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escola de DANSA, sala d'ACTES i MEDIATECA 
a MANRESA       anna pericas arriola _ PFC 2013

/ estat actual
preexistència, emplaçament i context03

façana sud _ carrer de Sant Antoni Maria Claretfaçana nord _ carrer dels Cintaires façana oest _ carretera de Santpedor

Canvi de nivell de la part central de la nau. 

El projecte proposa rebaixar aquesta part central de 
la nau al mateix nivell que la resta del volum, per tal 
d’unificar la coberta i entendre la preexistència com a 
un únic volum. Conseqüentment, les encavallades de 
fusta d’aquesta part més alta hauran de ser col·locades 
més avall, i el mur que es conserva haurà de ser rebaixat. 

Estat actual de les obertures: semi-tapiades i molt degradades. 

El projecte proposa la restauració de totes les obertures, obrint-les i 
recuperant les seves geometries i dimensions inicials. Es substitueixen 
totes les carpinteries per tal d’ajustar-se a les noves dimensions 
d’obertura i també als vigents requeriments d’aïllament tèrmic, acústic i 
d’impermeabilització. 

Estat actual de la coberta d’encavallades, 
bigues de fusta i placa ondulada de 
fibrociment (Uralita).

El projecte preveu substituir l’actual coberta 
de fibrociment per una coberta lleugera de 
panell sandwich amb un acabat de doble pell 
de malla metàl·lica. 

Estat actual del mur que separa la nau principal de 
l’alcoholera i una segona nau que sembla una ampliació 
posterior. 

El projecte manté el mur vist per l’exterior i s’arrebossa 
per l’interior, per tal de garantir les condicions d’aïllament i 
estanqueïtat requerides. 

Vistes interiors del cos d’ampliació, situat a 
continuació de la nau principal de l’antiga 
alcoholera.

El projecte proposa enderrocar aquest volum, 
molt pobre des del punt de vista arquitectònic i 
constructiu, per donar lloc a les noves construccions 
del programa. 

Vistes de la xemeneia fabril del conjunt.

El projecte proposa mantenir la xemeneia 
sense cap intervenció, a part de la seva 
restauració per assegurar-ne la seva 
estabilitat. 

ESTAT ACTUAL DE LA PREEXISTÈNCIA I EL SEU EMPLAÇAMENT

IMATGES ACTUALS DE LA PREEXISTÈNCIA

PLANTA A COTA +250,55m

PLANTA A COTA +247,55m
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