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RESUM 
 

L’objectiu d’aquest Projecte Final de Grau és desenvolupar principalment les fases 
de Projecte Executiu i Direcció d’Obra d’unes reformes interiors realitzades a diferents zones 
de l’Asil del Sant Crist d’Igualada. Aquest edifici, d’estil tardo-modernista, està inclòs al 
catàleg d’edificis protegits de la ciutat d’Igualada com a Bé Cultural d’Interès Local (BCIL), 
per la qual cosa no es pot alterar cap element de les seves façanes. Partint d’aquesta base 
es va fer una redistribució de les habitacions dels residents (tant dels avis com de les 
religioses que el dirigeixen) i altres zones annexes, sense poder modificar les obertures 
existents a les façanes.  

 
Aquestes obres d’adequació interior s’han projectat al despatx de l’arquitecte Josep 

Carol Cirera, on l’autora d’aquest PFG treballava en qualitat d’arquitecte tècnic. La meva 
intervenció en aquestes, va ser primerament de desenvolupament del Projecte Bàsic i 
d’Execució en base als croquis i avantprojecte facilitat per l’arquitecte abans esmentat. 
Posteriorment es va dur a terme les visites d’obra en nom o amb l’acompanyament de 
l’arquitecte. La Direcció Facultativa es completava amb la intervenció del sr. Pere Vilarrubias 
Ollé com a arquitecte tècnic i el sr. Josep Lliró Centellas en funció d’enginyer. 

 
Les esmentades reformes s’han realitzat en vàries fases al llarg dels anys i encara 

queda pendent efectuar una ampliació de l’Asil mitjançant la construcció d’un edifici annex 
semi-soterrat, situat en un jardí lateral. El primer projecte visat i pel qual es va demanar 
llicència d’obres és de l’any 2002 i es va sol·licitar llicència de primera ocupació al maig de 
2010. En aquest projecte es va reformar l’interior del sector nord-est i part del sector sud 
(façana principal) de la planta primera, i tot el sector est i part del sector sud de la planta 
segona. Un segon projecte visat al 2008 i pel qual es va cursar la sol·licitud de llicència 
d’obres majors amb data del febrer de 2009, ha quedat totalment finalitzat al setembre de 
l’any 2010. 
 
 Per a la realització dels Projectes Bàsics i Executius es va tenir en compte la 
normativa vigent en aquell moment en tots els àmbits presents en un edifici residencial d’ús 
públic. A la mateixa vegada, es van realitzar tots els documents i fitxes corresponents, 
necessaris per al visat per part del COAC (Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya) i 
posterior entrada a l’Ajuntament d’Igualada per aconseguir les Llicències d’Obres 
corresponents. Dins de la realització de la part escrita del projectes, cal destacar l’acurada 
realització dels amidaments per tal de demanar pressupostos als industrials el més 
fidedignes possible amb la finalitat de no desvirtuar el preu total de les obres inclòs a les 
sol·licituds de subvencions o altres tràmits burocràtics portats a terme per la congregació 
propietària de l’edifici. Tota la realització de la documentació escrita del projecte, així com 
l’acabat final dels plànols, a excepció de la part d’instal·lacions desenvolupada per l’enginyer 
abans esmentat, es va dur a terme per l’autora d’aquest PFG. 
 
 Durant la Direcció d’Obres, es va fer un seguiment de les visites efectuades 
mitjançant el redactat del Llibre d’Ordres i d’un seguit d’actes de reunió, per part de 
l’arquitecte tècnic de la Direcció Facultativa. En aquest llibre d’Ordres queda palès no només 
com avançaven els treballs d’enderroc o de construcció corresponents, sinó que es fa 
especial esment a les modificacions introduïdes a peu d’obra respecte al projecte original. 
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1 PREFACI 
 
 L’Asil del Sant Crist està situat a l’oest del nucli antic d’Igualada. Ocupa una illa 
sencera, entre els carrers de Milà i Fontanals, Germanes Castells, Prat de la Riba i Sor Rita 
Mercader. Tant per les seves dimensions monumentals, com per l’exuberància 
arquitectònica, és un dels elements més singulars de la capital de la comarca de l’Anoia. 
 
 
1.1 CIRCUMSTÀNCIES HISTÒRIQUES 
 
 L’edifici és obra de l’arquitecte Joan Rubió i Bellver, deixeble i ajudant d’Antoni 
Gaudí. Tot i que les línies bàsiques són pròpies del modernisme, es tracta d’una construcció 
tardana i eclèctica, que integra diferents formes de l’arquitectura popular i tradicional 
catalana. La seva construcció fou finançada per una donació de les germanes Castells, 
membres d’una influent família de mecenes locals, relacionada amb la corona. Aquesta obra 
s’inicià l’any 1931 i es va finalitzar l’any 1941, paralitzant-se parcialment durant els anys de 
la Guerra Civil. Des de l’any 1946 fins a l’actualitat, aquest conjunt arquitectònic ha estat 
destinat a residència per a la tercera edat. Des d’aquell moment, és propietat i està dirigit 
per la  congregació religiosa de “las Hermanitas de los Ancianos Desamparados”. 
 
 
1.2 CATALOGACIÓ URBANÍSTICA 
 
 Es tracta d’un edifici inclòs dins del Pla Especial de Protecció del Patrimoni 
Arquitectònic i Catàleg de la ciutat d’Igualada, amb un grau de protecció de Nivell 2. De tal 
forma, queda catalogat com Bé Cultural d’Interès Local (BCIL). Aquests elements queden 
definits i regulats per la Llei 9/93 del Patrimoni Cultural Català. La competència, excepte per 
una possible descatalogació, és estrictament municipal en el cas dels municipis de més de 
5000 habitants, com per exemple Igualada. 
 
 
1.3 DESCRIPCIÓ MORFOLÒGICA DE L’EDIFICI 
 
 Es tracta d’una edificació aïllada rodejada d’àrees enjardinades i patis. L’edifici està 
constituït per dos cossos laterals que acullen les àrees pròpiament de residència, la de la 
dreta per allotjament d’homes i la de l’esquerra per a les dones, units a la part posterior 
(nord) per una església i a la part anterior pel cos de la façana principal, que conté l’escala 
d’accés a les plantes superiors. A l’interior, entre les quatre edificacions descrites es forma 
un claustre d’inspiració neoromànica, que va ser concebut com un element simbòlic, sense 
dotar-lo de funcionalitat. Aquest és el centre de l’edifici, creant un passadís al seu voltant en 
el que estan distribuïdes la resta de dependències i connectant els diferents cossos entre sí.  
Tot aquest conjunt de quatre plantes té adossat un campanar en un dels extrems, que li 
dona un cert aire medieval. 
  
 Totes les façanes de l’edifici estan realitzades amb pedra vista procedent del Pla 
del Magre, de la veïna població de Jorba. Aquesta és utilitzada, no només com element de 
construcció, sinó també com un recurs decoratiu. Tant dins com fora, la diversitat de 
tractaments i de formes, converteixen la pedra en un element que dona personalitat a 
l’edifici de l’asil. Tot i els materials amb que està construïda, la façana té un aspecte lleuger 
gràcies a les obertures que descriuen tres galeries exteriors, que estan inspirades en 
l’arquitectura de les tradicionals masies catalanes. 
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2 INTRODUCCIÓ 
 
 Aquest Projecte Final de Grau pretén donar una mirada al projectes de reforma i 
adequació interiors realitzats durant els anys 2002 i 2008, a l’edifici de l’Asil del Sant Crist, 
en determinades zones o sectors d’aquest. També es desenvoluparà un treball de 
seguiment de les visites d’obra; fent especial esment en els canvis respecte els projectes 
originals de l’arquitecte, decidits per incidències a peu d’obra o a petició de la propietat. Tot 
això sense perdre de vista el fet de que es tracta d’un edifici modernista inclòs dins el 
catàleg d’edificis protegits de la ciutat d’Igualada, la qual cosa minva substancialment les 
opcions de moviment dels elements de façana així com d’alguns elements significatius de 
l’interior. 
 
 El principal motiu de les obres d’adequació és la transformació d’un conjunt 
d’habitacions equipades amb quatre o més llits i dos paquets de serveis, distribuït tot al 
voltant d’un passadís central, per una nova organització interna on a través d’un passadís 
lateral amb llum natural provinent del claustre, es distribueix el màxim nombre de dormitoris 
dobles possible i alguns d’individuals, tots ells amb bany individual incorporat. Tots els 
banys, així com la majoria d’habitacions i els seus itineraris d’accés tenen les mesures 
adaptades per discapacitats. A la vegada i amb l’objectiu de guanyar espai per a facilitar els 
propòsits expressats i amb la voluntat de reagrupar, en un mateix sector d’una mateixa 
planta, totes les dependències internes de la comunitat de religioses, es planteja el trasllat a 
la planta superior de les estances de clausura. També es pretén reformar les zones de 
serveis disposats a les plantes primera, segona i tercera, tal com l’oratori, la bugaderia, la 
zona de cures d’infermeria, etc...   
 
 Degut bàsicament al mal estat de la fusteria exterior i també per la pròpia manca 
d’idoneïtat d’aquests tancaments originaris en les funcions d’enfosquiment i ventilació dels 
dormitoris, es proposa, paral·lelament a aquestes obres de reforma interior, fer una 
substitució dels tancaments practicables que queden involucrats en les àrees d’intervenció 
definides. La resta, es van deixar per una possible actuació posterior, que tal i com es veurà 
a l’apartat de canvis realitzats a peu d’obra respecte el projecte original, va acabar portant-
se a terme durant l’execució d’aquestes obres a petició de la propietat.  
 
 Per tal d’entendre correctament els projectes de reforma originaris desenvolupats per 
l’arquitecte, el Sr. Josep Carol Cirera, s’ha cregut indispensable transcriure les memòries 
descriptives dels dos projectes objecte d’aquest Treball, així com la seva memòria 
constructiva. Per altra banda, és impossible fer-se una idea real de les intervencions 
realitzades sense fer una mirada a l’estat actual del conjunt abans de les actuacions. Amb 
aquesta finalitat s’ha adjuntat un apartat amb una sèrie de fotografies retrospectives de 
l’edifici.  
 
 Un cop feta una visió general dels projectes de l’arquitecte, en el desenvolupament 
dels quals va intervenir activament la sotasignant, es durà a terme un estudi i anàlisi 
d’aquests per tal d’aportar noves idees o donar altres solucions constructives més adients 
des del punt de vista econòmic o de sostenibilitat, tant present en els temps actuals.  
 
 L’apartat més extens pertany a l’explicació de l’execució de les obres, fent una 
relació dels aspectes més importants i significatius del transcurs de la direcció d’obra. En un 
apartat independent, s’ha incidit en els canvis realitzats a peu d’obra respecte els projectes 
originals, per tal de subratllar-ne els motius o la conveniència d’aquestes variacions.    
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3 REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE D’ÉTAT INITIAL 
 

Pour initier ce point, je veux joindre ces photos des actes de la bénédiction l’année 
1931 et de l’ouverture du centre en 1944 (Images 1 et 2). 
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Image 3: Photographie aérienne de l’édifice dans son environnement (vue de l’est). 
 
 

 
 

Image 4: Photographie aérienne de l’édifice dans son environnement (vue du sud). 
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Image 5: Autre photographie aérienne avec l’église en premier terme. 
 
 

 
 
Image 6: Façade principale (sud) depuis le jardin. 
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Image 7: Façade latérale (est) depuis la rue Sor Rita Mercader. 
 
 

 
 
Image 8: Façade latérale (ouest) depuis le jardin latéral intérieur 
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Image 9: Façade latérale (est) depuis le jardin intérieur. 
 
 

 
 
Image 10: Vue intérieure de l’église. 
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Image 11: Le cloître, vu de dessus.  
 
 

 
 
Image 12: Détail des fenêtres originales. 
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Image 13: Cette photographie montre une porte de sortie vers la terrasse. 
 
 

 
 
Image 14: Voici une photo d’une toiture de l’édifice. 
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Images 15 et 16: Ces images montrent une réforme précédente pour situer un ascenseur dans une 
cour intérieure. 
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Image 17: Voici le hall d’accès à l’escalier, au rez-de-chaussée de l’édifice. 
 
 

 
 
Image 18: Autre image du spectaculaire escalier double, pas réformé par questions économiques. 
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Images 19 et 20: Ces images illustrent la façon 
dont ont été les dortoirs, avant la réforme. 
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Images 21 et 22: C’est la salle des armoires, 
que lors de la réforme est devenue dortoir 
provisionnel. 
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Images 23 et 24: Ces photos appartiennent à la salle de l’étage supérieur, utilisée pour le stockage. 
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4 MÉMOIRE DESCRIPTIVE DU PROJET DE L’ANNÉE 2002 
 

4.1 OBJECTIF DU TRAVAIL ET LOCALISATION 
 
Travail : C’est le projet basique-exécutif pour l’adéquation intérieur de certains secteurs de 
l’Asile du Saint Christ d’Igualada. 
 
Localisation : L’enceinte où il se trouve, avec l’entrée principale pour la rue Milà i Fontanals 
nº 8, occupe tout un pâté de maisons ainsi délimitée pour les rues Germanes Castells (pour 
le nord), Sor Rita Mercader (pour l’est) et Prat de la Riba pour l’ouest. 
 
 
4.2 LE PROMOTEUR ET LE REPRÉSENTANT 
 
Promoteur : Le promoteur des oeuvres et aussi propriétaire de l’édifice c’est la Congrégation 
Religieuse des Hermanitas de los Ancianos Desamparados, HERANDES, avec siège dans 
la rue Príncipe de Viana nº 11, 28023-Aravaca. Madrid. 
 
Représentant : Agissant pour le compte Maria del Rosario Gimeno Ruiz, Mère Supérieure du 
centre. 
 
 
4.3 L’ÉDIFICE : LE CATALOGAGE URBANISTIQUE. MORPHOLOGIE. LOCALISATION 
DES AIRES À REFORMER 
 
Catalogage urbanistique : C’est un édifice compris dans le Plan Spécial de Protection du 
Patrimoine Architectonique et le Catalogue de la ville d’Igualada, avec un degré de 
protection Niveau 2. De sorte, est catalogué comme un Bien Culturel d’Intérêt Local (BCIL). 
Ces éléments sont définis et réglementés par la Loi 9/93 du Patrimoine Culturel Catalan. La 
concurrence, sauf dans le cas d’une éventuelle descatalogation, c’est strictement municipal, 
dans le cas des municipalités de plus de 5000 habitants, comme c’est le cas d’Igualada. 
 
Le même, de style moderniste tardif, c’est l’oeuvre de l’architecte Joan Rubió i Bellver. La 
construction, financé par une donation des soeurs Castells, commence l’année 1931 et 
termine l’année 1944. Depuis 1946 jusqu’à présent a été destiné à résidence pour 
personnes âgées. 
 
Description morphologique : C’est un bâtiment isolé entouré d’espaces verts et de cours, 
composé de deux volumes latéraux qui reçoit les aires de résidence, unie à l’arrière (nord) 
par une église et en face par le corps de la façade principale. A l’intérieur, parmi les quatre 
bâtiments décrits il forme un cloître d’inspiration néo-romane. Toutes les façades de l’édifice, 
même ces du cloître, sont faites avec pierres provenant du Pla del Magre, du village voisin 
de Jorba. 
 
Localisation des aires de la réforme : Les œuvres qui nous concernent concentrent ses 
activités en deux zones clairement différenciées et délimitées qui, en principe, on prêtent 
mener à bien en deux phases : 
Phase 1 : L’adéquation intérieure des secteurs ou « nefs » nord-est, est et une partie du 
secteur sud (façade principale) en contact avec les antérieurs, du premier étage. 
Phase 2 : L’adéquation intérieure de tout le secteur ou « nef » est et une partie du secteur 
sud en contact avec l’antérieur, du deuxième étage. 
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4.4 PROPOSITION: LES OBJECTIFS, DESCRIPTION MORPHOLOGIQUE, LES 
CRITÈRES UTILISÉS 
 
Phase 1: 
L’adéquation intérieure des secteurs nord-est et est du premier étage, destinés à dortoirs 
pour hommes « valides » (avec un degré d’autonomie élevé), et aussi la réforme d’une partie 
du secteur sud en contact avec les antérieurs, qui contient certaines aires propres de la 
communauté religieuse tels que l’oratoire, le bureau de la Mère Supérieure, une salle de 
lecture et une zone de couture, tous avec caractère de clôture. 
 
On vise à modifier la configuration actuelle des aires de dortoir, composés pour chambres 
avec six lits ou plus et avec deux paquets de services aux deux extrémités du couloir, pour 
une nouvelle organisation interne avec le nombre maximum possible de chambres doubles, 
avec salle de bain privée, toutes les eux et aussi leurs itinéraires d’accès, de mesures 
« adaptées » pour les personnes handicapées. Également et afin de gagner espace pour 
faciliter les propos exprimés et aussi avec la volonté de regrouper dans le même secteur 
d’un même étage toutes les unités internes de la communauté, on étude le déplacement à 
l’étage supérieur des chambres de clôture énumérés antérieurement. 
   
Phase 2: 
L’adéquation intérieure de tout le secteur est et une partie du secteur sud du deuxième 
étage, destinés actuellement à celles, toilettes communautaires et d’autres unités internes de 
la communauté: lingerie, repasseur,…(aire de clôture), pour le réorganiser avec deux propos 
principales: d’une part, comme déjà j’ai expliqué, regrouper toutes les zones et les 
départements propres de la communauté dans une même aire de clôture, et aussi doter à le 
même d’unes nouvelles celles, mais maintenant en plus petit nombre, équipées avec une 
salle de bain privée chacune d’elles. 
 
La réhabilitation des clôtures praticables : 
Due basiquement à la mauvaise condition de la menuiserie extérieure des aires à réformer 
et aussi pour leur propre manque d’aptitude de ces clôtures d’origine dans les fonctions 
d’assombrissement et ventilation des chambres, il est proposé, en parallèle avec ces travaux 
d’adéquation intérieure, faire le remplacement des fenêtres qui sont impliqués dans les aires 
de réforme définis, qui est fondamentalement ceux des façades nord et est correspondantes 
aux premier et deuxième étage, non pas ceux de la façade sud (principal) et pas même ceux 
de la zone de façade est compris dans ce qui est l’édification de la « tour » qui occupe le 
coin de l’immeuble, et qui sont plus étroitement liés avec ceux de la façade principale. Ceux-
ci, en tout cas, sont laissés par un possible procédure postérieure qui compris une étude 
globale pour le remplacement ou la réhabilitation des fenêtres de la même. 
La réhabilitation, en ce qui concerne à la menuiserie extérieure, qui nous occupe dans ce 
moment, aura lieu dans les termes énoncés ci-dessous et qui sont établis dans les plans et 
contrastées dans le reportage photographique d’état initial ci-joint. 
Le critère générale adopté est de suivre la ligne utilisée dans le dernier travaux effectué à la 
façade ouest, qui malgré changer le type de la fenêtre originale, au passer d’un système de 
volets à un système de store, en bois, avec une singulière solution d’enveloppe extérieure 
des zones de boîte de store et/ou faux plafond, avec verre feuilleté, comme cela peut être vu 
au façade intervenue à l’avant, donne un résultat digne. 
Le contraste des cadres de couleur brun foncé mat qui sont dilués avec le caractère neutre 
du verre feuilleté, dignifient les murs de pierre, et aussi le ton rougeâtre de la teinte du bois 
contraste chaudement avec le beige de la pierre du Pla del Magre, soulignant à la fois le 
rythme d’ouvertures et enlèvent un excès de poids, peut-être, à l’édifice. 
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Occupation de l’aire de porche de la façade est : 
Pour gagner un espace nécessaire pour obtenir le nombre minimum souhaitable de lits pour 
répondre aux besoins du centre, il est proposé la clôture du porche de la façade latérale est, 
opération déjà exécuté en ce moment sur le porche d’identiques caractéristiques 
(symétrique) de la façade latérale ouest, dans les termes énoncés ci-dessous. 
Il est proposé un système de clôture qui reste en arrière et exempté, séparés vers l’intérieur 
des pilastres, des arches et de la balustrade, agissant à manière de « rideau de fond » de 
ces éléments. Ce « rideau de fond » serait constitué par une clôture en verre et aluminium 
laqué couleur brun foncé mat, avec la configuration qui est exprimée dans les 
correspondants plans du projet. La solution déjà adoptée pour la façade ouest, et vous 
pouvez le voir dans le reportage photographique ci-joint, pose cet rideau de fond grâce à les 
propres lattes du store.  
La solution que s’étude maintenant pour cette nouvelle clôture, bien que conceptuellement 
ce soit le même, formellement soit prétendu d’être plus en ligne avec les autres ouvertures à 
intervenir dans la même façade. De telle sorte il s’étude faire la partie de dessus de cet 
clôture, correspondant par la part intérieure à les aires de boîte de store et faux plafond, 
totalement en verre. La partie inférieure de la même serait définie par le profil métallique 
défini ou par le clôture du store en bois, selon le cas, suivant le même critérium proposé pour 
le reste d’ouvertures à intervenir. 
 
 
4.5 QUANTIFICATION SUPERFICIELLE DE LA PROPOSITION 
 
Superficie :  
La superficie totale de l’adéquation des secteurs du premier étage est de 435,00 m2. 
La superficie totale de l’adéquation des secteurs du deuxième étage est de 360,00 m2. 
Ainsi la superficie totale à intervenir 1ère phase + 2ème phase est de 795,00 m2.  
 
 
4.6 AUTRES CONSIDÉRATIONS IMPORTANTES 
 
Compliment du Règlement d’Accessibilité : En ce qui concerne à l’accessibilité, les œuvres 
d’adéquation qui sont traitées, accomplirent tous les paramètres qui régissent la Loi 20/1991, 
du 25 Novembre, de promotion de l’accessibilité et de la suppression des barrières 
architecturales et d’approbation du Code d’accessibilité, déployée dans le Décret 135/1995, 
du 24 Mars. 
 
 
4.7 ÉVALUATION ÉCONOMIQUE 
 
Budget d’Exécution Matériel : Le budget totale d’Exécution Matériel des œuvres, est estimée 
à quantité de 297.078,00 euros (DEUX CENTS QUATRE-VINGT-DIX-SEPT MILLE 
SOIXANTE-DIX-HUIT EUROS). 
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5 MÉMOIRE DESCRIPTIVE DU PROJET DE L’ANNÉE 2008 

5.1 OBJECTIF DU TRAVAIL ET LOCALISATION 
 
Travail : C’est le projet basique-exécutif pour l’adéquation intérieur de certains secteurs de 
l’Asile du Saint Christ d’Igualada. 
 
Localisation : L’enceinte où il se trouve, avec l’entrée principale pour la rue Milà i Fontanals 
nº 8, occupe tout un pâté de maisons ainsi délimitée pour les rues Germanes Castells (pour 
le nord), Sor Rita Mercader (pour l’est) et Prat de la Riba pour l’ouest. 
 
 
5.2 LE PROMOTEURS ET LE REPRÉSENTANT 
 
Promoteur : Le promoteur des oeuvres et aussi propriétaire de l’édifice c’est la Congrégation 
Religieuse des Hermanitas de los Ancianos Desamparados, HERANDES, avec siège dans 
la rue Príncipe de Viana nº 11, 28023-Aravaca. Madrid. 
 
Représentant : Agissant pour le compte Maria Rosa Giménez Trasobares, Mère Supérieure 
du centre. 
 
 
5.3 L’ÉDIFICE : LE CATALOGAGE URBANISTIQUE. MORPHOLOGIE. LOCALISATION 
DES AIRES À REFORMER 
 
Catalogage urbanistique : C’est un édifice compris dans le Plan Spécial de Protection du 
Patrimoine Architectonique et le Catalogue de la ville d’Igualada, avec un degré de 
protection Niveau 2. De sorte, est catalogué comme un Bien Culturel d’Intérêt Local (BCIL). 
Ces éléments sont définis et réglementés par la Loi 9/93 du Patrimoine Culturel Catalan. La 
concurrence, sauf dans le cas d’une éventuelle descatalogation, c’est strictement municipal, 
dans le cas des municipalités de plus de 5000 habitants, comme c’est le cas d’Igualada. 
 
Le même, de style moderniste tardif, c’est l’oeuvre de l’architecte Joan Rubió i Bellver. La 
construction, financé par une donation des soeurs Castells, commence l’année 1931 et 
termine l’année 1944. Depuis 1946 jusqu’à présent a été destiné à résidence pour 
personnes âgées. 
 
Description morphologique : C’est un bâtiment isolé entouré d’espaces verts et de cours, 
composé de deux volumes latéraux qui reçoit les aires de résidence, unie à l’arrière (nord) 
par une église et en face par le corps de la façade principale. A l’intérieur, parmi les quatre 
bâtiments décrits il forme un cloître d’inspiration néo-romane. Toutes les façades de l’édifice 
sont faites avec pierres provenant du Pla del Magre, du village voisin de Jorba. 
 
Localisation des aires de la réforme : Les œuvres qui nous concernent concentrent ses 
activités en deux zones clairement différenciées et délimitées qui, en principe, on prêtent 
mener à bien en deux phases : 
Phase 1 : L’adéquation intérieure du corps principal (façade sud), au troisième étage. 
Phase 2 : L’adéquation intérieure de tout le secteur ou « nef » ouest, au deuxième étage. 
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5.4 PROPOSITION: LES OBJECTIFS, DESCRIPTION MORPHOLOGIQUE, LES 
CRITÈRES UTILISÉS 
 
Phase 1: 
L’adéquation intérieure du secteur du corps principal (façade sud) du troisième étage, 
destiné actuellement aux unités internes de la communauté et aux chambres d’hôtes, pour 
fournir les mêmes aussi le nombre maximum possible de chambres doubles, un total de six, 
et deux chambres simples (toutes avec salle de bain privée ci-jointe), en plus une salle de 
séjour pour les hôtes dans ce secteur. Toutes les salles de bains et les itinéraires d’accès 
aux chambres sont de mesures adaptées. 
 
Phase 2: 
L’adéquation intérieure du secteur ouest du deuxième étage, destiné actuellement aux 
dortoirs pour femmes « valides » (avec un degré d’autonomie élevé). 
 
On vise à modifier la configuration actuelle de cette aire de dortoirs, composé pour chambres 
avec quatre lits ou plus et deux paquets de services, distribués tout autour d’un couloir 
central, pour une nouvelle organisation interne où à travers d’un couloir latéral avec lumière 
naturelle (cloître), est distribué le nombre maximum possible de chambres doubles, un total 
de huit, et deux chambres simples, toutes avec salle de bain privée ci-jointe. Toutes les 
salles de bains, et la plupart des chambres et leurs itinéraires d’accès ont les mesures 
adaptées pour les personnes handicapées. 
 
La réhabilitation des clôtures praticables : 
Il est proposé, en parallèle avec ces travaux d’adéquation intérieure, faire le remplacement 
des fenêtres en bois lesquelles restent à être réhabilitées d’actions précédentes et aussi sont 
impliqués dans les domaines de réforme définis, qui est, essentiellement les correspondants 
à la façade ouest du cloître et façade nord au deuxième étage et les correspondants au 
corps principal (façade sud) du troisième étage à l’exception des fenêtres du tour. 
La réhabilitation, en ce qui concerne à la menuiserie extérieure, qui nous occupe dans ce 
moment, aura lieu dans les termes énoncés ci-dessous. 
Le critère générale adopté est de suivre la ligne utilisée dans des travaux récents effectués 
dans les façades est et ouest, qui malgré changer le type de la fenêtre originale, au passer 
d’un système de volets à un système de store, en bois, avec une singulière solution 
d’enveloppe extérieure des zones de boîte de store et/ou faux plafond, avec verre feuilleté, 
comme cela peut être vu au façade intervenue à l’avant, donne un résultat digne. 
Le contraste des cadres de couleur brun foncé mat qui sont dilués avec le caractère neutre 
du verre feuilleté, dignifient les murs de pierre, et aussi le ton rougeâtre de la teinte du bois 
contraste chaudement avec le beige de la pierre du Pla del Magre, soulignant à la fois le 
rythme d’ouvertures et enlèvent un excès de poids, peut-être, à l’édifice. 
 
 
5.5 QUANTIFICATION SUPERFICIELLE DE LA PROPOSITION 
 
Superficie :  
La superficie totale de l’adéquation du secteur du troisième étage est de 208,50 m2. 
La superficie totale de l’adéquation du secteur du deuxième étage est de 250,00 m2. 
Ainsi la superficie totale à adéquater 1ère phase + 2ème phase est de 458,50 m2.  
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5.6 AUTRES CONSIDÉRATIONS IMPORTANTES 
 
Compliment du Règlement d’Accessibilité : En ce qui concerne à l’accessibilité, les œuvres 
qui sont traitées, s’adaptent autant que possible, puisque c’est une réforme, aux paramètres 
qui régissent la Loi 20/1991, du 25 Novembre, de promotion de l’accessibilité et de la 
suppression des barrières architecturales et d’approbation du Code d’accessibilité, déployée 
dans le Décret 135/1995, du 24 Mars, étudiant l’accès, les salles de bain et le nombre 
maximum possible de chambres de mesures adaptées et d’être le reste, comme minimum, 
de mesures praticables pour les handicapés. 
 
 
5.7 ÉVALUATION ÉCONOMIQUE 
 
Budget d’Exécution Matériel : Le budget totale d’Exécution Matériel des œuvres, basée sur 
la « méthode de calcul pour l’obtention simplifiée des budgets d’exécution matériel » (par 
module et coefficients) du Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya, est estimée à quantité 
de 494.334,07 euros (QUATRE CENTS QUATRE-VINGT-QUATORCE MILLE TROIS 
CENTS TRENTE-QUATRE EUROS AVEC SEPT CENTIMES). 
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6 MÉMOIRE CONSTRUCTIVE 
 
6.1 SOUS STRUCTURE DE RENFORCEMENT DES PLANCHERS EXISTANTS 
 
Formation de sous structure pour le renforcement des secteurs de plancher correspondantes 
aux zones à adéquater. 
-Le plancher existant constitué pour poutres métalliques, la voûte céramique et le 
remplissage de mortier pauvre jusque araser avec l’aile supérieure. 
-Sous structure de renforcement, selon les plans, constituée de poutres principales 
(parallèles à la direction des solives existantes) et de poutres secondaires (transversales à la 
direction des solives existantes) : 
Les poutres principales avec un profil laminé type IPN et IPE, appuyé par des murs du 
périmètre de 45 et 50 cm d’épaisseur, sur une base de dé de béton (longueur x largeur) 
40x30 cm de base et 20 cm de haut. 
Les poutres secondaires avec un profil laminé type IPN et IPE, soudées aux poutres 
principales et aux existants. 
-Acier S 275 JR. 
*Exécution selon les plans. 
 
 
6.2 LES CLOISONS INTÉRIEURS DE MAÇONNERIE 
 
La cloison divisoire intérieur de 15 cm d’épaisseur : les cloisons divisoires parmi les 
différents départements seront de 15 cm de brique perforé (gero) de 9x14x29 cm, par revêtir, 
placé avec le mortier 1 :2 :10, préparé sur place. 
 
La cloison divisoire intérieur de 7 cm d’épaisseur : les cloisons divisoires à l’intérieur de 
chaque département seront de 7 cm de brique creuse (supermaón) de 5x24x49 cm, par 
revêtir, placé avec le mortier mixte 1 :2 :10, préparé sur place. 
 
La cloison divisoire intérieur de 5 cm d’épaisseur : quelques cloisons divisoires seront de 5 
cm d’épaisseur, dans les cas où cela est indiqué sur les plans. Celles-ci seront de brique 
creuse (de 1/4) de 4x14x29 cm, par revêtir, placé avec le mortier mixte 1 :2 :10, préparé sur 
place. 
 
 
6.3 LES REVÊTEMENTS 
 
Le revêtement général des cloisons intérieurs moyennant plâtrage : Achèvement général des 
parements verticaux intérieurs moyennant plâtrage réglé avec le plâtre YG, achèvement poli 
avec le plâtre YF. 
 
Le revêtement des cloisons intérieurs des salles de bains moyennant carrelé : Achèvement 
des cloisons intérieurs des salles de bains moyennant carrelé avec le carreau céramique 
émaillé mat, placé avec le mortier adhésif, avec l’exécution précédente d’un ravalement avec 
le mortier de ciment 1 :4, laissé à règle. 
 
Le revêtement général des toits intérieurs avec les plaques de plâtre : Achèvement général 
des toits intérieurs moyennant plafond suspendu de plaques de plâtre de 13 mm 
d’épaisseur, du type « Pladur » ou similaire équivalente, de résistance au feu EI 120. 
Système fixe avec une structure de suspension cachée, avec des profils de tôle galvanisée, 
avec les joints scellés, plâtrés et polis. 
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La formation de lambris murale avec le placage de pierre calcaire : Achèvement générale 
dans les zones de distribution, de 120 cm de hauteur; moyennant pièces de pierre calcaire 
de 20 mm d’épaisseur, avec une face polie et brillantée et d’environ 60 cm de large, mises 
avec du mortier de ciment, avec l’exécution précédente d’un ravalement avec le mortier de 
ciment 1 :4, laissé à règle. 
 
 
6.4 LES PAVEMENTS 
 
La formation d’une couche de répartition du béton armé : La formation d’une couche de 
répartition du béton armé, de 5 cm d’épaisseur, sur les planchers existants à adéquater.  
-Béton H-200 d’une consistance plastique et un grandeur maximum du granulé 20 mm. 
-Acier AEH 500 N de limite élastique 5100 kp/cm2 en treillis électro-soudé de 20x20 cm de D. 
6 mm. 
 
L’achèvement du pavement intérieur avec pierre de granit : Le pavement de granit type 
« Rosa Porriño » de 2 cm d’épaisseur et de format standard de 60x40 cm, placé avec du 
mortier de ciment 1 :6 préparé sur place, sur la couche de sable de 2 cm, fini abaissé, poli et 
brillanté. La plinthe serait du même matériel. 
 
 
6.5 LES CLÔTURES EXTERIEURS PRATICABLES 
 
Les clôtures praticables d’ouvertures extérieures, les fenêtres et les balcons, seront à base 
de profil d’aluminium laqué couleur brune mate RAL 8019, avec rupture de pont thermique, 
placé dans l’œuvre sur châssis pre-accouplé, équipé avec verre de chambre du type 4+8+6 
mm. 
 
Les stores en réponse à des critères esthétiques, de continuité avec les existants et aussi 
fonctionnels, seront enroulant de lattes en bois, teintés de tonalité rougeâtre, égales à ceux 
installés dans la dernière réforme de la façade ouest. La mise en service serait moyennant 
un moteur électrique.    
 
 
6.6 LA MENUISERIE 
 
Les éléments de menuiserie intérieurs seront constitués comme il est indiqué à la suit : 
-Cadres par parois de 15, 10 et 7 cm, en bois de pin de Flandes. 
-Couvre-joints de 70x16 mm, avec un panneau de particules, le placage avec tôle de cèdre. 
-Portes d’intérieur avec une carte supérieure fixe, de 35 mm d’épaisseur, avec double feuille 
de panneau de particules DM et vestige interne du périmètre, plaqué avec lame de cèdre. 
-Tous les mécanismes, charnières et serrures, seront finis en acier inoxydable, aluminium. 
Les poignées de portes et le reste d’accessoires seront également en acier inoxydable, de la 
gamme et les caractéristiques qui sont spécifiées dans le chapitre correspondant de l’état de 
mesures.  
 
La formation de lambris murale pour l’intérieur des chambres à coucher, de 120 cm de 
hauteur, composé des pièces et élément suivants : 
-La feuille de panneau phénolique, de 10 mm d’épaisseur, type « Parklex » lise (pour 
intérieur), ou similaire équivalent avec la correspondante approbation de la direction 
facultative. Fiché à la paroi, sur les tasseaux de régularisation de 20x80 mm, avec vis en 
acier inoxydable occulte. 
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-Le bout supérieur des bords du panneau décrit, avec un profil en bois massif de cèdre 
tourné, fiché avec adhésif. 
-Comprend aussi le bout des bords verticaux qui restent vus dans les livraisons parmi les 
différents parements (angles ouverts). 
 
 
6.7 L’ÉQUIPEMENT DES OFFICES 
 
Le mobilier des différents offices et les zones de service seront avec un panneau de 
particules plastifié (mélamine) avec imitation type hêtre vaporisé. Les corniches, la plinthe et 
les bouchoirs d’ajustement au toit seront du même matériau. Les poignées seront tubulaires 
finis en acier inoxydable. 
 
Le plan de travail de la même sera en granit blanc cristal, de 3 cm d’épaisseur, et serait 
équipé avec un évier circulaire en acier inoxydable d’un diamètre de 40 cm et 20 cm de 
profondeur.    
 
 
6.8 LA PEINTURE  
 
Tous les parements verticaux et horizontaux intérieurs avec plâtrage ou de plâtre, se 
finissent peintes avec la peinture plastique lisse, avec une couche d’apprêt et deux de 
finition. 
 
Toute la menuiserie intérieur ira vernie mate avec une couche protectrice d’insecticide 
fongicide et trois de finition. 
 
Tous les éléments métalliques de serrurerie seront terminés avec l’email synthétique, avec 
deux couches d’apprêt antioxydant et deux de finition. Les éléments métalliques ne pas vus 
seront protégés avec deux couches d’apprêt antioxydant. 
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7 PLÀNOLS DESCRIPTIUS 
 
 En aquest apartat he inclòs una sèrie de plànols, que pel seu contingut descriptiu, fa 
més entenedora l’explicació de les obres realitzades. El plànols que aquí hi figuren s’han 
modificat d’escala per tal de ser manipulats amb tota comoditat. Els plànols reals s’han afegit 
a l’annex.  
 

A l’esmentat l’annex, hi figura la quasi totalitat del plànols dels dos projectes de 
reforma per si fos necessari aprofundir en l’estudi d’aquests. S’ha cregut innecessari afegir 
els plànols d’instal·lacions ja que aquests provenien del despatx d’enginyeria del Sr. Josep 
Lliró. Encara que l’apartat d’instal·lacions es va afegir al projecte visat amb el caixetí de 
l’arquitecte, la realització és completament obra dels enginyers, i per tant l’autora d’aquest 
treball no hi va intervenir directament. 
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8 ESTUDI DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
 
8.1 AGENTS QUE HI INTERVENEN 
 
 En aquest apartat es farà una relació dels diferents agents que van intervenir en el 
procés constructiu.  
 
 En primer lloc, ja que es tracta de la figura que posa en marxa tot el treball, s’ha 
d’esmentar el nom del promotor. En aquest cas, el promotor coincideix amb el propietari de 
l’edifici i es tracta d’una congregació religiosa anomenada “Hermanitas de los Ancianos 
Desamparados”, amb seu al carrer Príncipe de Viana nº 11 de la localitat d’Aravaca, a la 
província de Madrid. Degut a la llargada de les obres de reforma i al funcionament intern de 
la Comunitat que recomana el trasllat de les germanes que porten el càrrec de Mare 
Superiora cada 4 anys, durant la redacció dels diferents projectes van actuar com a 
representant de la propietat dues religioses, Mª del Rosario Gimeno Ruiz i Mª Rosa Giménez 
Trasobares. 
 

En segon lloc s’ha d’esmentar el nom de l’arquitecte que va redactar els diversos 
projectes bàsics i executius que marcaven les directrius de les reformes. El Sr. Josep Carol 
Cirera és l’arquitecte que va projectar els plànols, i sota les seves directrius treballava la 
redactora d’aquest treball, desenvolupant els projectes, completant-los i realitzant els 
amidaments i les fitxes pertinents per tal de visar els projectes pel col·legi d’Arquitectes i 
posteriorment entrar-lo a l’Ajuntament d’Igualada per a la seva aprovació en les comissions 
corresponents.  

 
Posteriorment, tenim les persones que formen la Direcció Facultativa de l’Obra. 

L’arquitecte de la direcció de l’obra era el mateix que va fer el redactat dels projectes 
d’edificació, en Josep Carol Cirera. L’arquitecte tècnic que va intervenir és el Sr. Pere 
Vilarrubies Ollé. En aquest cas, com es tractava d’una obra complexa, juntament amb els 
anteriors va intervenir estretament l’enginyer Josep Lliró, que tant a la fase de projecte com 
a la direcció d’obra va portar a terme tot el relacionat amb el tema de les instal·lacions del 
centre.   

 
 
8.2 L’EDIFICI MODERNISTA 
 
 Tal com s’ha comentat anteriorment i observant les fotografies exteriors de 
l’edifici, es pot veure clarament que es tracta d’un edifici modernista, concretament  
d’estil tardo-modernista, obra de l’arquitecte Joan Rubió i Bellver, deixeble d’Antoni 
Gaudí. L’edifici està inclòs dins del Pla Especial de Protecció del Patrimoni 
Arquitectònic i  Catàleg de la ciutat d’Igualada, amb un grau de protecció Nivell 2 i 
catalogat com Bé Cultural d’Interès Local (BCIL). La seva construcció es va iniciar 
l’any 1931 i va finalitzar l’any 1944. Des de l’any 1946 fins a l’actualitat ha estat 
destinada a residència per a gent gran. 
 
 Es tracta d’una edificació aïllada rodejada d’àrees enjardinades i patis, 
constituïda per dos cossos laterals que acullen les àrees pròpiament de residència, 
units per la part posterior (nord) per una església i per la part anterior pel cos de la 
façana principal. A l’interior, entre les quatre edificacions descrites es forma un claustre 
d’inspiració neo-romànica. 
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8.3 ESTUDI I ANÀLISI DEL PROJECTE DE L’ARQUITECTE 
 

Un tema important a remarcar és que l’autora d’aquest estudi va treballar al despatx 
d’arquitectura on es van realitzar els projectes de reforma d’aquest centre. El fet d’haver 
desenvolupat els plànols i realitzat fitxes i detalls constructius, fa del tot il·lògic comentar 
possibles millores respecte el que va projectar l’arquitecte. És obvi que si la sotasignant 
hagués observat algun aspecte a millorar, ja s’hauria vist reflectit al projecte final.    

  
S’ha de recordar que aquestes obres de reforma es van fer en base a dos projectes 

de l’arquitecte Josep Carol Cirera, un visat l’any 2002 i l’altre de l’any 2008. Cadascun d’ells 
es va dividir en dues fases.  

 
El projecte més antic abarcava la reforma interior d’uns sectors de la planta primera i 

de la planta segona. Dins la fase 1, es portava a terme l’adequació interior a la planta 
primera, dels sectors o “naus” nord-est i est (destinats a dormitoris per a homes 
autosuficients), i part del sector sud en contacte amb els anteriors (que conté algunes àrees 
pròpies de la comunitat religiosa). A la fase 2, es realitzava l’adequació interior de tot el 
sector o “nau” est i part del sector sud en contacte amb l’anterior, de la planta segona, 
destinat actualment a cel·les i altres dependències internes de la comunitat, totes elles amb 
caràcter de clausura. 

 
El projecte posterior centrava la seva actuació en uns sectors de les plantes segona i 

tercera. La fase 1 corresponia a l’adequació interior del sector del cos principal de l’edifici 
(façana sud) de la planta tercera, destinat actualment a dependències internes de la 
comunitat i a habitacions de convidats (religioses o familiars d’aquestes). A la fase 2, 
s’executava la reforma interior de tot el sector o “nau” oest, de la planta segona, destinat a 
dormitoris per a dones autosuficients. 
 

L’arquitecte va aconseguir una important millora de l’eficiència energètica, i de retruc 
un estalvi econòmic per a la propietat, mitjançant unes obertures practicades al passadís de 
la planta primera. Aquest distribuïdor que dóna accés als dormitoris, es troba en una zona 
interior de l’edifici, però contigu a ell hi ha una zona habilitada com a sala d’estar, amb gran 
lluminositat degut a les grans arcades que envolten el claustre. En fase de projecte es va 
analitzar la viabilitat de realitzar unes obertures de dimensions considerables que aportessin 
llum natural a aquest passadís interior. Es va decidir de seguir una cadència regular en els 
vanos de paret existents entre arcs, que unien aquesta paret de separació amb el mur de 
façana del claustre. El resultat van ser tres forats equipats amb vidre fix de 1,50 metres 
d’amplada per 2,20 metres d’alçada, que donaven la sensació de galeria. 
 

Un altre punt d’estalvi energètic l’obtenim amb els detectors de presència situats als 
passadissos, que realitzen l’encesa de les llums del sostre en cas de localització d’alguna 
persona que hi circuli per la nit. Aquest tipus d’encesa evita els oblits a l’hora d’apagar els 
llums (molt important en aquest cas ja que es tracta d’un centre amb gent gran que fàcilment 
es desorienta) i fa innecessari que hi hagi encesa la il·luminació quan no fa falta. 
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9 EXPLICACIÓ DE L’EXECUCIÓ DE L’OBRA 
 
 En aquest apartat es reprodueix part de les anotacions realitzades al llibre d’ordres o 
a les actes de visita de l’obra. S’ha volgut, amb motiu de no allargar massa aquest treball, 
reflexar alguns dels passos més importants o incidències més significatives de les obres de 
reforma, però de cap manera es fa un llistat exhaustiu de totes les actuacions portades a 
terme. A l’annex es pot trobar una relació més extensa de les anotacions realitzades a peu 
d’obra així com una còpia de les actes de visita realitzades per la Direcció Facultativa.  
 
 En el cas de les anotacions fetes amb motiu de canvis realitzats per decisions a peu 
d’obra i que modifiquen les solucions constructives esmentades als projectes de l’arquitecte, 
s’ha creat el punt següent en forma d’apartat aïllat, per tal de donar major relleu a aquestes 
modificacions.  
 
 Cal fer esment que durant l’execució de les reformes del primer projecte, es va 
perdre el llibre d’ordres d’aquesta obra. Degut a això, la primera acta de reunió realitzada 
per la Direcció Facultativa data del 12 de febrer de 2004, quan s’iniciava la segona fase de 
les obres del projecte més antic. Degut als anys transcorreguts des de llavors, ha sigut 
impossible trobar cap document explicatiu i conseqüentment realitzar cap anotació anterior a 
aquesta data.  
 
 Aquesta descripció de les obres prové de la documentació de la Direcció Facultativa, 
però en algun moment s’ha volgut fer algun aclariment per part de la que subscriu aquest 
treball. Per tal de fer notar la diferència, s’ha fet l’anotació addicional amb lletra en cursiva i 
en negreta. 
 
 
9.1 EXECUCIÓ DE LA 2ª FASE DEL PROJECTE DE L’ANY 2002 
 
*Acta de reunió nº 1 (12 de febrer de 2004):  
A petició de la propietat, es convoca reunió de tots els industrials i de la part tècnica per 
solucionar les deficiències observades en els acabats de l’obra de la planta primera. Es 
demana també una millor coordinació per què les obres portin el ritme desitjat. 
S’ha desenganxat un ampit de la balconera de l’habitació que dóna a la terrassa. S’observa 
que la peça estava barnissada per la part interior i el material de collat no ha funcionat. Es 
llimarà i es col·locarà dos visos interiors per a reforçar-lo. 
Refer 4 caixes de persiana de les habitacions nord-est per col·locar cortines, amb el mateix 
sistema que a la resta d’habitacions. 
Falta posar molles a les portes de les habitacions (comentar el sistema a utilitzar a la 
propietat). 
Es recorda que els treballs que s’hagin de realitzar a l’interior de les habitacions, es faran en 
hores que no siguin utilitzades pels seus residents i avisant amb dos dies d’antelació. (En 
aquest moment de l’obra, les habitacions de la planta primera ja s’han donat per 
acabades i es troben ocupades per residents, d’aquí aquest avís als industrials que 
hagin de fer algun retoc o reparació). 
Es marca la situació de la porta vidriera del claustre. Es demanarà pressupost de la mateixa. 
Es buscarà l’escut de les germanes Castells per gravar-lo a l’àcid en el vidre. 
S’ha mirat de fer petites reformes en tubs d’instal·lacions per millorar el recorregut i l’estètica 
de les mateixes. S’estudia obrir una nova porta d’evacuació d’aquesta planta, per complir les 
actuals normatives de seguretat. 
S’acorda convocar reunió cada dijous a les 16 hores. 
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*Acta de reunió nº 2 (4 de març de 2004): 
La setmana anterior van començar les obres de la planta segona. 
Es troben tots els envans enderrocats, així com el fals sostre, radiadors i sanitaris. S’han 
desconnectat (anul·lat) els subministres d’aigua, electricitat i calefacció. 
S’està col·locant la malla per reforçar el forjat-paviment. 
Es decideix col·locar uns taulers de fusta per ampliar la passarel·la sobre el fals sostre de 
coberta. (La direcció facultativa decideix posar una passarel·la a la zona de la nau 
central de la planta 2ª, on fins aleshores hi mancava, per tal de connectar l’ala est amb 
l’ala oest a nivell d’aquesta planta). 
Es canviaran els baixants (desaigües de coberta) existents de fibrociment per PVC Ø90 mm. 
Es reforçarà el forjat de la 3ª planta amb 2 IPN-380. (Això es fa per tal de complir amb les 
sobrecàrregues que marca la normativa actual, molt superiors a les estipulades a 
l’època de la construcció de l’edifici. Per tal de reforçar els forjats sense malmetre el 
cel ras de la planta inferior s’executaven uns forats en façana per on s’introduïen els 
perfils metàl·lics). 
Posar persiana als finestrals del passadís cap a la terrassa del claustre. La caixa de 
persiana es farà d’obra. Es baixaran les finestres i s’obriran dues d’elles, transformant-les en 
balconeres per sortir a la terrassa del claustre. (La terrassa del claustre es pot accedir a 
peu pla des del passadís de planta primera). 
Es decideix que la paret de separació del despatx de la Mare Superiora amb la sala de 
reunions estigui formada per dos envans de supermaó de 7 cm amb un aïllament acústic 
interior de 2 cm. Es construirà de igual forma la separació de l’habitació amb la bugaderia. 
Es decideix pintar les encavallades metàl·liques de la coberta. 
La Mare Superiora recorda als operaris que quan s’hagi de realitzar un tall de 
subministrament d’aigua o d’electricitat (de qualsevol servei), s’avisi a la Comunitat per què 
aquest pugui realitzar-se de comú acord entre totes les parts en quant al dia i les hores 
(programar els talls). 
 

 
(Aquesta foto mostra la ubicació de l’estructura de càrrega/descàrrega i els baixants 
de runa que anaven a parar a un contenidor, en una zona d’accés restringit als 
operaris de l’obra). 
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*Acta de reunió nº 3 (11 de març de 2004): 
S’ha fet independent l’escomesa general d’aigua de la zona de dones. 
Els inodors i bidets aniran suspesos. 
 
*Acta de reunió nº 4 (25 de març de 2004): 
S’estan col·locant les portes de fusta RF del claustre de la planta primera. 
Es deixaran preses de telèfon a les habitacions. 
Es deixarà la canalització (sols el tub) per una possible futura instal·lació de TV a les 
habitacions. 
Cauen trossos de runa de l’obra a les persianes de les habitacions de la planta primera, 
provocant problemes de funcionament de les persianes. L’electricista es compromet a fer 
una repassada i neteja d’aquestes. 
La propietat demana que es prenguin mides de les finestres que s’han de substituir de la 
part que queda de la façana principal, per què aquestes es col·loquin durant el mes de juny. 
Es col·locarà als banys el radiador sobre del bidet. 
Es col·locaran els radiadors de les habitacions als envans divisoris entre elles, separats uns 
30 cm de la façana i a 18 cm del paviment acabat. 
    
*Acta de reunió nº 5 (1 d’abril de 2004): 
El fals sostre de les habitacions es col·locarà deixant una alçada lliure de 2,80 m. 
El fals sostre dels banys i de l’entrada/passadís de les habitacions es col·locarà deixant una 
alçada lliure de 2,40 m. 
El fals sostre dels passadissos es posarà a 3,00 metres. 
S’ha col·locat com a mostra un radiador i un radiador/tovalloler en una de les habitacions de 
les religioses. La propietat dona la seva conformitat. 
 
*Acta de reunió nº 7 (15 d’abril de 2004): 
Es decideix per part de la direcció tècnica que el desguàs/sifó de les dutxes estigui situat per 
sota del forjat (accessible per la planta 1ª) per què sigui més fàcil la seva manipulació 
(manteniment). 
S’estan col·locant els premarcs de les finestres i balconeres de façana. 
 
*Acta de reunió nº 8 (22 d’abril de 2004): 
S’està tractant la fusta de la coberta. 
 
*Acta de reunió nº 9 (29 d’abril de 2004): 
S’han posat biguetes de sustentació del fals sostre i de la passarel·la sobre de l’habitació de 
cures i a la sala/despatx de la Mare Superiora. 
 
*Acta de reunió nº 10 (6 de maig de 2004): 
Posar electroimans a les portes RF, però l’enginyer crida l’atenció sobre no posar-los abans 
de tenir la centraleta d’incendis. 
 
*Acta de reunió nº 11 (13 de maig de 2004): 
S’han col·locat els taulers de fusta de la passarel·la. 
S’estan posant les instal·lacions del fals sostre i s’han col·locat les canals de suport de les 
instal·lacions.    
 
*Acta de reunió nº 12 (20 de maig de 2004): 
S’ha realitzat tota la instal·lació d’aigua. 
S’està treballant en la instal·lació elèctrica. 
Està col·locada la mànega contra incendis del passadís. 
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*Acta de reunió nº 14 (17 de juny de 2004): 
S’estan col·locant els focus d’il·luminació dels passadissos i els downlights electrònics dels 
sostres. 
S’estan col·locant els altaveus als sostres. 
Ja estan ubicades les llums pilot del detector d’incendis del passadís de les habitacions. 
S’estan posant les rajoles de les parets dels banys. 
Ja estan acabades les finestres i balconeres. S’observa que una finestra del passadís té la 
maneta situada més baixa que les altres 3. 
Ja es poden col·locar les persianes. 
 
*Acta de reunió nº 15 (1 de juliol de 2004): 
S’estan muntant les portes. 
El quadre d’electricitat s’ubicarà al passadís al costat de la porta. 
Ja estan col·locats els detectors d’incendis. 
 
*Acta de reunió nº 16 (9 de juliol de 2004): 
S’estan col·locant els arrambadors murals. 
S’ha repassat la situació dels mecanismes que estan ubicats als arrambadors. 
 
*Acta de reunió nº 17 (15 de juliol de 2004): 
S’han col·locat els armaris. 
La propietat demana que es posi un timbre al capçal dels llits (de la marca Akerman). 
  
*Acta de reunió nº 18 (22 de juliol de 2004): 
S’han posat les persianes. 
S’han col·locat els sanitaris i les aixetes dels banys. 
S’està pintant les parets i els sostres. 
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9.2 EXECUCIÓ DE LA 1ª FASE DEL PROJECTE DE L’ANY 2008 
 
*Acta de reunió nº 1 (23 d’abril de 2009):  
(S’inicien les obres d’adequació corresponents al segon projecte de l’arquitecte). 
Retirar el material i la runa de l’exterior (fer neteja). 
Revisar la solidesa de les baranes. 
Fer neteja general i ordenar l’obra per la seva part interior. (Abans de fer la primera reunió 
de la Direcció Facultativa a l’obra, ja s’havia iniciat l’enderroc dels envans i fals 
sostres de la zona a intervenir. La propietat va demanar que es fes neteja de l’interior 
de l’edifici i dels patis exteriors on s’havia acumulat la runa, per tal d’afectar el menys 
possible als residents).  
 
*Acta de reunió nº 2 (5 de juny de 2009):  
L’accés a la planta de treball (planta tercera) es realitzarà per una torre/bastida/escala 
situada a l’exterior de la façana oest, que servirà d’entrada de personal. (La propietat va 
demanar que el personal i el material de l’obra tinguessin un itinerari d’accés a la zona 
en obres que no coincidís amb l’habitual de la planta, per tal de no interferir en el 
funcionament quotidià de la congregació i dels residents). 
La caseta del personal s’ha ubicat a l’exterior de l’edifici, concretament al pati lateral oest 
(vestuari i bany). 
 

 
 
(Sobre aquestes línies es pot observar l’estructura que es va instal·lar per tal de poder 
efectuar l’accés dels operaris de l’obra de forma independent al funcionament del 
centre. A la vegada, aquesta servia per a càrrega/descàrrega de materials i per a 
baixada de runes). 
 
*Acta de reunió nº 3 (27 d’agost de 2009):  
La propietat juntament amb la direcció de l’obra decideix que el lateral de l’element que 
amaga la motxilla de l’inodor, a l’igual que el sobre d’aquesta, sigui de granet “rosa Porriño” 
a l’igual que el terra. 
Els plats de dutxa ha de ser igual als de la planta inferior, amb una franja de “negre Sud-
àfrica” emmarcant-lo. La impermeabilització es farà amb tela butílica d’una sola peça. (Al 
projecte anterior es va fer un croquis per a la realització del plats de dutxa dels 
dormitoris a peu pla, combinant peces de granet de diferents colors per configurar les 
pendents i a la vegada donar una certa estètica al conjunt).  
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*Acta de reunió nº 5 (23 de setembre de 2009):  
Es repassa amb l’instal·lador de les finestres d’alumini els possibles dubtes abans de la seva 
fabricació. A l’habitació nº 7 s’ha de folrar d’alumini el pilar central entre les dues finestres. 
La part superior d’aquestes dues finestres (habitació nº 7) ha de ser una reixa tipus 
“mallorquina” fixa única (que reculli les dues finestres) i que doni ventilació als tubs que van 
a parar a aquesta façana. Les finestres exteriors es realitzaran amb vidres transparents. Les 
finestres que donin a zones comunitàries (passadissos,...) tindran els vidres opacs. La 
finestra que dóna llum i ventilació a l’habitació nº 8 serà de dues fulles amb tub divisori 
centrat, una fulla per l’habitació i l’altra fulla per al bany. La persiana serà única per les dues 
fulles d’aquesta habitació i estarà motoritzada. 
La zona d’armaris de roba situada sota la teulada, serà provisionalment un dormitori. Les 
diferents operacions que s’han de portar a terme per tal d’aconseguir el confort necessari 
seran les següents: s’ubicaran 8 endolls, agrupats de 2 en 2, que posteriorment serviran pel 
magatzem de roba; es posaran 6 punts de llum empotrats al sostre; es col·locarà un únic 
radiador que serà suficient per la posterior utilització de l’espai com a magatzem de roba, 
mentre sigui dormitori es col·locaran les estufes elèctriques necessàries. 
 
*Acta de reunió nº 7 (7 d’octubre de 2009):  
L’arquitecte dóna al fuster el croquis de la porta vidriera RF d’accés a la planta des de 
l’escala principal. Es dóna ordre d’encarregar-la ja que el subministrador tarda unes 6 
setmanes en subministrar-la. La propietat demana que es col·loqui aquesta porta en la 
mateixa posició de l’existent, ja que queda millor per salvar el desnivell que hi ha entre el 
paviment de l’escala i la resta de la planta.  
S’està treballant en la col·locació del sostre de pladur de 3 capes RF (plaques de color rosa). 
La propietat torna a repetir que s’ha de trucar al responsable de manteniment dels 
ascensors per què posi a nivell del nou paviment la porta d’aquest ascensor. 
La propietat demana prioritat en la instal·lació contra incendis de les golfes, així com en la 
substitució de les finestres rodones de fusta d’aquesta sala per unes d’alumini. 
La propietat demana que es substitueixi la porta i la finestra de l’escala d’accés al campanar, 
actualment de fusta, per alumini de color marró, igual a l’utilitzat a la resta de l’edifici. Tant la 
porta com la finestra seran de vidre translúcid i obriran cap a l’exterior (en el cas de la 
finestra, per facilitar la seva neteja). 
 
*Acta de reunió nº 9 (22 d’octubre de 2009):  
S’ha d’acabar amb urgència les obres realitzades a la planta 2ª (passadís).  
S’ensenya vàries mostres de la llum d’emergència ubicada als arrambadors dels 
passadissos. Es decideix escollir la de tonalitat més clara. 
Es recorda que tots els industrials, a excepció de la fusteria i la pintura, han de finalitzar els 
treballs a final de mes. 
S’ha de repassar les juntes de morter dels ampits de pedra de les finestres existents i posar 
hidrofugant. 
 
*Acta de reunió nº 10 (29 d’octubre de 2009):  
S’ha de ventilar l’estança del campanar. Es decideix que la fusteria d’alumini que dóna a 
l’escala portarà reixeta de ventilació. 
 
*Acta de reunió nº 11 (5 de novembre de 2009):  
El fuster ha de rectificar els armaris de les habitacions que no arriben fins al sostre. La 
propietat demana que s’aprofitin en tota la seva alçada i per això s’hauran de rectificar. Hi 
haurà una doble porta normal i una altra doble porta superior. 
La propietat veu correcte el croquis de la barana (i les fotos reals unes baranes semblants) 
que s’ha de posar a l’escala d’accés a la sala d’armaris, mostrat per l’arquitecte. 
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*Acta de reunió nº 13 (18 de novembre de 2009):  
El fuster ha de canviar la peça massissa de fusta entre la porta de l’habitació i l’armari 
abocador, per tenir un color més clar (diferent) a l’aplacat de fusta de les portes contigües. 
 
*Acta de reunió nº 14 (2 de desembre de 2009):  
S’han de canviar els tiradors de les finestres existents, que s’han malmès durant l’execució 
de les obres.  
 
 
9.3 EXECUCIÓ DE LA 2ª FASE DEL PROJECTE DE L’ANY 2008 
 
*Acta de reunió nº 1 (4 de febrer de 2010):  
S’ha enderrocat els envans de tota la planta i s’ha tret el fals sostre. 
S’està treballant en la col·locació de bigues de ferro pel reforç del forjat a la cambra del pis 
inferior. (Tal com s’ha comentat anteriorment, per tal de reforçar els forjats sense 
malmetre el cel ras de la planta inferior s’executaven uns forats en façana per on 
s’introduïen els perfils metàl·lics fins a col·locar-los al lloc corresponent). 
 
*Acta de reunió nº 2 (11 de febrer de 2010):  
S’estan pintant les encavallades i les bigues de ferro. 
S’ordena tapiar les dues finestres que donen a la façana oest i que es troben a una alçada 
superior a la normal. 
Es tractaran les bigues de fusta contra el corcó. 
S’ha de tapiar amb una nova paret, pel costat de les obres, els dos portals que comunicaven 
anteriorment amb la zona que actualment és la capella. La propietat demana que es 
col·loqui entre les dues parets un aïllant acústic. 
Es demana al constructor que faci una sola primera filada de la distribució de les estances 
de la planta, per poder observar els possibles entrebancs i poder decidir la millor solució. 
 
*Acta de reunió nº 3 (18 de febrer de 2010):  
Es recorda que totes les instal·lacions (menys la calefacció) han d’anar per la zona del 
sostre superior sota coberta. (Totes les canalitzacions d’instal·lacions es passen per les 
passarel·les que hi ha al fals sostre de passadissos i distribuïdors). 
Els desguassos d’aigües pluvials de la coberta s’han d’encastar al mur (paret). El de la 
cantonada nord/oest anirà encastat a la paret nord. (Com que el mur de façana és molt 
gruixut, permet encastar-hi elements com desaigües o fer-hi nínxols per als 
radiadors).  
 
*Acta de reunió nº 4 (25 de febrer de 2010):  
S’acorda que s’han de deixar uns punts de llum sota de cada finestra que doni al claustre. 
Es posaran a la mateixa alçada que les existents a l’altre costat (clausura). Un total de 4 
punts de llum. 
S’acorda que la xemeneia de les ventilacions es farà igual que la existent a la coberta de la 
zona de clausura.   
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*Acta de reunió nº 5 (4 de març de 2010):  
La propietat insisteix en que s’ha d’evitar les corrents d’aire que hi havia abans i que entrava 
per les finestres. S’intentarà solucionar-ho amb un projectat de poliuretà a les caixes de 
persiana. 
La propietat demana que s’aïlli acústicament el sostre de l’oratori. 
La propietat demana que es folrin de seguida els tubs de l’aigua freda, per què aquests no 
agafin la temperatura ambient i amb això evitar possibles problemes amb la legionel·la. 
S’ha instal·lat la passarel·la a la zona de coberta, per poder accedir a les instal·lacions. (En 
aquesta zona hi mancava). 
La propietat demana que les safates pel pas d’instal·lacions que es puguin aprofitar, 
s’aprofitin. S’haurà de descomptar del pressupost. 
S’està treballant en la formació d’envans per a la distribució d’estances i dormitoris de la 
planta. 
Es sanejarà el pati interior (on hi ha ubicat l’ascensor) de les instal·lacions que no s’utilitzin i 
es pintarà. 
S’ha de decidir quin tipus de material s’utilitzarà per a dividir les dues habitacions que donen 
a la finestra gran i que coincideix a la meitat d’ella la separació entre dormitoris. Ha de 
quedar insonoritzat (vidre, alumini,...). 
 
*Acta de reunió nº 6 (11 de març de 2010):  
Les persianes de les finestres del passadís que donen al claustre (4 finestres) han d’anar 
amb el mateix motor (targeta). 
L’alçada lliure de les habitacions de la planta és de 2,80 cm. 
 
*Acta de reunió nº 7 (18 de març de 2010):  
La porta que dóna accés al distribuïdor nord (escala/ascensor), es col·locarà centrada al 
forat (porta RF amb els mateixos acabats que la existent a la zona de clausura). 
 
*Acta de reunió nº 8 (25 de març de 2010):  
Es realitzarà l’accés al sostre d’instal·lacions (altell) pel final del passadís (davant de 
l’habitació nº 10) amb la mateixa solució que tenim en tot l’edifici (escala plegable). S’ha de 
desplaçar canaletes d’instal·lacions i tirants de suspensió de passarel·les. 
Armari abocador: es deixarà l’abocador (model petit de 400x380 mm) a una alçada del terra 
de 20 cm. Es situarà al fons, costat esquerre. L’armari elèctric s’ubicarà sobre d’aquest 
abocador i a una distància de 50 cm per sobre de l’aixeta, que serà de broc giratori. 
 
*Acta de reunió nº 9 (8 d’abril de 2010):  
A les habitacions on les finestres d’alumini a l’obrir-se toquin a l’aresta del racó, se’ls hi ha 
de posar un compàs que limiti l’obertura o un altre sistema que ho eviti. 
 
*Acta de reunió nº 10 (15 d’abril de 2010):  
L’alçada de les habitacions i dels banys és de 2,60 m, excepte a l’habitació nº 1. 
A l’habitació nº 1 es deixaran 2 costelles més al radiador de la calefacció degut a que hi ha 
més alçada en aquesta estança. 
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*Acta de reunió nº 11 (21 d’abril de 2010):  
El registre de les persianes de les finestres de la façana oest (habitacions 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 
10) es farà pel fals sostre (zona de pas d’instal·lacions). Es farà un passadís davant de les 
finestres per què sigui accessible el corró de les persianes. El registre es farà de fusta 
d’amplada 1,40 m. 
La propietat demana que es portin 2 mostres de la barana de vidre que s’ha de posar a les 
finestres de la zona oest (habitacions). Aquesta es farà de vidre transparent de 4+4 mm, 
col·locat en el bastiment de l’alumini. Un vidre serà de 30 cm d’alçada i un altre de 50 cm. 
(En aquesta planta les finestres són més baixes que a la resta de l’edifici, d’uns 80 cm, 
i la propietat volia evitar la caiguda accidental o dificultar al màxim els possibles 
intents de saltar per part dels residents d’aquesta zona; tot això alterant el menys 
possible l’estètica de la façana).  
 
*Acta de reunió nº 13 (20 de maig de 2010):  
La porta que va a la zona de clausura no pot portar mecanisme antipànic (no és 
d’evacuació). S’ha d’aixecar el marc per deixar-la al mateix nivell de la que està al davant. 
 
*Acta de reunió nº 14 (10 de juny de 2010):  
S’estan col·locant les peces de marbre de l’arrambador del passadís. 
S’estan pintant a pistola els radiadors. 
S’està col·locant la fusteria d’alumini. 
S’estan posant sanitaris i aixetes. 
S’estan instal·lant les llums del sostre. 
La propietat comenta que la Sra. que fa la inspecció i control de la legionel·la diu que l’aigua 
calenta està controlada i que el dipòsit de l’aigua freda està al límit, hauria de renovar-se 
com a màxim cada 3 dies. La solució més senzilla que hi ha per què el dipòsit tingui menys 
volum d’aigua és baixar la boia que regula l’entrada d’aigua. Es comentarà la solució a 
l’enginyer per què doni la seva conformitat. 
La propietat recorda que s’ha d’insonoritzar els desaigües que hi ha prop de l’oratori. 
  
*Acta de reunió nº 15 (29 de juny de 2010):  
Vitermik ha posat de mostra un vidre (barana finestres). Es decideix col·locar el vidre una 
mica més alt per poder netejar (arran de marca). Quedarà des del nivell del terra a 1,20 m. 
El vidre farà 40 cm i tindrà 4 punts de fixació. 
La balconera d’alumini que dona accés a la terrassa s’ha de reduir en la seva part alta per 
què tingui la mateixa distància en tot el contorn. S’ha de reforçar aquest perímetre amb un 
tub de 60x40 mm. L’acabat interior es farà amb “pladur” i l’exterior anirà amb un tapajunts de 
tub del mateix alumini. 
El fuster porta una mostra del suport del passamà del passadís. Es dóna la conformitat. És 
una mica diferent dels existents a les altres plantes. Es considera que és millor i és molt 
semblant. 
   
*Acta de reunió nº 16 (6 de juliol de 2010):  
S’ha col·locat l’escala escamotejable al sostre del final del passadís per a l’accés a la zona 
d’instal·lacions del sostre. 
S’ha d’emmarcar amb tub de bronze de 40x30 mm la porta de l’ascensor. 
 
*Acta de reunió nº 18 (27 de juliol de 2010):  
Sota de les finestres d’alumini no es pot posar silicona blanca. Posar una silicona el més 
semblant possible al color de l’alumini. 
L’escala plegable del sostre del passadís per accés al sostre d’instal·lacions, s’ha de retallar 
(és massa llarga). 
Habitació nº 2: s’ha de posar els perns per què sigui oscil·lobatent la finestra. 
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*Acta de reunió nº 20 (21 de setembre de 2010):  
En el dia d’avui s’entrega l’obra en presència de la Mare Superiora (representant de la 
propietat), a falta dels següents petits detalls: 
-Canviar les lames de la persiana del passadís que dóna al claustre. 
-Falta 2 vidres de les portes de la mànega antiincendis del replà de l’escala (ascensor). 
-No aguanta la molla de les portes antiincendis. 
-La finestra d’alumini del passadís que dóna a la terrassa, està ratllada i la persiana també. 
-Habitació 310: falta posar els tibadors del bany. Falta posar les llums de sobre dels llits. 
S’ha de netejar la porta interior de l’armari. 
-Habitació 306: està fluix el tibador de la porta corredissa del bany. 
-Passadís: falta el vidre de la porta de la mànega antiincendis. 
-Habitació 303: s’ha de canviar les aixetes del bany (lavabo i dutxa), ja que estan tacades 
amb salfumant. Netejar la persiana. 
La propietat demana que es posin topes a totes les portes de les habitacions. 
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10 CANVIS REALITZATS A PEU D’OBRA RESPECTE EL PROJECTE ORIGINAL 
 
 Tal com s’ha explicat a l’apartat anterior, en aquest punt es vol fer esment dels canvis 
aprovats per la Direcció Facultativa a peu d’obra i que modifiquen les solucions constructives 
dels projectes de reforma desenvolupats per l’arquitecte. A la mateixa vegada, es fa una 
explicació més detallada dels motius del canvi o dels avantatges de les solucions adoptades 
respecte les anteriors opcions. 
 
A l’igual que en l’apartat anterior, quan s’ha volgut fer algun aclariment per part de l’autora 
d’aquest treball respecte l’escrit de la Direcció Facultativa, s’ha fet l’anotació addicional amb 
lletra en cursiva i en negreta. 
 
 
10.1 EXECUCIÓ DE LA 2ª FASE DEL PROJECTE DE L’ANY 2002 
 
*Acta de reunió nº 3 (11 de març de 2004): 
Es consultarà a l’enginyer la possibilitat de desplaçar la boca d’incendis del passadís, 
situada actualment sota la finestra, uns 8 metres en direcció a la façana principal, ja que al 
abaixar-se aquesta finestra no hi cap l’armari de la mànega contra-incendis. (Com que no hi 
cabia l’armari de la mànega a l’ubicació que havia indicat l’enginyer, es va optar per 
situar-lo en un altre punt del passadís de manera que complís igualment amb el 
recorregut màxim d’evacuació. L’enginyer no hi va posar cap objecció).   
 
*Acta de reunió nº 4 (25 de març de 2004): 
L’enginyer accedeix a desplaçar la boca d’incendis del passadís, situada actualment sota la 
finestra, uns 8 metres en direcció a la façana principal. 
Els radiadors seran de fosa, de 2 columnes 80/20 enlloc dels de 3 columnes 80/30 previstos 
en projecte per què no sobresurtin tant. L’enginyer calcularà el nombre de costelles 
necessàries degut al canvi. (A la planta 2ª, a diferència de la resta de l’edifici on els 
radiadors van situats dins un nínxol encastat al mur de façana, hi havia el problema 
de tenir les finestres més baixes i a més, quan es va repicar el mur per executar els 
espais encastats, es va trobar un cinturó de formigó realitzat per sobre del nivell del 
paviment, que es va optar per no tocar. Al no poder encastar els radiadors d’aquesta 
zona, es va decidir de posar-los més prims per què no sobresortissin tant de la paret i 
no fessin tanta nosa dins de l’habitació).  
 
*Acta de reunió nº 5 (1 d’abril de 2004): 
S’elimina la porta RF situada a la meitat del passadís i es fan RF els dos accessos al 
passadís. 
Es substitueix la porta batent de dues fulles entre la zona de planxa i el rentador per una de 
corredissa. (Aquesta porta corredissa s’entrega contra el perfil que divideix una 
finestra per la meitat i era més difícil de fer aquesta entrega entre la finestra i una 
paret ceràmica, necessària per a ubicar-hi la porta batent. Un altre motiu per a aquest 
canvi, apart de l’estètic ja explicat, era funcional, ja que la propietat preferia una porta 
que no interferís amb els desplaçaments o les tasques pròpies d’aquesta sala. 
Aquesta porta corredissa està homologada com a porta tallafocs, exigència que tenia 
a projecte la porta del rentador). 
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*Acta de reunió nº 8 (22 d’abril de 2004): 
La propietat vol que la porta de la sala sigui insonoritzada; com que la prevista en projecte 
és totalment de vidre, no compleix el requisit. L’arquitecte farà un disseny d’aquesta nova 
porta. (El problema d’una porta de vidre securitzat no és tant del vidre com del 
perímetre d’aquest. En aquests tipus de portes s’ha de deixar un marge en tot el 
contorn del vidre per tal que aquest tingui mobilitat. Per contra, una porta batent de 
fusta disposa d’un marc i d’uns galzes que fan que sigui més hermètica acústicament, 
fet que dóna més privacitat. L’arquitecte va dissenyar una porta de fusta amb dues 
fulles vidriera per tal que la llum d’aquesta sala orientada a sud també il·luminés el 
passadís de manera natural).   
 
*Acta de reunió nº 9 (29 d’abril de 2004): 
La porta de l’oratori no serà RF, ja que s’aprofita la existent. Es posarà al passadís una porta 
RF-60, al costat de la sala. (A petició de la propietat, es va conservar la porta original de 
l’oratori, composta per un vitrall d’un cert valor. En un primer moment, es va decidir 
d’ubicar la porta antiincendis entre la sala adjunta i el passadís, però posteriorment es 
va analitzar la sectorització de la zona i es va creure innecessari la seva col·locació).    
 
*Acta de reunió nº 10 (6 de maig de 2004): 
La propietat no vol les portes de les sales de vidre. S’admet que siguin de fusta i vidre (no 
transparent). Vol que tanquin acústicament per preservar la privacitat. (Aquí torna a 
aparèixer el problema de la falta d’hermeticitat de les portes de vidre securitzat. Es va 
resoldre com en el cas anterior, amb unes portes batents de fusta compostes per una 
sèrie de quadrats formats per dos vidres laminats separats per una làmina de butiral 
blanc, que a més de fer translúcid el vidre, evita que en cas de trencament s’esmicoli 
aquest). 
 
*Acta de reunió nº 14 (17 de juny de 2004): 
Comencen les feines de fusteria. Es repassa amb el fuster els arrambadors de les 
habitacions, passadissos, etc... Tots els arrambadors tindran la mateixa amplada i aquesta 
serà lleugerament diferent de la especificada en projecte. Es trobaran a una alçada de 110 
cm respecte el nivell de paviment i tindran una amplada de 35 cm (2,5 cm+30 cm+2,5 cm). 
(Per motius de pressupost i a petició de la propietat, es va canviar el disseny de 
l’arrambador especificat al projecte, format per un tauler fenòlic de 1,20 m d’alçada 
que arribava fins al terra, per una solució més econòmica composta per un tauler de 
melamina d’alta resistència de 30 cm d’amplada rematat per dos llistons de 2,50 cm i 
situat a 110 cm del paviment. L’espai que queda entre l’arrambador i el terra es 
revesteix amb un sòcol i un enguixat pintat com la resta de l’estança. No cal dir que 
aquesta solució és més senzilla que la estipulada al projecte i a la pròxima fase de 
reforma es va optar per un disseny entremig format per un arrambador de fusta i la 
zona de sota revestida amb una rajola de gres porcellànic de color semblant al de la 
paret. Aquest últim cas és molt superior als anteriors en el tema de la higiene i el 
manteniment, molt importants en un centre d’aquestes característiques). 
El passamà del passadís tindrà un diàmetre de 50 mm enlloc dels 40 mm dels passamans 
de la planta primera i encara que en projecte s’especifiqués de diàmetre més petit. (Tot i 
que la propietat va demanar fer aquesta modificació a la zona de les cel·les, 
posteriorment es va optar per mantenir el diàmetre de 40 mm). 
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10.2 EXECUCIÓ DE LA 1ª FASE DEL PROJECTE DE L’ANY 2008 
 
*Acta de reunió nº 3 (27 d’agost de 2009):  
Es decideix un nou disseny per l’arrambador, format per un sòcol de granet de 7 cm, una 
peça de gres tallada de 73 cm d’amplada i un tauler de fusta fenòlica de cedre de 40 cm 
d’amplada, aconseguint una alçada total de 120 cm. (Tal com s’ha explicat anteriorment, 
aquesta solució difereix de l’anterior principalment en que es situa una peça de gres 
porcellànic entre el sòcol i l’arrambador de fusta, per tal d’aconseguir una major 
facilitat en la neteja de la zona inferior de les parets dels dormitoris, que generalment 
és la zona més castigada. La peça de fusta realment es va fer de 30 cm, múltiple de 
120 cm que és l’amplada d’un tauler de fusta, per tal de minimitzar les restes de 
material inservible i abaratir l’element. La col·locació de sòcol sota la peça de gres 
enlloc de recolzar el porcellànic directament sobre el paviment va ser iniciativa de la 
propietat, molt encertada, que argumentava que d’aquesta manera al fregar de forma 
repetitiva, el material no patiria un canvi de tonalitat a la seva part inferior).   
Fora de projecte, es decideix engrandir la porta de l’ascensor existent. Es posarà un 
dintell/jàssera i s’aixamfranarà la paret per facilitar l’entrada i sortida de les lliteres. (A la 
planta 3ª, just al davant de la sortida de l’ascensor hi ha una escala que puja a les 
golfes, cosa que estreta notablement el passadís en aquest punt. La propietat va fer 
notar la dificultat que existia de maniobrar amb les lliteres per accedir-hi i volia 
millorar en el possible aquest impediment sense haver de canviar l’ascensor. 
Aprofitant el gruix important de la paret on hi ha la porta d’aquest, es va decidir 
d’aixamfranar de manera considerable un dels costats per millorar el sentit de gir en 
direcció a les habitacions. Per realitzar aquesta operació i no reduir la zona de 
recolzament del dintell actual, es va optar per refer aquest element allargant-lo fins a 
sobrepassar la zona retallada).   
  
*Acta de reunió nº 7 (7 d’octubre de 2009):  
S’ha de desplaçar el tub d’aigua que subministra l’aigua per incendis a les golfes, en el seu 
pas pel passadís de la planta tercera. La direcció facultativa de les obres dóna el seu 
consentiment en passar per la biga d’acer (fent un forat). (La planta tercera és la única que 
no disposa de passarel·les d’instal·lacions ja que l’alçada en aquesta zona és 
notablement inferior a la resta de l’edifici, degut a la construcció de les golfes de 
manera posterior a la finalització de l’immoble. D’altra banda, el sostre d’aquesta 
planta, que és el terra de les golfes, també es va reforçar amb bigues metàl·liques a 
l’igual que la resta de totes les zones intervingudes. La coincidència d’aquestes dues 
circumstàncies provoca que no quedi espai lliure entre l’ala inferior de les bigues 
metàl·liques i el fals sostre, degut a això es va haver de pensar en alguna altra 
solució. L’única opció viable, que no fos visible des de la planta tercera, va ser foradar 
l’ànima de les bigues metàl·liques que penjaven sota el sostre, per passar-hi les 
canalitzacions. L’arquitecte va recalcular els perfils d’acer, que d’altra banda no tenien 
cap funció estructural sinó que es tractava d’un reforç pel tema de les sobrecàrregues 
actuals, i va autoritzar fer-hi una perforació d’uns 10 o 12 cm de diàmetre).   
 
*Acta de reunió nº 10 (29 d’octubre de 2009):  
L’habitació que dóna al centre de la façana principal (la de les tres finestres), s’ha de 
modificar la finestra del centre per una sola fulla. 
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10.3 EXECUCIÓ DE LA 2ª FASE DEL PROJECTE DE L’ANY 2008 
 
*Acta de reunió nº 5 (4 de març de 2010):  
S’ensenya a la propietat el plànol de situació dels radiadors. Es comenta que aquests 
radiadors no poden encastar-se a la paret de la façana oest, ja que no hi ha alçada suficient 
per fer-ho. Aniran vistos sota les finestres (model DUBA-2 de 50 cm d’alçada màxima) en 
tota la longitud de la paret de façana. Aquests tindran 2 elements, estaran tapats per una 
lleixa de fusta i es col·locaran sota de les cortines, sense que sobresurtin d’elles. Això 
passarà en totes les habitacions menys en les situades a les cantonades. (Com ja s’ha 
comentat abans, a la planta 2ª hi havia el problema de tenir les finestres més baixes i 
tal com va succeir amb l’ala est durant les obres de l’any 2004, també en aquest cas 
quan es va repicar el mur, es va trobar un cinturó de formigó per sobre del nivell del 
paviment. De la mateixa manera que als dormitoris de l’altra nau, es va optar per no 
encastar el radiadors en el mur de façana sinó que es van col·locar de forma 
sobreposada a la paret i ocupant quasi la totalitat d’aquesta. Per tal que no 
sobresortissin gaire i que quedessin alineats amb les cortines, es van escollir de ferro 
de fosa de dos elements de fondària i poca alçada. En el cas de les habitacions 
situades a les cantonades de l’edifici, la seva distribució feia possible la ubicació dels 
radiadors en el pany de paret entre la balconera i l’armari).  
   
*Acta de reunió nº 6 (11 de març de 2010):  
El tovalloler de l’habitació segona, començant per la façana principal, no entra. L’instal·lador 
mirarà si hi ha algun model que hi càpiga (es decideix que hi cabrà un de 50 cm). El radiador 
s’haurà de col·locar a la cantonada sud-oest de 80-30. 
Es tancarà la balconera de l’habitació nº 10 i es deixarà com una finestra. Es posarà el 
radiador a la part baixa de la finestra i encastat. També es posarà un altre radiador a l’altre 
costat, de 10 elements i més ample. (Aquesta habitació dóna a un terrat posterior, no 
visible des de l’exterior de l’edifici. Es va decidir unificar aquesta façana i substituir 
les dues finestres amb una balconera central per tres finestres iguals. Aquest 
parament es va revestir per l’exterior amb pedra vista de característiques semblants a 
l’original i seguint els mateixos criteris estètics. D’aquesta manera l’únic accés per al 
manteniment d’aquest petit terrat es feia des d’un espai comunitari). 
Habitació nº 1: la finestra d’alumini que estava partida, s’ha de deixar com si fos única. El 
tapajunts ha d’estar unit. Hi haurà dues persianes amb un sòl motor. El registre de la 
persiana estarà al sostre. Aquesta habitació quedarà amb una alçada de sostre de 3 metres, 
per salvar l’obertura d’aquesta finestra. (Anteriorment, aquesta habitació estava partida 
per un envà que s’entregava al centre de la finestra. Un cop eliminada aquesta paret, 
la finestra havia de quedar com un únic element. Es va substituir la finestra per una de 
nova, igualment amb dues fulles però amb un muntant central més prim). 
La propietat demana que es faci pressupost d’arreglar el vestíbul que dóna a l’escala i a 
l’ascensor. El paviment serà de granet, igual que el de la planta que estem reformant. 
L’arrambador de la paret haurà de ser igual que el de la planta que estem reformant. (A més 
de reformar aquesta zona, que no entrava al projecte de referència, es va dotar 
l’escala de servei d’una boca antiincendis). 
La propietat també demana un altre pressupost, d’arreglar la terrassa nord-oest (pavimentar 
de nou). (L’esmentada terrassa tenia problemes de goteres. Per solucionar el tema, es 
decideix sanejar el paviment existent, compost per una doble capa de rajola ceràmica. 
Posteriorment, es va impermeabilitzar amb una tela butílica, es va col·locar un 
aïllament consistent en poliestirè extruït D-35 de 3 cm de gruix i es va enrajolar amb 
paviment semi-extruït tipus Grecogres. Aquesta intervenció també estava fora de 
projecte, motiu pel qual es va demanar pressupost al constructor).    
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*Acta de reunió nº 7 (18 de març de 2010):  
Habitació nº 8: enlloc de 3 radiadors, es posaran 2 radiadors amb el mateix nº d’elements 
que la suma del 3 radiadors.  
L’arquitecte fa constar que s’ha d’ajustar l’alçada de l’arrambador i el de la fusta a les 
finestres existents (a l’arrambador les peces de pedra seran una mica més baixes i les 
peces de fusta seran una mica més altes), però l’alçada total serà la mateixa que la de la 
fase ja acabada. (Per un tema d’estètica, es va fer coincidir les alçades de l’arrambador 
amb les de les finestres d’aquesta planta, que ja s’ha comentat eren més baixes que a 
la resta de l’edifici. Per evitar tallar les peces ceràmiques i alinear arestes, es va fer el 
tauler de fusta més alt de tal manera que coincidís l’aresta inferior amb la part baixa 
de les finestres, encara que d’aquesta manera les restes de fusta no utilitzades eren 
superiors que seguint el criteri de fer múltiples de tauler sencer).  
 
*Acta de reunió nº 12 (13 de maig de 2010):  
Habitació nº 3: l’arrambador de rajola que queda a la zona del darrera del radiador i sota de 
la finestra el·líptica, arribarà fins a la finestra (no tindrà la peça de l’arrambador de fusta). 
Acabarà amb una lleixa de fusta entre l’arrambador i la finestra. (Es va decidir fer la part 
inferior de la finestra semicircular només amb rajola ceràmica per no col·locar un 
tauler de fusta de poca alçada).  
 
*Acta de reunió nº 13 (20 de maig de 2010):  
S’observa que no hi ha criteri lògic en el sentit d’obertura de les portes. La propietat 
juntament amb la direcció tècnica i el fuster, grafien a cada marc el sentit d’obertura de les 
portes. Es canviaran els mecanismes elèctrics de costat. (Per un error amb un dels 
plànols, que no tenia el sentit d’obertura de les portes correctament, el lampista va 
col·locar els mecanismes d’encesa d’alguna estança en el lloc erroni. El fuster, refiant 
dels interruptors, va col·locar malament alguna de les portes dels dormitoris. Un cop 
detectat això, es va procedir a repassar una per una totes les habitacions i a marcar el 
sentit d’obertura correcte. Posteriorment es va haver de canviar de costat tots els 
mecanismes elèctrics que no quadressin amb la distribució). 
El fuster demana canviar les portes del passadís inicialment EI-45 per unes EI-60, però no 
posant en espiga l’acabat de les portes de la zona de l’escala. Sí es mantindrà en espiga la 
porta de la zona central. (El fuster va fer aquesta petició ja que no trobava portes EI-45. 
Com que les EI-60 són de preu superior a les pressupostades, demanava no fer les 
fulles de les portes en forma d’espiga, amb la xapa entrecreuada, ja que hi tenia més 
feina. No se li va concedir canviar el dibuix de la fulla per tal de mantenir la uniformitat 
amb les portes de l’altra costat de la caixa d’escala a la mateixa planta, zona 
reformada en fases anteriors). 
Els armaris, al tenir les habitacions una alçada de 2,65 m, seran d’una única fulla, des del 
terra fins al sostre. La distribució interior serà idèntica a les existents a la fase 1. Es farà en 
tots els armaris menys en el de l’habitació nº 1, que al tenir una alçada superior es farà amb 
dues fulles (la de dalt a partir del penjador). (Tot i que en els plànols de fusteria hi havia 
grafiats els armaris amb dues portes, la propietat va demanar de canviar-los per una 
única porta en tota la seva alçada. Això augmentava la dificultat de fer-los ja que la 
mida dels taulers de fusta és de 240 cm).  
 
*Acta de reunió nº 17 (20 de juliol de 2010):  
A la finestra de la façana sud (habitació nº 1) també se li ha de posar barana de vidre, a 10 
cm de l’ampit i de 30 cm d’alçada. Quedarà a 1,16 m del paviment. Es col·locarà amb perfil 
“U”. (Tal com s’ha explicat anteriorment, totes les finestres baixes de la planta segona 
es van reforçar per la seva part exterior amb una barana formada per un vidre laminat 
amb els cantells polits collat amb dos perfils  “U” units a l’obra). 
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11 PLÀNOLS DE DETALL 
 
 En aquest apartat he adjuntat una sèrie de detalls constructius com a mostra dels 
diferents croquis que es van realitzar en fase de projecte o bé durant la direcció de les 
obres. La resta dels plànols de detall s’han afegit a l’annex.  
 
 El croquis que ve a continuació, detalla la formació dels trams de passarel·la de nova 
execució. El detall està grafiat a escala 1:5.  
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12 PROPOSTA D’ALTRES OPCIONS DE CONSTRUCCIÓ 
 

La propietat tenia molt clar el que volia degut a la seva experiència en el tema de les 
residències i al gran número d’aquestes que regenta aquesta congregació. Per la propietat 
era prioritari el tema de la higiene i per aquest motiu l’aspecte principal a considerar de 
qualsevol element era la facilitat de neteja, per davant de l’estètica i fins i tot de l’economia. 
Un punt no discutible era l’elecció de primeres marques per a qualsevol material o producte 
que es volgués col·locar, ja que es tenia per cert que un element de millor qualitat, tot i que 
costava més car, durava més temps i a la llarga donava una millor rendibilitat. 

 
Un aspecte millorable de les obres, que ja es va solucionar en posteriors fases va ser 

el tema de les persianes. Al projecte executiu de la 1ª fase, a part d’establir el material de 
que estarien fetes, no es va fer cap especial esment respecte com havien de ser. L’industrial 
corresponent les van portar sense cosir. Això i les grans dimensions de les finestres va 
provocar bastants problemes a posteriori. En les següents fases i posteriors projectes, es va 
tenir especial cura de deixar remarcat que les persianes sempre havien de subministrar-se 
cosides; d’aquesta manera s’evita que les lames es desplacin lliurement i s’encallin en els 
sortints de l’obra.  

  
Un altre tema millorat al llarg de les diferents fases de reforma i del que ja s’ha parlat, 

és el tema de l’arrambador. No cal dir que la solució posterior, que constava d’una peça de 
fusta i un element ceràmic a la part inferior, millorava considerablement les tasques de 
neteja de la zona més maltractada de passadissos i habitacions. 

 
Com a “crítica” des de la vessant de la distribució, s’ha de dir que el fet de no incloure 

l’espai ocupat per la doble escala dins la zona a reformar és un punt negatiu important. En el 
cas de poder redistribuir el nucli de comunicacions s’hagués aconseguit un accés molt més 
adequat per les necessitats actuals del centre. La ubicació central, respecte el conjunt de 
l’edifici, d’una escala adequada i d’un o varis ascensors adaptats per a lliteres, que donessin 
servei a totes les plantes, inclòs l’espai del sota coberta, hauria facilitat la feina de 
desplaçament de residents i del personal de la casa. En el moment actual, Igualada compta 
amb poques residències per a gent gran i el fet que aquesta institució sigui benèfica i que 
l’edifici es trobi a l’interior de la ciutat, origina que hi hagi una llarga llista d’espera. El fet de 
poder comptar amb un espai extra, sorgit de la nova distribució del nucli de comunicacions, 
faria possible l’adequació de nous dormitoris i de zones de servei, molt necessaris en 
aquests moments. Un altre punt, no menys important, seria la comunicació de l’espai del 
sota coberta amb la resta de l’edifici, que actualment restringeix el seu accés ja que 
s’efectua per una escala de servei força estreta. La renovació d’aquest espai, que 
actualment s’utilitza com a traster, podria donar com a resultat un espai obert ampli que es 
destinaria a sala polivalent per a conferències, espectacles o tallers varis. La bellesa 
d’aquesta sala, amb l’estructura de fusta de la coberta a la vista i una gran finestra circular 
que, degut a l’alçada d’aquest espai sobre el nivell de la ciutat, emmarca les muntanyes 
properes, certament podria justificar l’increment de despeses que s’originaria per l’enderroc 
de l’escala actual i la construcció del conjunt d’escala i ascensor nou.   
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13 ALTRA DOCUMENTACIÓ ELABORADA 
 
 Per motius d’extensió de treball, no s’ha pogut reflectir convenientment, tota la part 
escrita dels projectes bàsics i executius. És ben sabut, que un projecte està format per una 
part molt important que són els plànols, però també hi consta les memòries (descriptiva, 
constructiva i d’instal·lacions), els amidaments i pressupost, i tot un seguit de documentació 
amb major o menor grau d’importància com pot ser el plec de condicions, el pla de 
control,..., i diverses fitxes de compliment de les diferents normatives vigents. Com que és 
impossible reproduir en aquest punt tota la documentació que ha realitzat íntegrament 
l’autora d’aquest treball, s’ha posat una mostra i s’ha adjuntat a l’annex els diferents 
apartats dels projectes que al cos d’aquest estudi no s’han pogut posar. 
 
 Cal fer especial esment en els canvis produïts en quant a la documentació aportada 
en els diferents projectes. Al projecte de l’any 2002, apart dels escrits que no poden faltar 
com són les memòries, l’estat d’amidaments i el plec de condicions, només es requeria per 
part de l’arquitecte, la redacció del control de qualitat i la fitxa del compliment del codi 
d’accessibilitat.  
 

Al projecte de l’any 2008, ja s’hi observa un augment considerable del gruix de la part 
escrita. A més dels apartats inclosos anteriorment, s’ha incorporat el pressupost segons els 
barems del Col·legi d’Arquitectes així com un llistat de la normativa d’aplicació, les 
instruccions d’ús i manteniment, les diferents fitxes de compliment del Codi Tècnic en els 
seus diversos apartats (CTE-SU, CTE-SI, CTE-HE I CTE-HS), la fitxa de compliment del 
NBE-CA-88 i la fitxa de residus de la construcció.  

 
Si a l’actualitat es volgués fer un projecte d’edificació, a més dels que es van fer en el 

seu dia, hauríem d’afegir un apartat nou del codi tècnic que va entrar en vigor posteriorment, 
el CTE-HR (protecció contra el soroll), així com la fitxa d’aplicació del NCSE-02 
(comportament sísmic), la fitxa de condicions d’habitabilitat, la fitxa del compliment 
d’ecoeficiència i el certificat d’eficiència energètica.  

 
Una documentació important dins d’un projecte és l’Estudi de Seguretat i Salut. En 

aquest cas, el projecte de l’any 2002 no en portava ja que no era necessari adjuntar-lo al 
projecte edificatori. Degut a l’import de les obres, quan es va redactar el segon projecte, ja 
es va realitzar aquest estudi en un plec apart. La redacció íntegra d’aquest Estudi de 
Seguretat i Salut, comprenent plànols i documentació escrita, la va portar a terme la que 
subscriu. Tal com he explicat abans, tot i la importància de tota aquesta feina de realització 
del document de Seguretat i Salut, no és possible encabir-ho en aquest enquadernat sense 
superar la extensió màxima fixada per a un Projecte de Final de Grau, degut a això l’he 
adjuntat a l’apartat corresponent de l’annex. 
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14 REPORTATGE FOTOGRÀFIC DE L’ESTAT FINAL 
 
A continuació es poden veure un seguit de fotografies de com van quedar els elements i les 
estances afectades per la reforma, un cop acabada aquesta. La resta de fotografies es 
troben a l’apartat corresponent de l’annex. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imatge 25: Aquesta primera imatge mostra el 
passadís de la segona planta ala est (zona cel·les), 
reformat segons un primer projecte de l’arquitecte. 
Es pot observar en primer terme, l’arrambador de 
fenòlic amb la part inferior enguixada. També 
serveix per veure com quedaven els radiadors 
encastats al mur que donava al claustre. El 
paviment es va executar amb granet “rosa porriño”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imatge 26: Aquesta fotografia ens mostra el 
passadís de la segona planta ala oest (zona 
dormitoris de dones autosuficients), reformat 
segons un projecte posterior. En aquesta imatge 
destaca l’arrambador format totalment per marbre 
italià “serpenteante”, que es va col·locar a 
passadissos i distribuïdors. El paviment es va 
acabar amb granet “rosa porriño”, com a la resta de 
l’edifici. La fusteria és de cedre tant a portes com al 
passamà o al remat superior de l’arrambador. Les 
portes de sectorització de la zona de dormitoris són 
tallafocs EI 60. Per tal d’ubicar la mànega 
antiincendis, l’arquitecte va dissenyar un armari que 
recollís de forma conjunta la mànega d’aigua, 
l’extintor i el polsador d’avís d’incendi, tal com es 
pot observar a l’esquerra de la imatge. 
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Imatge 27: En aquesta fotografia es mostra la galeria situada al voltant del claustre. Es pot veure a 
través de la obertura de la porta tallafocs, el passadís d’accés als dormitoris de la planta primera. 
Aquesta zona ja s’havia intervingut anteriorment a les reformes comentades en aquest treball, cap a 
mitjans dels anys noranta per part d’un altre arquitecte. L’única intervenció que es va realitzar en 
aquest espai, va ser el de realitzar unes obertures de dimensions considerables per tal de proveir de 
llum natural el distribuïdor contigu. El vidre de les obertures és antiincendis.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imatge 28: En aquesta fotografia es pot 
observar millor el conjunt de les tres obertures 
explicades anteriorment, i és fàcil fer-se a la 
idea de la lluminositat i estalvi d’energia que 
comporta per al passadís de l’altre costat, que 
abans de l’intervenció era molt fosc. Les 
dimensions d’aquests vidres són 1,50 metres 
d’amplada per 2,20 metres d’alçada, i tal com 
s’ha explicat, són vidres antiincendis per tal de 
mantenir la sectorització establerta. També es 
pot observar el considerable gruix d’aquest 
mur, que tenia funció de façana abans de 
tancar aquest passadís que envolta el claustre, 
convertint-lo en una galeria.  
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Imatge 29: Aquí hi ha un primer pla de la porta 
que connecta la galeria del claustre amb el 
passadís de les habitacions de la planta 
primera. Es pot observar el dibuix que creen 
els plafons de fusta col·locats en forma 
d’espiga. A la part superior de la porta, hi ha un 
vidre fix tallafocs que proveeix de llum a l’altre 
costat. Cal reparar que està equipada amb una 
molla de tancament i dos electroimants 
controlats des d’una centraleta d’incendis. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imatge 30: En aquesta fotografia es pot veure 
en detall els mecanismes que es troben situats 
al costat de les portes d’accés als dormitoris de 
la planta segona. S’observa un llum pilot i el 
rètol on hi consta el número de l’habitació i el 
nom dels residents a qui pertany. Sobre 
l’arrambador hi ha col·locats detectors de 
presència que faciliten l’encesa de les llums del 
passadís en cas de moviment nocturn. 
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Imatge 31: Aquí podem veure com van quedar 
els dormitoris de la planta primera ala est. Com 
ja hem comentat abans, durant les obres del 
projecte més antic, l’arrambador estava format 
per una peça de fusta i entre aquesta i el sòcol 
anava enguixat. Posteriorment, es va millorar 
aquest element al substituir aquest enguixat 
per una peça ceràmica de color semblant al de 
la paret, cosa que facilitava la seva neteja. 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imatge 32: En aquesta imatge es poden 
observar diferents elements ubicats al sostre 
de les habitacions. En primer i últim terme es 
veuen els downlight que proporcionen la 
il·luminació necessària per aquest espai. Al 
centre, es mostren un detector de fums i un 
extractor que té la funció de ventilació forçada 
de forma temporitzada. 
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Imatge 33: Sobre aquestes línies es pot veure l’espai existent entre el forjat de la planta superior i el 
fals sostre. Aquesta imatge es correspon concretament a la zona sobre un dormitori similar al de la 
fotografia anterior. Podem observar el downlight encastat i el conducte de ventilació que prové d’un 
extractor i que enllaça amb la resta de la xarxa de ventilació d’aquesta zona de la planta. El fals 
sostre es subjecta mitjançant uns tirants collats a les biguetes del sostre.  
 
 

 
 
Imatge 34: Una instantània de la sortida de les ventilacions per uns forats practicats sobre la caixa de 
persiana. 
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Imatge 35: Aquesta imatge correspon a una passarel·la situada a l’espai lliure entre el fals sostre i el 
forjat de la planta superior. Tal com hem comentat en apartats anteriors, la gran alçada lliure entre 
forjats permetia la construcció d’aquests passadissos tècnics, que s’utilitzen per a passar 
instal·lacions i per al manteniment d’aquestes, sense necessitat d’enderrocar el fals sostre per accedir 
a qualsevol averia que es presenti. La quantitat d’aquestes passarel·les s’ha anat incrementant amb 
l’execució de les obres de cada zona, intercomunicant-les entre elles per tenir accés a tota la planta. 
L’accés a aquests passadissos ocults, es fa mitjançant unes escales plegables, amagades al fals 
sostre, que es troben situades als extrems dels distribuïdors principals de cada zona. 
 
 

 
 
Imatge 36: En aquesta imatge es pot observar l’espai sota la coberta inclinada. A part de veure la 
subjecció del cel ras, també es pot constatar que l’espai està condicionat de manera que es pugui 
circular per ell amb seguretat. La col·locació d’uns taulers de fusta així com la il·luminació necessària 
fan possible la reparació de qualsevol problema sense haver d’accedir a les estances situades sota el 
problema. 
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Imatge 37: Aquí es pot observar amb més detall la col·locació de les canalitzacions en unes safates 
disposades als laterals de l’espai sota coberta, de forma totalment vista per a facilitar les possibles 
reparacions. 
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15 ESTUDI ECONÒMIC 
 
 He cregut convenient, abans d’acabar aquest treball, explicar breument l’aspecte 
econòmic de les obres. Com ja s’ha explicat extensament, les obres de reforma s’han 
realitzat seguint les indicacions de dos projectes d’un mateix arquitecte. El projecte més 
antic, de l’any 2002, tenia com a pressupost inicial un total de 991.088,81 euros, desglossat 
en 591.752,41 € per les obres de la planta primera i 399.336,40 € per la planta segona. 
Mitjançant l’estudi de les certificacions que el constructor va lliurar a l’arquitecte per a la seva 
aprovació, s’ha pogut establir aquesta relació dels imports reals de les obres d’adequació.  
 

Les certificacions de la planta primera es van lliurar al llarg de l’any 2003. Les obres 
de la planta segona van tenir lloc durant l’any 2004. L’única certificació corresponent a les 
obres d’adequació de l’oratori de la planta segona es va expedir amb data 03/04/2006. 

 
Planta primera:  Certificació nº 1: 99.061,76 € 
 Certificació nº 2: 75.726,82 € 
 Certificació nº 3: 167.990,96 € 
 Certificació nº 4: 77.028,10 € 
 Certificació nº 5: 160.000,00 € 
 Certificació nº 6: -15.953,43 € 
  563.854,21 € 
 
Planta segona:  Certificació nº 1: 80.771,75 € 
 Certificació nº 2: 141.067,89 € 
 Certificació nº 3: 169.190,29 € 
 Certificació nº 4: 3.555,84 € 
  394.585,77 € 
 
Oratori: Certificació nº 1: 29.623,91 € 
 Total obres 1ª fase: 988.063,89 € 
 
 En relació amb el segon projecte, de l’any 2008, aquest tenia un pressupost inicial de 
536.358,25 € per a la planta segona i de 439.658,49 € per a les obres de la planta tercera; 
tot això fa un total de 976.016,74 euros. Gràcies a les certificacions facilitades pel 
constructor podem veure que en una primera fase es va executar les reformes de la planta 
tercera, la major part durant l’any 2009 i principi de 2010, i les obres d’adequació de la 
planta segona sector oest van tenir lloc al llarg de l’any 2010. 
  
Planta tercera:  Certificació nº 1: 100.933,10 € 
 Certificació nº 2: 146.140,91 € 
 Certificació nº 3: 138.136,49 € 
 Certificació nº 4: 13.847,78 € 
 Treb. Extraordinaris: 21.651,89 € 
 Treb. Extraordinaris: 23.251,18 € 
  443.961,35 € 
 
Planta segona:  Certificació nº 1: 117.349,47 € 
 Certificació nº 2: 144.400,05 € 
 Certificació nº 3: 243.174,16 € 
 Treb. Extraordinaris: 28.886,05 € 
  533.809,73 € 
 Total obres 1ª fase: 977.771,08 € 
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 Si s’estudien aquestes xifres, es pot observar que els pressupostos reals de les 
obres van ser lleugerament inferiors al pressupost realitzat pel constructor abans d’iniciar-
les. En el cas del primer projecte hi havia previst un total de 991.088,81 euros quan va 
resultar que finalment va pujar 988.063,89 euros. Pel projecte de l’any 2008 es va 
pressupostar un preu total de 976.016,74 euros i en realitat les partides previstes van 
ascendir a 903.981,96 euros, bastant per sota del preu del constructor, tot i que van 
aparèixer 3 certificacions extraordinàries de treballs encomanats fora de pressupost. Si 
sumem les certificacions ordinàries i les extres, veurem que les obres van costar 
lleugerament per sobra del preu estipulat, 977.771,08 euros, tot i les feines afegides a 
posteriori. 
 
 Les causes d’això són principalment dues, per un costat l’arquitecte redactor 
d’aquestes obres, a l’hora de fer els amidaments, valora les partides en excés per tal de tenir 
un argument que contraposar al constructor en cas que els preus de les obres es disparin 
per algun altre motiu. En cas de no tenir cap incidència d’aquest tipus, senzillament el 
pressupost real queda per sota de l’inicial.  
 
 L’altra causa va ser el canvi de material de l’arrambador, que inicialment s’havia 
pressupostat com a fenòlic i posteriorment, per motius de preu i amb el consentiment de la 
direcció facultativa, es va canviar per una altra fusta que donava el mateix bon resultat.  
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16 CONCLUSIÓ 
 
 Com a conclusió d’aquest treball, he de dir que el que he exposat intenta ser un 
reflex de les múltiples tasques que pot realitzar un arquitecte tècnic, o un enginyer 
d’edificació, dins un despatx d’arquitectura. Aquest estudi permet veure una vessant menys 
“típica” del que és la nostra feina, que ja tots sabem que és prou diversificada. Posant com a 
fil conductor les obres d’una residència per a la tercera edat, s’ha pogut observar les 
diferents fases per les que passa unes obres de reforma.  
 

En primer lloc, durant el redactat del projecte bàsic i executiu, he intervingut 
activament en el grafiat dels plànols, amb una especial atenció al compliment de la legislació 
vigent. En quant a la part escrita, era responsabilitat meva fer els amidaments i tot el seguit 
de fitxes de les diferents normatives, ja siguin estatals, autonòmiques o locals, per tal que el 
projecte superi els controls de visat i d’aprovació per part de l’Ajuntament. Un aspecte a 
destacar és la redacció de tot el plec de l’estudi de Seguretat i Salut, realitzat íntegrament 
per la que subscriu aquest treball. 
 
 Durant la fase de direcció d’obra, s’ha adjuntat tot un seguit d’actes de visita, 
realitzades durant les reunions que efectuaven a peu d’obra la Direcció Facultativa. També 
s’ha explicat els principals canvis que han tingut lloc degut a decisions preses durant la 
marxa de les obres de reforma. Per acabar de lligar-ho visualment, s’ha adjuntat tot un 
seguit de fotografies, afegides en major número a l’annex, per tal d’observar la singularitat 
de l’edifici així com veure l’estat interior d’aquest abans de les obres de reforma i com va 
quedar un cop realitzades aquestes. 
 
 Com a “crítica”, diré que ha estat molt difícil intentar concretar en tan poques pàgines 
unes obres de tanta envergadura. He posat molta informació a l’annex, no per ser de menys 
importància sinó perquè no tenia cabuda dins el cos del treball. Si estem parlant de dos 
projectes de l’arquitecte, on hi he participat a la majoria dels apartats del redactat, és 
pràcticament impossible encabir-ho tot en un treball tant comprimit, i no diguem si a sobre 
s’hi ha de fer comentaris o explicacions al respecte. 
 
 El fet de realitzar aquest projecte de fi de grau, ha suposat per a mi una profunda 
satisfacció personal pel fet de reflexar en un treball una gran part de les tasques que 
realitzava al treballar sota la direcció d’un arquitecte. Haig d’afegir, que tot això ha estat 
possible al tractar-se d’un estudi d’arquitectura de dimensions reduïdes (format per dos 
arquitectes, un o dos arquitectes tècnics i un delineant, en els millors temps), on tothom 
exercia diverses tasques dins el seguiment d’un mateix projecte, grafiat de plànols, 
realització de fitxes, impressió i plegat de plànols, etc... 
 

Com a ensenyança extreta de la realització d’aquest estudi, he de dir que 
principalment ha estat la feina de concreció i reducció d’un treball molt extens, a part del que 
s’aprèn pel fet de realitzar un treball de redactat i exposició sobre qualsevol tema. 
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19 CONTINGUT DEL CD 
 
PFG ASIL IGUALADA RESUM –Resum del Projecte de Final de Grau. 
 
PFG ASIL IGUALADA –Plec principal del Projecte de Final de Grau, incloent plànols adjunts. 
 
PFG ASIL IGUALADA ANNEX –Plec de l’annex del Projecte de Final de Grau, incloent 

amidaments, fitxes vàries de compliment de normatives, actes de visita 
d’obra, estudi de seguretat i salut, etc... 

 
PFG ASIL IGUALADA PLÀNOLS 090502 –Conjunt de plànols del projecte bàsic-executiu 

redactat l’any 2002. 
 
PFG ASIL IGUALADA PLÀNOLS 0808-C –Conjunt de plànols del projecte bàsic-executiu 

redactat l’any 2008. 
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