons zona climàtica s’estableix 

en fRSI min = 0.56 

Queden exempts de comprovació els tancaments en contacte amb el terreny i les 

particions interiors on es prevegi escassa producció de vapor d’aigua 

 

Insterticials: 

 

En tancaments i particions interiors de l’envolvent tèrmica es limitaran les 

condensacions interticials de manera que no produeixin merma de les prestacions 

tèrmiques, ni suposi rics de degradació i pèrdua de vida útil, ni representin una 

acumulació de la condensació que no es pugui evaporar en un any. 

Per tal d’assegurar això la pressió de vapor serà inferior a la pressió de saturació. 

 

- Permeabilitat a l’aire de les fusteries 

Les fusteries de finestres i lluernaris tindran una permeabilitat a l’aire màxima de 27 

m3h/m2 i seran de classe 2, 3 o 4.  

 

 HE 2 Rendiment de les instal·lacions tèrmiques  

 

-  Indicar les instal·lacions tèrmiques previstes  

Els habitatges tindran ACS i  calefacció per terra radiant amb contribució solar i 

aquestes s’adequaran al RITE 

  

 HE 3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació  

 

 

 

 

Els edificis disposaran d’instal·lacions d’il·luminació adequades a les necessitats dels 

seus usuaris i alhora eficaços energèticament disposant d'un sistema de control que 

permeti ajustar l'encesa a l'ocupació real de la zona, així com d'un sistema de regulació 

que optimitzi l'aprofitament de la llum natural, en les zones que reuneixin unes 

determinades condicions. 

 

- Sistema de control i aprofitament de la llum natural 

 

 

  

 HE 4 Contribució solar mínima d’ACS 

  

En els edificis, amb previsió de demanda d'aigua calenta sanitària o de climatització de 

piscina coberta, en què així s'estableixi en aquest CTE, una part de les necessitats 

energètiques tèrmiques derivades d'aquesta demanda es cobrirà mitjançant la 

incorporació en els mateixos de sistemes de captació, emmagatzematge i utilització 

d'energia solar de baixa temperatura, adequada a la radiació solar global del seu 

emplaçament ia la demanda d'aigua calenta de l'edifici 

 

- Contribució solar mínima 

 

Segons CT HE 4, per 960 l i zona climàtica II la contribució solar mínima ha de ser del 

30% 



Segons decret d’ecoeficiència, per 960 l i zona climàtica III la contribució solar mínima 

ha de ser del 50% 

S’estableix una contribució mínima del 50% per ser aquest valor més restrictiu. 

 

  

9. Protecció enfront del soroll / Protection opposite to the noise  

 

 Reducció de la transmissió a soroll aeri  

 

Elements constructius verticals: - particions interiors:   35 dBA 

   - usuaris diferents:  48 dBA   

   - zones comuns:  45 dBA 

    

 Elements constructius horitzontals:  

 

- propietats o usuaris diferents: 48 dBA 

- Cobertes:  45 dBA  

    

Façanes: - en contacte amb dormitoris:   30 dBA 

  

 Reducció de la transmissió a soroll d’impacte  

 

 Elements constructius horitzontals:  

- propietats o usuaris diferents:    80 dBA  

- cobertes:           80 dBA  
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DADES DEL PROJECTE 

DADES DEL PROJECTE: 

Detall: Adaptació i adequació dels espais interiors del conjunt arquitectònic modernista de la fàbrica 
Casaramona a un nou ús Polivalent. 

Carrer: Avinguda Marquès de Comillas, 13 
Codi Postal: 08038 
Municipi Barcelona 
Provincia: Barcelona 

BARRERES ARQUITECTÒNIQUES D’EDIFICACIÓ, ÚS PÚBLIC 

SELECCIÓ D’ÚS DE L’EDIFICI 

X Ús públic 
  Ús públic en edifici privat 

ACTUACIÓ ÚS PÚBLIC 

 Nova construcció 
  Ampliació 

  Sup > 10% Total 
  Sup <= 10% Total 

X  Canvi d'ús 
  Reforma 

  Afecta elements de l'edifici 
  No afecta 

MOTIUS D'EXCEPCIONALITAT 

  Intervenció en edifici declarat bé 
  Cost reforma per a adaptació excessiu 

SELECCIÓ D'USOS PÚBLICS 

  Elements adaptats 

Ús Itineraris Aparcam. Escales Cambres 
Hig. Dormitoris Vestidors Mobiliari 

 A - - A A - -  A 
        
        
        
        
        

A: Adaptats, P:Practicables 
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FITXA D’ACCESSIBILITAT A L’EDIFICACIÓ – ÚS PÚBLIC 

FITXA D’ACCESSIBILITAT A L’EDIFICACIÓ – ÚS PÚBLIC 

ITINERARIS 

X Accessibilitat des de l'exterior i moviment vertical 
X Passadissos i portes 
 Rampes 
 Ascensors 

  
X Accessibilitat entre espais, instal.lacions i serveis 

X Passadissos i portes 
X  Rampes 
X Ascensors 

 

ELEMENTS D'EDIFICACIÓ ADAPTATS 

  Aparcaments Núm. plaçes:  Adaptades:  
X Escales     

X Cambres higièniques Núm.: 8 Adaptades: 8 
  Dormitoris Núm.:  Adaptats:  
 Vestidors     

X Mobiliari     
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ITINERARIS 

ITINERARIS 

ITINERARIS: ACCESSIBILITAT DES DE L'EXTERIOR I MOBILITAT VERTICAL 

 1 2 
Un dels accessos des de la via pública a l'interior de l'edificació, com a mínim, és accessible. X X
En el conjunt d'edificis, almenys un dels itineraris que els uneixi, entre ells i amb la via pública, és adaptat o 
practicable. X X

Si existeix un accés alternatiu per a les persones amb mobilitat reduïda, el seu recorregut és inferior a sis 
vegades l'habitual, i el seu ús no està condicionat a autoritzacions expresses o a altres limitacions. X X

La mobilitat o comunicació vertical entre espais, instal.lacions o serveis comunitaris es realitza mitjançant un 
element adaptat. X X

Les escales són adaptades. X X
Els fossats d'ascensors tenen les mides suficients per permetre la instal.lació d'un ascensor adaptat o 
practicable. X X

 1- Marcar l’existència del element    2- Marcar si compleix amb els requisits 

Observacions 

 
 

 

MOBILITAT HORITZONTAL ENTRE ESPAIS, INSTAL.LACIONS O SERVEIS 
COMUNITARIS 

 1 2 
La mobilitat o comunicació horitzontal entre espais, instal.lacions o serveis comunitaris és adaptat o 
practicable. X X

Hi ha un itinerari interior, adaptat o practicable, que possibilita l'apropament als elements d'ús públic. X X
Els desnivells se salven mitjançant rampes adaptades. X X

 1- Marcar l’existència del element    2- Marcar si compleix amb els requisits 

Observacions 
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ELEMENTS D'EDIFICACIÓ ADAPTATS 

 

ELEMENTS D'EDIFICACIÓ ADAPTATS 

ESCALES ADAPTADES 

 1 2 
L'alçada màxima del graó és de 16 cm i l'estesa mínima de 30 cm (a les escales amb projecció en planta no 
recta, la dimensió mínima d'estesa és de 30 cm a 40 cm per la part interior).   

L'estesa no presenta discontinuïtats on s'uneix amb l'alçària. X X 
L'amplada de pas útil és igual o superior a 1,00 m. X X 
El nombre màxim de graons seguits, sense replà intermedi, és de 12. X X 
Els replans intermedis són d'1,20 m de llargada mínima.   
Es disposaran passamans a tots dos costats.   
Els passamans de l'escala estan situats a una alçada d'entre 0,90 a 0,95 m en replans i 0,80 m a 0,85 m en la 
tramada de graons. Són de disseny anatòmic i permeten d'adaptar la mà, amb una secció igual o 
funcionalment equivalent a la d'un tub rodó de diàmetre entre 3 cm i 5 cm, separat, com a mínim, 4 cm dels 
paraments verticals. El punt d'inflexió del passamà coincideix amb l'inici del tram d'escala. 

X X 

 1- Marcar l’existència del element    2- Marcar si compleix amb els requisits 

Observacions 

 

 
 

CAMBRES HIGIÈNIQUES ADAPTADES 

 1 2 
Les portes tenen una amplada mínima de 0,80 m, obren cap a fora o són corredisses. X X 
Les manetes de les portes s'accionen mitjançant mecanismes de pressió o palanca. X X 
Hi ha entre 0 i 0,70 m d'alçada respecte a terra, i un espai lliure de gir d'1,50 m de diàmetre. X X 
L'espai d'apropament lateral al wàter, la banyera, la dutxa i el bidet i frontal al rentamans, és de 0,80 m com a 
mínim. X X 

Els rentamans no disposen de peu ni mobiliari inferior que destorbi el seu ús. X X 
Es disposa de dues barres de suport a una alçada entre 0,70 m i 0,75 m, perquè permeti agafar-s'hi amb 
força en la transferència lateral a wàters i bidets. La barra situada al costat de l'espai d'apropament és batent. X X 

Els miralls tenen col.locat el cantell inferior a una alçada de 0,90 m del terra. X X 
Tots els accessoris i mecanismes es col.loquen a una alçada no superior a 1,40 m i no inferior a 0,40 m. X X 
Les aixetes s'accionen mitjantçant mecanismes de pressió o palanca. X X 
Les aixetes de les banyeres es col.loquen al centre, i no als extrems. X X 
El paviment és no lliscant. X X 
Hi ha indicadors de serveis d'homes i de dones que permeten la lectura tàctil, amb senyalització "Homes-
Dones" sobre la maneta, mitjançant una lletra "H" (homes) o "D" (dones) en alt relleu. X X 

 1- Marcar l’existència del element    2- Marcar si compleix amb els requisits 

Observacions 
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MOBILIARI ADAPTAT 

 1 2 
Els elements sortints i/o volats que siguin superiors a 0,15 m de volada i que limitin amb itineraris tindran com 
a mínim un element fix i perimetral entre 0,00 i 0,15 m d'alçada perquè puguin ser detectats per invidents, o 
bé se situaran a una alçada igual o superior a 2,10 m. 

X X

Els elements de comandament (polsadors, brunzidors, alarmes i porters electrònics) se situen entre 1,00 m i 
1,40 m d'alçada. X X

El mobiliari d'atenció al públic té, totalment o parcialment, una alçada màxima respecte al terra de 0,85 m. Si 
disposa solament d'apropament frontal, la part inferior, entre 0,00 m i 0,70 m d'alçada, en una amplada de 
0,80 m com a mínim, queda lliure d'obstacles per permetre l'apropament d'una cadira de rodes. 

X X

La taula té una alçada màxima de 0,80 m. La part inferior, entre 0,00 i 0,70 m d'alçada, i en una amplada de 
0,80 m com a mínim, està lliure d'obstacles per permetre l'apropament d'una cadira de rodes. X X

L'element més alt manipulable dels aparells telefònics està situat a una altura màxima d'1,40 m. En el cas que 
l'aparell telefònic se situï dins d'una cabina locutori, aquesta ha de tenir unes dimensions mínimes de 0,80 m 
d'amplada i 1,20 m de fondària lliures d'obstacles i el terra ha de quedar enrasat amb el paviment circumdant. 
L'espai d'accés a la cabina té una amplada mínima de 0,80 m i una alçada mínima de 2,10 m. 

X X

La plaça d'espectador per a usuari amb cadira de rodes té unes dimensions mínimes de 0,80 m d'amplada i 
d'1,20 m de fondària. X X

 1- Marcar l’existència del element    2- Marcar si compleix amb els requisits 

Observacions 
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CONCLUSIONS 

 

Les conclusions del present projecte final de grau, es resumeixen a continuació: 

 

 En primer lloc, s’han sintetizat aquells coneixements de valors arquitectònics i 

constructius, de la docència dels anys passats; per tal d’el·laborar el document. Així 

doncs, s’ha representat gràficament, el conjunt arquitectònic de la antiga fàbrica 

Casaramona, d’una de les figures més emblemàtiques del moviment modernista 

català. 

 

 En segon lloc, aquest aixecament exhaustiu, profund i detallat (fabricat amb un 

àmpli treball de camp) ens ha submergit a analitzar i estudiar l’interior de tots aquells 

els cossos que formen part del conjunt. 

 

 Posteriorment, s’ha realitzat la distribució i adequació de cadascun dels espais; i és 

doncs, on s’han emprat nous coneixements, noves virtuts, actituts i criteris que han 

facilitat pensar el següent: a l’hora de construir i executar quelcom, cal contemplar 

un bon disseny, per a trobar la máxima funcionalitat de tota dependencia, és així 

que gaudirem de sensacions més còmodes en quan a les dependències.  

 

 L’estudi, no només ha estat útil per a nous sabers i argumentar com crear nous 

àmbits i poder-los justificar, sinó que, per damunt de tot, s’ha après a donar un caire, 

un color, uns mètodes gràfics, d’expressió i fins i tot d’il·lustració, per a reconèixer 

amb sencillesa, austeritat, significació, puresa i sobrietat, l’elegància d’un conjunt 

arquitectònic de segles passats, i que la seva adaptació, permet amb tots aquest 

termes, trasmetre’l a nous usos per a la població actual, així entendre’l i disfrutar-lo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONS 

 

The conclusions regarding this final project are summarized as it follows: 

In first place, all the knowledge regarding architectural and building values, learned from 

previous years have been synthesized in order to create this document. Therefore, the 

architectural complex of the old Casaramona factory, one of the most representative and 

emblematic symbols of the Catalan modernist movement, has been represented in a 

graphic way. 

 

Secondly, this exhaustive, deep and detailed uprising (carried out with a very broad field 

work) has brought us to analyze and study the inside of those bodies that are part of the 

group in depth. 

Subsequently, the lay-out and adaptation of each space have been carried out; and it is 

where new knowledge, new power, attitude and criteria have been used making the 

following thought easier to occur:  when building and executing something, it is necessary to 

have a good design to find the purpose of all the rooms available and this is why, we will be 

able to enjoy more pleasant feelings regarding the rooms. 

 

This study, not only has been useful to find new sources of knowledge and to improve the 

capability to justify how to create new and different spaces, but also, above all, one has 

been able to learn how to give nuances, colors, graphics in order to identify with simplicity, 

austerity, meaning, purity and sobriety, the elegance of an architectural collection from 

centuries ago and its adaptation allows it to be transferred to the current uses for the 

nowadays peope and, thus, to be able to understand it and enjoy it. 
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