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1.- INTRODUCCIÓ
La finalitat d’aquest projecte de fi de grau és l’estudi del complex industrial Can Bagaria. Actualment la fàbrica no es troba en bones condicions. Per aquesta raó 

l’objectiu del projecte és l’estudi de lesions i patologies del complex industrial.

Can Bagaria és una industria que data d’inicis de segle XX, construïda per l’arquitecte Modest Feu i Estrada, que fou catalogada com Patrimoni Cultural de Cor-
nellà de Llobregat a l’any 1985. Aquesta fàbrica fou fundada per l’industrial Buenaventura Bagaria i Vidal. Contribuint activament i expressament, la família Bagaria 
entre 1925-1973, al desenvolupament  industrial d’aquesta ciutat.

El complex consta de tres edificis, tots semblants a la seva manera, però diferents. Tots tres edificis són exponents del modernisme industrial de principis del 
segle passat que va assolir Catalunya. En aquest estudiaré l’edifici central pel seu encant i valor arquitectònic.

Es poden trobar molts edificis semblants per tota Catalunya els quals estan rehabilitats o oblidats, dels quals ens sentim orgullosos de tenir com a patrimoni ar-
quitectònic per la seva bellesa i representació del nostre passat. Aquest projecte s’ha fet per facilitar dades d’aquest edifici per a futures generacions d’aparelladors 
i arquitectes, perquè sigui més fàcil el seu estudi per una futura rehabilitació o canvi d’ús, per poder gaudir d’ell com ja gaudim d’altres edificis històrics a Cornellà 
de Llobregat com per exemple el Citilab, que antigament va ser la fàbrica tèxtil Can Suris, i la biblioteca Marta Mata que es troba a l’emblemàtic cinema Titan.

L’estudi de l’edifici ha sigut llarg i dificultós, no hi ha gairebé antecedents de l’estudi constructiu de la fàbrica, ja que es van cremar a un incendi la majoria dels 
documents que es guardaven d’ell. S’han hagut de fer nous amidaments, inspeccions detallades de l’edifici i estudi històric de l’edifici.

L’estudi de Can Bagaria ha estat complicat a causa de la inexperiència en front un projecte d’aquesta envergadura. Un handicap de l’estudi es que no es podia 
fer cap tipus d’assaig destructiu a l’edifici per tal de conservar la seva integritat, encara que està en condicions d’abandonament. Durant el transcurs d’aquest 
projecte, Can Bagaria ha seguit sofrint desperfectes, he vist com era atacat per vàndals, per lladres, per actes delictius i de poca higiene que m’han fet tenir un 
punt més crític sobre el manteniment d’aquestes instal·lacions i la seva desconsideració, semblant-me així que la consciència social és, que més val que l’edifici 
caigui que no pas que es rehabiliti. Cosa que espero que no passi.

Per finalitzar aquesta introducció m’agradaria comentar una noticia de data de gener de 2013. A causa de l’ocupació de part d’aquesta complex industrial, va 
haver un incendi a una part de la fàbrica. Aquest fatal succés no es culpa de ningú, però es podia haver previngut si les instal·lacions estiguessin en condicions i 
el complex industrial Can Bagaria estigues cercat i conservat en condicions.

‘Can Bagaria un racó abandonat de la nostra ciutat, un racó ple de secrets, d’història. Una peça clau de la memòria cornellanenca’
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1.- INTRODUCTION
The purpose of this final project is the study of industrial complex Can Bagaria. Now the factory is not in good conditions. For this reason the objective of the 

project is the study of pathologies and injuries of the industrial complex.

Can Bagaria is an industry which dates to the early twentieth century, built by the architect Modest Feu and Estrada, who was cataloged as Cultural Patrimony 
of ‘Cornellà de Llobregat’ in 1985. This factory was founded by the industrial Buenaventura Bagaria and Vidal. Contributing actively and expressly, the Bagaria 
family between 1925-1973, to the industrial development of the city.

The complex consists of three buildings, all similar in their own way, but different. All three buildings are exponents of the industrial modernism of the early last 
century reached Catalonia. I will study the center building, for its charm and architectural value. 

You can find many similar buildings throughout Catalonia which are rehabilitated and forgotten, of which we are proud to have as its architectural beauty and 
representation of our past. This project has been to facilitate information for this building for future generations of building engineers and architects, to make it 
easier to study for a future rehabilitation or use change, it as we enjoy other historic buildings in Cornellà such as Citilab, that was once the textile factory Can Suris 
and library Marta Mata found in the iconic Titan cinema.

The study of the building has been long and difficult, there is almost the study of construction of the factory, as a fire burned most of the documents that were kept 
from it. New measurements have been done, detailed inspections of the building and historical study of the building.

Can Bagaria The study has been complicated due to the inexperience versus a project of this magnitude. A handicap of the study is that could not be done any 
destructive testing in the building to preserve its integrity, even in conditions of neglect. During the course of this project, Can Bagaria continued suffering damage 
I saw that was attacked by vandals, burglars, criminal acts and low hygiene that I have made   a critical point about the maintenance of the factory and their disres-
pect, so I like the social conscience is worth more than the building fall than they are rehabilitated. Which I hope does not happen.

To conclude this introduction, I would like to comment on a news item dated of January 2013. Due to the use of part of the industrial complex, there was a fire in 
one part of the factory. This terrible event isn’t anyone’s fault, but it could have been prevented if the facilities were capable and the Can Bagaria industrial complex 
fanced and kept in good condition.

‘Can Bagaria left corner of our city, a corner full of secrets, of history. A memory key of  Cornellà people‘
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DIAGNOSI I PROPOSTA D’INTERVENCIÓ A L’ANTIGA FÀBRICA MODERNISTA CAN BAGARIA DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

2.1. FITXA D’INFORMACIÓ

2.1.1. DENOMINACIÓ
Denominació de l’edifici: fàbrica Bagaria.

2.1.2. LOCALITZACIÓ
Es pot trobar a la carretera d’esplugues, 169, de Cornellà 

de Llobregat, 08940. Delimitada pel carrer Iscle Soler i el 
carrer Bagaria, al costat de la parada de trambaix “el pe-
dró”. 

2.1.3. ÈPOCA
Al 1920 va començar l’obra. Va finalitzar al 1925.

2.1.4. AUTOR
L’arquitecte Modest Feu i Estrada (1870-1933).

2.1.5. DATA DE L’ULTIMA REHABILITACIÓ
Al 1997. 

2.2. RÈGIM JURÍDIC

2.2.1. URBANISME
Can Bagaria és un sòl urbà consolidat. Es un conjunt 

d’edificis, però només tindrem com a objecte d’estudi la 
nau central.

Aquest complex industrial es troba situat entre els car-
rers Bagaria i el carrer d’Iscle Soler, aquests carrers es van 
construir conjuntament amb la fàbrica, tal i com indica el 
nom d’un d’ells, dedicat al senyor Bagaria. Des de la carre-
tera d’Esplugues es pot observar la immensa fàbrica. 

Pel que fa als voltants, ens trobem que al llarg de l’exis-
tència de l’edifici, hi ha tant edificis d’habitatges, industries 
diverses i zones enjardinades. 

La parcel·la es divideix en (7a) equipaments, (6b) parcs i 
jardins i (22a) industria. 

Com podem veure a la imatge del plànol urbanístic tant 
la nau principal com les laterals estan considerades com 
edificació industrial. La nau a la que fem referència com 
a coberta de mocador està catalogada com equipaments. 
Entre aquesta i la central tenim una gran esplanada catalo-
gada com a zona enjardinada encara que es una zona on 
aparquen cotxes. Tots els equipaments de la zona estan 
mal conservats.

2.2.2. CADASTRE
La nau objecte d’estudi, fa 3269 m2 de superfície constru-

ïda i 3008 m2 de superfície de sòl. Tenim quatre referènci-
es cadastrals: 

2700503df2820b0001ke.
2700503df2820b0002lr.
2700503df2820b0003bt.
2700503df2820b0004zy. 

2.2.3. AFECTACIONS
No n’hi ha.

2.2.4. PROTECCIÓ
Inclòs en catàleg. Classificació B.
Protecció ambiental. Classificació C-1.

2.2.5. ÚS ACTUAL
Magatzem municipal a la nau sud-oest. Tallers a la resta.

2.2.6. ÚS PREVIST
Per determinar.

2.2.7. PROPIETARI
Públic. Ajuntament de Cornellà de Llobregat. (La nau sud-

oest).
Privat. Pro-cornellà (empresa municipal).

2.2.8. RÈGIM DE PROPIETAT
Propietat horitzontal per parcel·les. 
Article 553-53. Concepte i configuració
1. El règim de la propietat horitzontal es pot establir, per 

parcel·les, sobre un conjunt de finques veïnes físicament 
independents que tenen la consideració de solars, edifi-

cats o no, formen part d’una urbanització i participen amb 
caràcter inseparable d’uns elements de titularitat comuna, 
entre els quals s’inclouen altres finques o serveis col·lec-
tius, i també de limitacions sobre llur gaudi a favor de totes 
o d’algunes de les altres finques del conjunt.

2. El règim de propietat horitzontal per parcel·les afecta 
amb caràcter real les finques o els solars privatius i es re-
geix per les normes específiques d’aquesta secció i, suple-
mentàriament, per les d’aquest capítol, d’acord amb la seva 
naturalesa específica i amb el que disposa la normativa 
urbanística aplicable.

Article 553-54. Finques de titularitat privativa
1. Les finques privatives i, si escau, llurs annexos insepa-

rables, pertanyen en exclusiva a llurs titulars en el règim de 
propietat que els sigui aplicable.

2. Els actes d’alienació i gravamen i l’embargament de 
les finques privatives s’estenen de manera inseparable a 
la participació que els correspon en els elements comuns.

3. L’alienació d’una finca privativa no dóna, per ella matei-
xa, cap dret d’adquisició preferent de naturalesa legal. 

Article 553-55. Elements de titularitat comuna
1. Són elements comuns les finques, els elements immo-

biliaris i els serveis i les instal·lacions que es destinen a 
l’ús i gaudi comú que esmenta el títol de constitució, entre 
els quals s’inclouen les zones enjardinades i d’esbarjo, les 
instal·lacions esportives, els locals socials, els serveis de 
vigilància i, si escau, altres elements semblants.

2. Els elements comuns són inseparables de les finques 
privatives, a les quals estan vinculats per mitjà de la quota 
de participació que, expressada en centèsims, correspon a 
cada finca en el conjunt.

Article 553-56. Limitacions
Les limitacions a l’exercici de les facultats dominicals so-

bre finques privatives que imposen el títol de constitució o 
els estatuts, el planejament urbanístic o les lleis tenen la 
consideració d’elements comuns.

Article 553-57. Títol de constitució
1. El títol de constitució del conjunt ha de constar en es-

criptura pública, la qual ha de contenir, almenys: 
a) La descripció del conjunt en general, que ha d’incloure 

el nom i l’emplaçament, l’extensió, l’aprovació administra-
tiva de l’actuació urbanística en què s’integra, les dades 
essencials de la llicència o de l’acord de parcel·lació, el 
nombre de solars que la configuren i la referència i descrip-
ció de les finques i instal·lacions comunes.

b) La relació de les obres d’urbanització i de les instal·la-
cions del conjunt i el sistema previst per a conservar-les i 
fer-ne el manteniment, i també la informació sobre la pres-
tació de serveis no urbanístics i les altres circumstàncies 
que resultin del pla d’ordenació.

c) La relació descriptiva de totes les parcel·les i dels altres 
elements privatius, que ha d’incloure el número d’ordre; la 
quota general de participació i, si escau, les especials que 
els corresponen; la superfície; els límits, i, si escau, els es-
pais físics o drets que en constitueixin annexos o que hi 
estiguin vinculats.

d) Les regles generals o específiques sobre la destinació 
i l’edificabilitat de les finques i la informació sobre si són 
divisibles.

e) Els estatuts, si n’hi ha.

f) La relació de terrenys reservats per a sistemes urba-
nístics i dels declarats d’ús i domini públic, si n’hi ha, en 
cas que la urbanització coincideixi territorial-ment amb una 
actuació urbanística.

g) Un plànol descriptiu del conjunt, en el qual s’han d’iden-
tificar les finques privatives i els elements comuns.

2. Les determinacions urbanístiques que contingui el títol 
de constitució tenen efectes merament informatius.

3. No cal descriure cadascuna de les parcel·les si el rè-
gim d’urbanització privada s’estableix per acord de tots o 
d’una part dels propietaris de parcel·les, edificades o no, 
situades en una unitat urbanística consolidada, que ja fi-
guren inscrites en el registre de la propietat com a finques 
independents, però s’ha fer constar, com a mínim, el nú-
mero que els correspon en la urbanització, la identificació 
registral, la referència cadastral i els noms dels propietaris.

2.3. CONTEXT HISTÒRIC
Segons dades obtingudes a una entrevista feta a un fa-

miliar de la família Bagaria la historia d’aquesta fàbrica co-
mença per:

“Bonaventura Bagaria i Vidal, nascut en 1875 en Meran-
ges, en veure que podria treure fortuna en el mon tèxtil va 
instal·lar una petita fàbrica de mantes, tovalloles, vànoves i 
tèxtils fets de llana i cotó a Barcelona, situada al carrer de 
la Riereta.

Gràcies a l’èxit d’aquesta petita inversió i al matrimoni de 
bonaventura Bagaria amb una noia de l’alta burgesia, Ba-
garia, cap a l’any 1920, va demanar permís per a cons-
truir una nova fàbrica tèxtil a cornella del Llobregat. El cost 
d’aquesta construcció va ser d’unes 800.000 pessetes. La 
seva construcció va finalitzar l’any 1925.

L’empresa Bagaria tenia l’exclusivitat en el subministra-
ment de mantes als vaixells que anaven

Cap a cubà, i fins i tot, es diu que la dona de Francisco 
franco comprava tovalloles a l’empresa Bagaria.

Al principi la fàbrica funcionava amb electricitat,però du-
rant la guerra civil l’energia la produïa una màquina a gas 
que cremava carbó alzina, la qual es trobava situada en el 
passadís central de la gran nau central.

En la fàbrica també hi havia la casa de l’encarregat, on a 
primera hora del mati donava una volta per tot el recinte de 
la fàbrica, aquesta casa tenia un accés directe a un dels 
laterals de la fàbrica.

A la mort del senyor Bagaria, l’any 1937, la fàbrica va se-
guir en mans dels seus fills bonaventura i Eduard Bagaria i 
puig, i posteriorment al seu net, el qual va viure l’esplendor 
de la fàbrica i la seva decadència fins que la van tenir que 
vendre a l’ajuntament de Cornellà.

Avui dia en les naus del conjunt central es troben instal·la-
des diverses empreses”.

2.4. CARACTERÍSTIQUES DE L’EN-
TORN

La fàbrica està situada a Cornellà de Llobregat, una de les 
poblacions més ben comunicades de Catalunya. Cornellà 
limita amb Esplugues de Llobregat. Al nord, amb l’Hospita-

2.- INFORMACIÓ DEL COMPLEX INDUSTRIAL
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DIAGNOSIS AND PROPOSAL OF INTERVENTION TO THE OLD MODERNIST FACTORY CAN BAGARIA OF CORNELLÀ OF LLOBREGAT

2.1. BASIC INFORMATION

2.1.1. NAME
Name of the building: Bagaria Factory.

2.1.2. LOCATION
It can be found in the road of Esplugues, 169, of Cornellà 

de Llobregat, 08940. Delimited by the street ‘Iscle Soler’ 
and the street ‘Bagaria’, near the stop ‘El Pedró’ of the tram.

2.1.3. PERIOD
The construction started in 1920 and ended in 1925.

2.1.4. AUTHOR
Architect Modest Feu i Estrada (1870-1933).

2.1.5. DATE OF THE LAST RESTORATION
In 1997.

2.2.  LEGAL REGULATIONS

2.2.1. URBANISM
Can Bagaria is consolidated urban soil. It’s an ensemble of 

buildings, but we will only study the central unit.
This industrial complex is found between the streets Ba-

garia and Iscle Soler. These streets were built together with 
the factory and, as indicates the name of one of them, were 
dedicated to mister Bagaria. The building can be seen from 
the road of Esplugues.

In its surroundings there are residential buildings, many 
factories and landscaped areas.

The plot is divided in equipment (7a), parks and gardens 
(6b) and industry (22a).

As we can see in the image of the urban plan the main 
and the lateral shed are considered industrial building. The 
shed to which we refer as handkerchief cover is classified 
as equipment. Between those two units we have a big space 
catalogued as a landscaped area even though is used as a 
parking for cars. All the equipments of the zone are in bad 
conditions.

2.2.2. CADASTER
The unit we are studying measures 3269 m2 of built space 

and 3008 m2 of soil space. There are four cadastral refe-
rences: 

2700503df2820b0001ke.
2700503df2820b0002lr.
2700503df2820b0003bt.
2700503df2820b0004zy. 

2.2.3. DAMAGE
The building doesn’t present any type of deterioration.
 
2.2.4. PROTECTION
Included in the catalog. Point B.
Environmental protection. Point C-1.

2.2.5. CURRENT USE
The south-west unit is used as a municipal storage unit. 

The other units are used as workshops.

2.2.6. DESTINED USE
To decide.

2.2.7. OWNER
Public: City hall of Cornella de Ll. (the south-west unit).
Private: Procornellà (municipal company)

2.2.8. PROPERTY REGIME
Horizontal Property by parcels.
Article 553-53. Concept and configuration.
1. The regime of horizontal property can be establis-

hed, by plots, about a group of neighbor states physically 
independent that are considered as sites, built or not, and 
form part of a residential area that share elements of a joint 
ownership, which include other sites and collective services 
and also limitations about its use in favor of all or some of 
the other sites of the group.

2. The Horizontal Property Regime by plots affects the 
plots or the private sites and is regulated by the specific 
rules of this section, and those of this chapter, by those of 
this chapter, according to its specific nature and with those 
of the urban normative applicable.

Article 553-54. Private ownership estates. 
1.The private estates and, if necessary, their annexed buil-

dings, belong exclusively to their owners in the property 
regime apliable to them.

2. The acts of alienation and mortgage and distraint 
of the private sites spread inseparably to the participa-
tion corresponding to them in the common elements. 
3. The alienation of a private property doesn’t represent, in 
itself, any preferential acquisition right of legal natur.

Article 553-55. Elements of public property.
1. Public elements are the sites, the real-estate elements 

and services and installations destined to common use men-
tioned in the title of the constitution, in which are included 
the landscaped areas and parks, sports facilities, social ha-
lls, surveillance services and if necessary, similar elements. 

2. The common elements are inseparable to the private 
properties, which are bind with the participation fee that, 
expressed in hundredths, belong to each site in the group.

Article 553-56. Limitations
The limitations to the exercise of the right of property 

about private sites that impose the title of constitution or 
the statutes, the urbanistic planning or the laws have the 
consideration of common elements.

Article 553-57. Title of constitution
1. The title of constitution of the group must be present in 

the public document, which must contain, at least:
a) The description of the group in general, which must 

include the name and location, the extension, the adminis-
trative approbation of the urban actuation in which its in-
tegrated, the essential data of the license or the agreement 
of parceling, the number of sites in it and the reference and 
de description of the properties and common installations.

b) The relation of the urbanitzation work and the instala-
tions of the group and the planned system to conserve and 
maintain them, and also the information about the provisi-
on of services no urbanistics and the other circumstances 
resulted from the ordination plan.

c) The descriptive relation of all the sites and the other 
private elements, which must include the number order; the 
general participation fee and, if needed, the specials that 
correspond; the extension, the limits, and if needed, the 
physic spaces or rights that are annexes or vinculated.

d) The general or specific rules about the destination and 
suitability for building of the sites and the information 
about if they are divisible.

e) The estatuts, if there are any.
f) The relation of lands reserved for urban systems and the 

ones declared for public use, if there are any, in case that the 
urbanization coincides territorially with an urban act.

g) A descriptive blueprint of the ensemble, in which must 
ne identified the private properties and the common ele-
ments.

2. The urban determination that contains the title of the 
constitution only has informative effects. 

3. There is no need to describe each one of the sites if the 
regime of private urbanization is established by the agree-
ment of all or a part of the owners of plots, built or not, situ-
ated in a consolidated urban unit, which are already present 
in the Land Registry as independent sites, but it must be 
recorded, at least, the number that corresponds to them in 
the urbanization, the registered identification, the cadaster 
reference and the name of the owners.

2.3. HISTORICAL CONTEXT
As data obtained to an interview of the factory history, 

done to a familiar of Bagaria’s family:
Bonaventura Bagaria Vidal, born in 1875 in Meranges, 

seeing that he could make a fortune in the textile world, 
installed a little factory of blankets, towels, bedspreads and 
textiles made of wool and cotton in Barcelona, situated at 
the street de la Riereta.

Thanks to the success of this little inversion and the mar-
riage of Bonaventura Bagaria with a girl of the high bour-
geoisie, Bagaria, around year 1920, asked for permission to 
build a new Factory in Cornella de Llobregat. The cost of 
this construction was about 800.000 pesetas. Its construc-
tion ended in 1925.

The Bagaria company had exclusivity in providing 
blankets to the ships that travelled to Cuba, and it is said 
that the wife of Francisco Franco bought towels in the com-
pany.

When it started, the factory worked with electricity, but in 
the Civil War the energy was produced by a gas machine 
that burned carbon, which was found in the central hall of 
the big central unit.

In the Factory there was also the house of the manager, 
who at first hour of the morning walked around the entire 
factory. This house had direct access to one of the lateral 
of the factory.

When mister Bagaria died in the year 1937, the factory 
remained in possession of his sons Bonaventura and Edu-
ard Bagaria and Puig, and after his grandson, who lived the 
glory of the factory and its decadence until they had to sell 
it to Cornella’s city hall.

Today in the units of the central group are installed many 
different companies. 

2.4. CHARACTERISTICS OF THE EN-
VIRONMENT

The Factory is situated in Cornella de Llobregat, one of 
the better comunicated populations of Catalonia. Cornella 
has Esplugues de Llobregat in the north, Hospitalet de Ll. in 
the east, Prat de Ll. in the south-east, Sant Boi de Llobregat 
in the south and Sant Joan Despí in the west.

Inside Cornella, the factory is found at the calm 
neighborhood del Pedró, with small business, multi-family 
residential buildings and landscaped areas and gardens. 
North of this neighborhood we can find a industrial area 
that is slowly changing to give way to technology parks and 
office buildings.  The area has buildings as the central of 
the mossos d’esquadra of Cornella de Ll. at the other side of 
the road of Esplugues. At 600 meters we can find the movie 

2.- PRESENTATION OF THE INDUSTRIAL COMPLEX
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let i a l’est, amb el Prat de Llobregat.  Al sud-est, amb Sant 
Boi de Llobregat. Al sud i amb Sant Joan Despí a l’oest. 

Dintre de Cornellà, la fàbrica la trobem al barri del Pedró, 
un barri tranquil, amb comerços petits, habitatges plurifa-
miliars i zones amb parcs i jardins, al nord d’aquest barri 
podem trobar una zona industrial que poc a poc està can-
viant per donar pas a parcs tecnològics i edificis d’oficines. 
La zona té edificis com la central dels mossos d’esquadra 
de Cornellà de Llobregat, a l’altre costat de la carretera 
d’Esplugues. A uns 600 metres podem trobar el cinema 
Pisa, un edifici amb historia dins d’aquesta localitat, la cen-
tral de la guàrdia urbana de Cornellà la podem trobar a 500 
metres.

Està molt a prop de les parades del metro de línia blava:
 - A 850 m del metro de Sant Ildefons.
 - A 1.2 km de la parada de Gavarra. 
 - A 1.1 km de Cornellà Centre, conjuntament   

amb la RENFE
El Trambaix es altre transport que creua Cornellà de Llo-

bregat. Hi ha cinc parades del Trambaix a la localitat. La 
parada més propera “el Pedró” està a 20 metres de l’entra-
da a la fàbrica, a la mateixa carretera d’Esplugues. 

La parada de Cornellà-riera dels Ferrocarrils catalans 
està a 2 km caminant (C/ Verge de Montserrat).

2.5. DESCRIPCIÓ GENERAL 
Can Bagaria és una antiga fàbrica de teixits de llana i cotó 

que rebia el nom popular de “Fàbrica tèxtil Bagaria i Cia”, 
obra de 1920-25 construïda per Modest Feu i Estrada. 

La fàbrica Bagaria és un clar exemple de la tendència 
constructiva del seu temps. Consta d’un conjunt d’edificis 
que conformen un enorme complex modernista, el formen 
tres edificis. Una nau al centre del solar, una a la dreta en 
forma de L que envolta part de l’edifici central, que a més 
a més conté la casa on vivia la família propietària de la fà-
brica tèxtil com s’estilava a les fàbriques d’aquells temps; i 
una nau a l’esquerra, que és on destaquen més visualment 
els trets modernistes de les edificacions.

Aquesta nau que destaca sobre les altres, té una coberta 
de mocador feta amb maó de pla. La volta té unes lluernes 
zenitals que donen claror a l’interior de la nau (trobem una 
foto a la part inferior de la pàgina).

Però l’edifici d’estudi és el cos central. Aquest edifici es 
un bloc consistent amb altes façanes que arriben fins la 

coberta sense tenir cap obertura per deixar entrar la llum. 
Només hi ha obertures d’entrada i sortida. La nau està for-
mada seguint els mateixos canons de l’exterior per un cos 
llarg i estret, que fa d’espina dorsal de l’edifici; i una nau a 
cada costat, gran (tres pòrtics transversals per dotze de 
longitudinals), diàfans, composats per pilars de fossa i d’al-
tures prominents on es recolzen arcs i amb la combinació 
de les voltes de maó de doble curvatura i grandàries crei-
xents amb tirants d’acer. Un tret característic de l’edifici que 
el diferència d’altres construccions industrials de la època 
són les lluernes al centre de cada volta, que fan inneces-
sàries les finestres a les façanes, ja que aquestes lluernes 
proporcionen suficient llum per il·luminar les diverses naus. 
Sobre aquest edifici i el de la dreta és va construir una co-
berta a dues aigües sobre cada pòrtic longitudinalment, en 
diferència a la nau de la coberta de mocador. Per això a 
la façana principal i a la posterior es pot observar la for-
ma dentada que perfila la fàbrica, que es podria compa-
rar amb una fortificació medieval. A la fàbrica no li falten 
detalls modernistes, gairebé totes les seves arestes estan 
rematades amb complicats trencaclosques de peces cerà-
miques, com les pilastres amb els seus acabats arrodonits 
i els pinacles a la façana sobre les arestes que formen el 
carener de la coberta. L’entrada principal està presidida per 
un cos quadrangular elevat sobre la teulada i cobert amb 
una original cúpula marcadament modernista. A la façana 
posterior trobem altre cos que destaca sobre l’alçada de la 
coberta, és un dipòsit d’aigua que fent referència als trets 
medievals abans esmentats, sembla la torre d’un castell.

L’edifici d’estudi i els del complex són edificis singulars ex-
ponents del modernisme industrial català del segle passat. 

2.6. INTERVENCIONS FETES
Es pot observar que hi ha diverses reformes al complex 

industrial, encara que no es té constància escrita de les 
rehabilitacions anteriors. Però s’observa que s’han fet peti-
tes reformes en algunes naus, de manera individual, ja que 
cada empresa ha fet la reforma de la seva nau.

Pel que he pogut veure de la fàbrica més que reformes 
també es poden haver causat molts desperfectes per part 
de les empreses pel mal ús de les instal·lacions. Encara 
que per l’estat actual de la fàbrica i la crisi econòmica que 
està patint el país, aquesta fàbrica en aquest moment està 
una mica oblidada, només la mantenen les empreses que 

encara queden arrendatàries de les seves parcel·les, a 
més a més de que s’ha vist atacada per diversos vàndals 
en busca de cable de coure o objectes de valor.

2.6.1. INTERVENCIONS NECESSÀRIES
Rehabilitar les façanes i les cobertes de les naus restituint 

les obertures i els paraments originals, trobar una solució 
nova a  les lluernes modificades. Rehabilitació dels pavi-
ments i de les instal·lacions d’electricitat, aigua, gas i eva-
cuació d’aigües residuals. 

Retirar totes les instal·lacions elèctriques aèries fixades 
a les façanes i reforma de les instal·lacions elèctriques 
d’acord amb la nova normativa. 

Es proposa la retirada de les divisions no originals de la 
fàbrica, etc.

Facilitar un bon accés a la fàbrica a peu o amb vehicle 
creant carreteres, etc.

2.6.2. INTERVENCIONS PROPOSADES
Realitzar obres de millora, conservació i manteniment 

dels interiors i exterior de les naus i edificis annexos.
Limitar l’accés de vehicles i l’aparcament dins l’entorn de 

protecció i la seva urbanització.
Es proposa una actuació sobre les lesions de la fàbrica en 

un apartat d’aquest projecte.
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theater Pisa, a building with history in the city, the center of 
the Guardia Urbana of Cornella can be found at 500 meters.

 - It’s near the metro stops of the blue line:
 - At 850 meters of the metro stop of Sant Ildefons.
 - At 1.2km of the metro stop of Gavarra.

At 1.1 km of Cornella center, together with the RENFE 
stop with the same name.

The tram is the other transport that goes through Cornella 
de Ll. there are five stops of the tram in the city. The nearest 
stop ‘El Pedró’ is at 20 meters from the factory’s entrance, 
at the road of Esplugues.

The stop of Cornella-Riera of Ferrocarrils Catalans is at a 
distance of 2 km (in the street Verge de Montserrat).

2.5. GENERAL DESCRIPTION 
Can Bagaria is an antique factory of wool and cotton that 

received the popular name of “Textile Factory Bagaria & 
Co.”, by 1920-25 and built by Modest Feu and Estrada. 

Bagaria Factory is a clear example the trend of their 
time constructively. It consists of a set of buildings that 
make a huge complex modernist form by three buil-
dings. There is one shed at the middle of the building site, 
another one on the right into an L-shaped building that sur-
rounds part of the center shed, which also contains the 
house where the family of the textile factory lived, owner 
as the factories of those times; and a shed on the left, which 
is where most visually emphasize the characteristics of 
modernist buildings.

This shed that stands out above the others has a cover 
made   with brick. The back has a zenith lights that give light 
inside the shed (we found a picture on the bottom of the 
page).

But I study the central shed. This building block is con-
sistent with high façades that reach the cover without 
any opening to let in the light. There’s only entrance 
and exit openings . The shed is made using the same 
outside cannons, a long body and narrow , which makes 
spine of the building , and a warehouse on each side , 
large ( three cross frames to twelve longitudinal cross 
frames ), airy pillars composed pit and the commanding 
heights where support arches with the combination of 
brick vaults and double curvature with increasing size 
steel braces A characteristic shot of the building that the 
difference of other industrial buildings of the period are 

skylights in the center of each round , making unneces-
sary the windows on the walls , as these skylights pro-
vide enough light to illuminate the various buildings.  
About this building and on the right is built a cover to 
two waters on each longitudinal frames, in difference to 
the handkerchief cover shed. So the main and the rear faça-
de can observe the toothed shape that outlines the factory, 
which can be likened to a medieval fortification. The 
factory does not lack contemporary touches almost all 
edges are finished with ceramic complicated puzzle as 
pilasters with rounded finish and pinnacles on the faça-
de of the edges that form the ridge of the cover.   The 
main entrance is dominated by a large rectangular body 
on the cover, covered with an original and distinctly 
modernist dome. On the back façade there is another 
body that stands tall on the cover , is a water tank than 
doing reference to the mediaeval shots before mentioned, 
seems the tower of a castle.

The building of the study and the complex buildings are 
singular exponents of Catalan industrial modernism of 
the last century.

2.6. RESTORATIONS MADE
It is evident that there have been done many reformations 

to the industrial complex, even if there is no written evi-
dence of the previous restorations. There have been small 
restorations made in some units, made individually, since 
every company has restored its unit.

 For what it can be seen of the factory, more than resto-
rations there may have been damage done by the compa-
nies caused by the bad use of the installations. Though the 
current estate of the factory and the economic crisis of the 
country, the factory is been a little forgotten, it is main-
tained only for the companies that remain tenants of its si-
tes, and it’s been attacked by many wrongdoers searching 
copper wire and objects of value. 

2.6.1. NECESSARY INTERVENTIONS
Rehabilitate the façades and the covers of the units subs-

tituting the openings and the original; find a new solution 
to the modified skylights. Rehabilitate the pavements and 
the water, gas, evacuation of residual water and electricity 
installations 

Retirement of all the aerial electric installations fixed in 
the façades and restoration of the electric installations ac-
cording to the new regulations.

Proposal of retiring the non-original divisions of the fac-
tory, etc.

Facilitate a good access to the factory on foot or with a 
vehicle creating roads, etc.

2.6.2. PROPOSED RESTORATIONS 
Make restorations of improvement, conservation and 

maintenance of the interior and exterior of the ships and 
annexing buildings.

Limiting the access of vehicles and the parking inside the 
protection limits and its urbanization. Proposal of action 
about the damage on the factory in a subsection of this 
project.



8

DIAGNOSI I PROPOSTA D’INTERVENCIÓ A L’ANTIGA FÀBRICA MODERNISTA CAN BAGARIA DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

3.1. CONSIDERACIONS GENERALS
S’ha fet un anàlisi exhaustiu de la fàbrica visualment i 

d’amidaments per poder fer l’aixecament d’aquesta. Amb 
material especialitzat com un distanciòmetre làser i una es-
tació total topogràfica.

L’estació total ens va donar uns punts de referència claus 
per a l’emplaçament del cos d’estudi, però no es van poder 
extreure dades concloents pel que fa a la resta d’amida-
ments pertinents a l’edifici. Aquest procés es va fer amb 
l’ajut de dos estudiants de topografia de l’escola industrial, 
però no va poder arribar a ser resolutiu amb aquestes da-
des, per tant es van descartar i es va fer mitjançant una ins-
pecció tècnica de tot l’edifici amb els amidaments corres-
ponents fets amb el làser amb una precisió ± 0.001 metres.

3.2. FONAMENTACIÓ
No es pot saber com és la fonamentació, sense fer una 

excavació.  Per tant la primera hipòtesi és pot ser una fona-
mentació continua sota les parets de càrrega i aïllada sota 
els pilars; no es pot saber si està travada. L’altre hipòtesi és 
que pot ser una solera sota tota la superfície de la fàbrica, 
amb les pertinents juntes de dilatació, de gruix indefinit, ja 
que no podem fer un forat al paviment de planta baixa. No 
es pot definir el gruix sense fer assajos o una excavació per 
l’interior i l’exterior. No consten plànols de la fonamentació 
de la fàbrica.

 Pel que s’observa, no ha hagut cap assentament dife-
rencial. Encara que la “solera” a l’interior de la fàbrica, a 
algunes zones es veu la fletxa. 

Per l’exterior de la fàbrica hi ha una vorera. Sota la vo-
rera s’aprecia una intervenció de rehabilitació sobre la fo-
namentació, donant-li més secció, a les façanes sud-est i 
nord-est. (Plànol CB-6 i CB-6.1)

3.3. ESTRUCTURA VERTICAL
Consta de set pòrtics en sentit transversal numerats de 

1-7 i de  dotze pòrtics en sentit longitudinal de la fàbrica. 
Aquests pòrtics els conformen unes parets de càrrega (de 
30-40 cm de gruix amb maó massís de 29x14x5cm) de 
perímetre que fan el contorn de la fàbrica i cada una de les 
pilastres exteriors ens denota un pòrtic; quaranta pilars de 
fosa situats a l’interior de la fàbrica cada ≈ 7.80 m (transver-
sal) i cada 5 metres (longitudinal). Entre els pilars aguanten 
unes voltes de mocador, construïdes per quatre fulles de 
maó pla, amb una lluerna central que sobresurt per la co-
berta. Estan tibades amb tirants de ferro per contrarestar 
les empentes, a més a més d’uns perfils metàl·lics en ge-
losia en les dues direccions, aquests perfils van de pilar a 
pilar però estan ancorats als arcs que sostenen les voltes.

Els pilars de fosa a la vegada fan de baixant de les agües 
pluvials de la coberta perquè estan buits per dintre. 

L’edifici es divideix en diverses naus. A l’interior, a la part 
dreta de l’edifici ens trobem dos naus, una nau petita de 
dos pòrtics en sentit longitudinal per tres en sentit trans-
versal (aquests tres pòrtics transversals de la nau petita 
tenen una mida diferent). L’altre nau més gran consta de 

deu pòrtics en sentit longitudinal i tres en sentit transversal, 
encara que els arrendataris han fet divisions. 

A la part esquerra de l’edifici ens trobem tres naus, una 
nau petita de dos pòrtics en sentit longitudinal per tres  en 
sentit transversal (aquests tres pòrtics transversals de la 
nau petita tenen una mida diferent). Hi ha una nau gran que 
consta de vuit pòrtics en sentit longitudinal i tres en sentit 
transversals, encara que els arrendataris han fet divisions. 
Consecutivament hi ha un altre nau més petita, dos pòrtics 
en sentit longitudinal per tres en sentit transversal. 

Un altre cos dintre de l’edifici es el denominat central, és 
un cos longitudinal, estret, independent, que té funció de 
servei. Aquest consta del rebedor i un passadís que arri-
ba fins al final de la fàbrica a la planta baixa. Aquest cos 
és l’única part que consta de planta primera, que està for-
mada per una oficina i un passadís de la mateixa longitud 
aproximadament que a la planta baixa (també arriba fins al 
final de la fàbrica). El passadís està construït amb parets 
de carrega de 30 cm de gruix, amb maó massís, i té pilas-
tres en sentit longitudinal que corresponen amb la descàr-
rega de forces de les voltes. (Plànol CB-7)

3.4. ESCALES
Hi ha diverses escales a l’edifici, i totes es troben al cos 

central de servei. Cadascuna de les escales està feta di-
ferent de l’altre per això es presenten per separat a conti-
nuació.
- Per pujar a planta primera tenim ‘l’escala 1’ que està 

dividida en dos trams i és una escala de esglaó multi-peça 
amb graonera de fusta. 
- Per pujar a la coberta ens trobem amb ‘l’escala 2’, que 

va des de l’oficina a la coberta. Aquesta es basa en tres 
trams, els dos primers són una escala catalana sobre ares-
ta fets amb esglaó multi-peça, el primer tram té graonera 
de fusta però el segon no en té graonera, i canvia la lon-
gitud de la petja i contrapetja. El tercer tram es una escala 
de vaixell metàl·lica construïda amb biguetes en U i com 
a esglaons unes petges metàl·liques subjectades a les bi-
guetes amb perns.
- Quan acaba el forjat de la planta primera trobem una es-

cala de fusta  molt deteriorada que substitueix una escala 
catalana d’aresta que està malbé (escala 3) i passem a un 
forjat denominat “planta 1 1/2” que té altre escala catalana 
d’aresta feta amb formigó armat (escala 4) que puja a la 
“planta segona” que correspondria amb el nivell de cober-
ta, però es troba a l’interior del cos que sobresurt de la 
coberta. 
- A la planta segona trobem una escala de cargol que es 

troba en mal estat, composta per fusta i fosa (escala 5), 
que puja al dipòsit d’aigua. (Plànol CB-4)

3.5. ESTRUCTURA HORITZONTAL
Suposarem que a nivell de planta baixa el que trobem es 

una solera on descarreguen les càrregues. El forjat de plan-
ta primera està fet amb volta catalana amb jàsseres metàl-
liques en I. El seu intereix es d’uns 80 cm. El forjat de la prime-
ra planta té unes obertures a cada un del pòrtics que tenen 
una mida de 3x1 metre que estan tapats amb reixes de fus-

t a . 

3.- DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA I AIXECAMENT GRÀFIC

Escala 3

Escala 4 Escala 5

Escala 3

Escala 2. 2on i 3er tramEscala 2. 1er tram

Escala 1



9

DIAGNOSIS AND PROPOSAL OF INTERVENTION TO THE OLD MODERNIST FACTORY CAN BAGARIA OF CORNELLÀ OF LLOBREGAT

3.1. GENERAL CONSIDERATIONS
There has been made an exhaustive visual analysis of the 

factory and the amidaments in order to be able to make its 
lifting, with specialized material such as a distanciometre 
laser and a topographic station.  

The total station gave us reference points that were key to 
the placement of the main study, but it wasn’t possible to 
retrieve conclusive data about the rest of amidaments of the 
building. This process was made with the help of two stu-
dents of topography of the industrial school, but even so it 
wasn’t possible to reach a resolution with that data, so they 
were discarded and it was done with a technical inspecti-
on of the whole building with the appropriate amidaments 
done with the laser and with a precision of +- 0.001 meters. 

3.2. FOUNDATION
You can not know what the foundation, without digging. 

Thus the first hypothesis can be a foundation remains under 
bearing walls and isolated foundations under pillars, can 
not tell if it’s fought. The other hypothesis is that it may 
be a slab under the entire surface of the plant, the required 
expansion joints, thick indefinite, we can not make a hole in 
the ground floor. Unable to set the thickness without testing 
or digging inside and outside. No plans consist of the foun-
dation of the factory.

  As observed, there was no differential settlement. Alt-
hough the “hearth” inside the factory, in some areas you 
can see the arrow.

The outside of the factory there is a sidewalk. Under the 
sidewalk seen a rehabilitation intervention on the grounds, 
giving more section facades southeast and northeast. (Plan  
CB-6  and CB-6.1)

3.3. VERTICAL STRUCTURE 
It is made up by seven arcades aligned in a perpendicu-

lar line numbered from 1 to7 and twelve arcades set in a 
longitudinal line parallel to the factory. Those arcades are 
formed by bearing walls (of 30 to 40 cm of thickness with 
brick of 29x14x5cm) forming a perimeter that surrounds 
the factory and each one of the outside pilasters denotes an 
arcade; forty cast-iron columns situated inside the factory 
every – 7.80 m (perpendicular) and every 5 m (longitudi-
nal). The pillars support truncated domes, built with four 
capes of brick, with a central skylight that towers over the 
cover. They are held in place by iron braces that counter 
the shoves, besides metallic profiles in latticework in both 
directions, which go from pillar to pillar but they are fixed 
to the arches that hold the vaults. 

The cast iron columns also serve as drainpipes for the rain 
water of the cover because they are empty inside. 

The building is divided in many units. In the inside, at 
the right side of the building, there are two units; a small 
one with 2 longitudinal arcades and 3 transversals (those 
three transversal arcades of the small unit all have different 
sizes). The other unit is bigger and has ten longitudinal ar-
cades and three transversal ones, though the current tenants 
have made divisions.

To the left side of the building there are three units. One is 
small with 2 longitudinal and 3 transversal arcades (those 
three transversal arcades of the small unit are of different 
sizes). There is a big unit with eight longitudinal and three 
transversal arcades, even though the tenants have made di-
visions, and after that one there is a smaller unit with two 
longitudinal and three transversal arcades.

Another body inside the building is the so called central, 
which has an entrance hall and a hallway that crosses the 
whole factory. It’s a longitudinal body, narrow and inde-
pendent, that is made for functionality. This body has a first 
floor that is an office and a hallway of approximately the 
same length than the one in the ground floor (this one also 
crosses the whole factory). This body is formed is made up 
of bearing walls of 30 cm of thickness, brick and pilaste. 
(Plan CB-7)

3.4. STAIRS
There are many different stairways in the buildings, and 

all are found in the central body. Each of them is made to 
be different from the others, that’s why they are presented 
separately below.

- To go up to the first floor we have the ‘stairway 1’ which 
is divided in two sections and is made by steps, made up of 
different pieces, and a banister made of wood.

- To go up to the cover we find the ‘stairway 2’, which goes 
from the office to the cover. It is divided in three sections: 
the first two are made of a Catalan-style above arris made 
with steps made out of different pieces, the first section has 
a banister made out of wood but the second section doesn’t 
have one (banister). The third section is a metallic bout 
stairway.

-When the forge of the first floor ends there is a wooden 
stairway very damaged that substitutes a catalan stairway 
of arris that is ruined (stairway 3) and we go to a forge na-
med ‘floor 1 1/2’ that has another catalan stairway of arris 
made of concrete (stairway 4) that goes to the second floor, 
that would belong to the level of cover, but is found in the 
body that towers over the cover. 

-At the second floor we find a spiral staircase that is in bad 
state, made up of wood and cast-iron (stairway 5) that goes 
up to the water tank. (Plan CB-4)

3.5. HORITZONTAL STRUCTURE
We assume that ground level what we find is a foundati-

on slab that unloading loads on the foundation and assume 
lands beneath it.

 This forge in the first floor is made with truncated dome 
and metallic beams in I. Their battle is about 80 cm. The 
same forge used in some openings in each of the arcades 
that have a measure of 3 x 1 meters that are covered with 
wood bars. (Plan CB-7 and CB-8)

3.6. TRUNCATED DOME
There is a singular body in this building that makes it evi-

dent that it’s modernist, and this is a vault found in its in-
terior, which receives the popular name of truncated dome 

3.- CONSTRUCTIVE DESCRIPTION AND GRAPHIC LIFTING

Stair  3

Stair 4 Stair 5

Stair  3

Stair  2. 2nd i 3rd stretchStair  2. 1st stretch

Stair 1
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(Plànol CB-7 i CB-8)

3.6. LA VOLTA DE MOCADOR
Hi ha un cos singular en aquest edifici que fa que diguem 

que es modernista, i 
aquestes són les vol-
tes que trobem al seu 
interior, que reben el 
nom popular de “vol-
ta de mocador” per la 
seva semblança amb 
la forma inversa a la 
que adquireix un mo-
cador mullat penjant dels seus vèrtexs. 

La volta s’obté al tallar una semiesfera per quatre plans 
verticals que contenen els costats d’un quadrat inscrit al 
seu cercle màxim. 

Les càrregues es transmeten des de la superfície cap a 
quatre suports aïllats en aquest cas els pilars de fosa o bé 
les pilastres de la paret de càrrega, els quals determinen 
arcs paral·lels entre si dos a dos. A causa de la seva plan-
ta rectangular serveix per ensostrar espais quadrats. Es 
caracteritza per definir arcs de mig punt en la seva troba-
da amb els plans verticals que la contenen. De fet, si es 
secciona amb un pla horitzontal tangent als arcs laterals, 
només queden quatre triangles esfèrics que no són sinó 
les petxines que subtilitzen per muntar cúpules sobre ba-
ses quadrades. (Plànol CB-8)

3.7. COBERTA
És una coberta a dues aigües sobre cada pòrtic longitudi-

nal menys al central. La coberta està feta a llata per canal, 
les llates recolzen sobre uns envans que hi ha sobre cada 
un dels arcs que conformen les voltes de mocador interiors. 
Al centre de cada volta hi ha una lluerna que sobresurt del 
pla de la coberta, deixant a la vista uns cossos a la coberta 
que es repeteixen sobre cada una de les voltes equidistant-
ment. Aquestes lluernes són a dues aigües i corresponen 
amb l’eix del carener de cada una de les cobertes les quals 
estan fetes amb teula àrab de 42x18-12x15.

La façana principal de l’edifici principal correspon a un eix 
de simetria marcat sobre la porta d’accés, la qual queda 

ressaltada per un cos afegit a la coberta. El cos que so-
bresurt es caracteritza per estar  format per quatre arcs 
de mig punt que estan orientats a cada una de les façanes 
de l’edifici i aquest està cobert per una volta de mocador 
recoberta amb trencadís.

Per accedir a la coberta s’accedeix per unes escales que 
van des de l’oficina i una escala de vaixell metàl·lica, la qual 
no està ben subjectada a l’estructura. Una vegada estem 
a coberta observem el cos que esmentem anteriorment al 
nostre darrere, aquest cos té finestres als quatre costats, 
que proporcionen una gran lluminositat a l’interior del rebe-
dor. La part de la coberta que correspon a la zona on es 
troba el rebedor, és una zona plana amb una mica d’incli-
nació per fer l’escorrentia de les aigües, posteriorment hi 
ha un esglaó, i trobem una coberta ondulada. Aquesta co-
berta està composta per voltes de canó rebaixades, trans-
versals a la direcció del cos central (les trobem sobre el 
passadís de planta primera). Aquesta volta va ser contruida 
per cinc fulles de maó de pla i es recolza sobre uns perfils 
metàl·lics conformats en I que van entre pilastres.

Al final d’aquest cos central sobresurt un cos el qual al seu 
damunt té un dipòsit d’aigua. Aquest cos es quadrangular i 
està fet per parets de càrrega de maó massís. Sobre ell hi 
ha un dipòsit d’aigua té una forma circular, té desperfectes 
visibles ja que es veuen grans taques d’humitat a més de 
brutícia. (Plànol CB-5)

3.8. ELEMENTS VERTICALS INTERIOR

3.8.1. ENVANS I PARTICIONS INTERIORS
Les particions a l’interior de la fàbrica que divideixen les 

naus resten lliures i les parets que separen les diferents 
naus són parets de càrrega de 30 cm de gruix, fetes amb 
fàbrica de maó massís, les dimensions dels maons són de 
29x14x4 cm.

Altres particions que han fet els mateixos arrendataris 
estan fetes amb cartró guix de 5-7 cm de gruix, aquests 
panells arriben fins a l’alçada dels perfils metàl·lics en ge-
losia. Els arrendataris per evitar robatoris van tancar les 
obertures que es conformen sobre les gelosies fins als 
arcs, ho van fer amb plaques de DM o a plaques de guix. 
(Plànol CB-7)

3.8.2. REVESTIMENTS DELS PARAMENTS
A l’interior de la fàbrica totes les parets interiors i les voltes 

de tot l’edifici estan enguixades i pintades de color blanc. 
A les parets que corresponen amb la façana, per l’interior, 
podem trobar una franja de pintura més fosca depenent de 
la nau, aquesta franja arriba des del paviment fins a una 
alçada 1,50 metres.

A l’exterior, les façanes són de fàbrica de maó vist, en les 
quals predominen llargs paraments cecs amb un ritme de 
pilastres amb pinacles. (Plànol CB-9 - CB-12)

 

3.9. PAVIMENTS 
El paviment de planta baixa és el mateix formigó que ens 

trobem de la solera amb un acabat en polit, en quadrícula 
i coronat.

A planta primera no es pot saber com era el paviment per-
què està descompost en la major part al passadís, però a la 
part de les oficines trobem que el paviment es un linòleum 
amb un acabat de fusta imprès, que està col·locat sobre el 
forjat. (Plànol CB-2)

3.10. EQUIPAMENTS
Com a equipaments tenim la xarxa elèctrica tant interior 

com aèria que es troba a l’edifici, unes instal·lacions d’ai-
gua velles i deteriorades.

La instal·lació elèctrica no tenim forma de definir de quin 
any és.

La instal·lació elèctrica està molt deteriorada ja que s’han 
robat els fils de coure de la gran majoria de la fàbrica. A les 
poques instal·lacions de llum que queden els quadres de 
comandament deteriorats, per causes indefinides.

Les instal·lacions d’aigua semblen estar bé encara que ho 
ha llocs on hi ha goteres. L’aigua no està tallada a cap lloc 
de la nau. La instal·lació es vella o ho sembla perquè els 
tubs es veuen oxidats a causa de la humitat de la fàbrica.

Les aigües pluvials passen per baixants de fibrociment 
o baixants ceràmics, que són els que es veuen al costat 
de les pilastres. Les canalitzacions que hi ha a la coberta 
acaben desguassant per les boneres i acaben baixant pel 
buit dels pilars de fosa fins a una canalització subterrània.

3.11. VALORACIÓ VISUAL DE L’AIXE-
CAMENT

3.11.1. OBSERVACIONS
Es fa aquesta valoració visual de l’aixecament per posar 

en antecedents de com es troba l’edifici central de can Ba-
garia. Ja que en l’apartat anterior només es basa en com 
està feta la nau i no en les condicions que es troba en 
aquest moment.

3.11.2. FONAMENTACIÓ
No podem esbrinar en quin estat està la fonamentació ja 

que no hi ha forma d’analitzar-la visualment, però a la fa-
çana sud-est i la façana nord-est es troba una intervenció 
sobre aquesta en alguna rehabilitació anterior. Es pot veu-
re un recrescut d’un metre d’ample al costat de la vorera 
de la façana.

3.11.3. ESTRUCTURA
L’estructura està formada per parets de càrrega que for-

men el perímetre de la fàbrica, aquestes tenen pilastres i 
estan esquerdades. Entre pilastres també trobem esquer-

http://ca.wikipedia.org/wiki/Mocador
http://ca.wikipedia.org/wiki/Mocador
http://ca.wikipedia.org/wiki/Petxina_(arquitectura)
http://ca.wikipedia.org/wiki/C%C3%BApula
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and its shape is similar 
to the reversed form 
that a kerchief acquires 
hanging from its cor-
ners.

The vault is obtained 
after sculpting a he-
misphere in four verti-
cal planes that contain the sides of a square registered at its 
maxim circle.

The loads are passed from the surface to four isolated 
points, in this case the cast-iron pillars or maybe the wall 
pilasters of the bearing walls, which have parallel arches 
between them. Because its square floor it serves to roof 
square spaces. It’s characterized by defining round arc-
hes when those meet the vertical planes that contain them. 
Actually, if sectioned with a horizontal plane at the lateral 
arches, there are left only four spherical triangles that are 
shell structures that are used to build vaults above square 
structures. (Plan CB-8)

3.7. COVER
It’s a gable roof above each longitudinal porch minus the 

central one. The cover is made with the technique ‘llata’ for 
ch and the ‘llates’ rest on partitions that are above each of 
the arches that make up the vaults of the truncated dome. 
At the center of each vault there is a skylight that towers 
above the cover, leaving on sight some bodies on the cover 
that are repeated in each of the vaults. The skylights are on 
a gable roof and correspond to the hinged ridge of each of 
the covers which are made with Arab tiles of 42x18-12x15. 

The main façade of the main building responds to a sym-
metry axis signaled above the entrance door, which is 
highlighted by a body added to the cover. This body is cha-
racterized by being formed by four semicircular arches that 
lead to each of the façades of the body, and is covered by a 
vault cut by the four arches and covered with brittle. 

To reach the cover we go through a stairway that go from 
the office and a metallic boat stairway, which is not well 
hastened. Once we are in the cover we can see behind us the 
previously mentioned body. This body has windows in each 
of its four sides, which proportionate a great luminosity to 
the inside of the entrance hall. The part that corresponds to 

the entrance hall, in the cover is a flat zone a bit inclined 
to facilitate the draining of water. After that there is a step 
and an undulated cover, which are transversal barrel vaults 
transversal to the direction to the central body (situated 
above the hallway of the first floor). This vault is made with 
five layers of brick and it’s supported on metallic beams in I 
(supposedly) that go from pilaster to pilaster in transversal 
order.

At the end of this central body there’s another building 
attached that has above it a water tank. This body is qua-
drangular and made by bearing walls of brick. The water 
tank has a circular shape, and the forge that holds it is rein-
forced with IPN. But it can’t be more defined because of a 
lack of information and incapacity for a detailed analysis.  
(Plan CB-5)

3.8. INTERIOR VERTICAL ELE-
MENTS

3.8.1. INTERIOR PARTITIONS
The partitions in the interior of the factory are free and the 

walls that separate the different units are bearing walls of 
30 cm of thickness, made with solid brick. The dimensions 
of the bricks are 29 x 14 x 14 cm.

Other partitions that the tenants have built are made of 
plasterboard of 5 - 7 cm of thickness. Those panels reach 
the height of the steel sections on the latticework.  In or-
der to avoid thefts, the openings made from above the lat-
ticework to the arches are closed with lintels. (Plan CB-7)

3.8.2. COATING OF THE FACES 
Inside the factory all the interior walls and all the vaults 

are plastered and painted in white. In the façade walls, 
though, in the interior part there is a stripe painted in a 
darker color, depending on the unit, that goes from the pa-
vement to a height of 1.50 meters.

In the exterior, the façades are made of exposed factory 
brick, in which predominate long faces with a rhythm of 
pilasters and pinnacles. (Plan CB-9 - CB-12)

3.9. PAVEMENTS
The ground floor is the same that we are the concrete 

slab with a polished finish, and topped grid.
In the first floor it is not possible to say what the pavement 

is made of because it’s mostly decomposed in the entire 
hallway, but in the offices area the pavement is made of 
linoleum with wood finishing, which is placed on the pa-
vement. (Plan CB-2).

3.10. EQUIPMENTS
As equipment there is the electric network both interior 

and aerial which is found in the building, and the old and 
deteriorated water facilities. 

There is no way of knowing how old the electric network 
is. 

The electric network is much deteriorated because the 
copper wires have been stolen from almost the whole fac-
tory. In the few facilities of electricity that remain and 
seem to be functional, the control panel is ruined because 
of unknown causes.  

The water facilities appear to be alright though there are 
places with leaks. The water is not blocked in any place of 
the unit. It is old or it appears to be so because the pipes 
seem rusty because of the humidity in the factory.  

The rain water goes down through the drainpipes of fiber 
cement or ceramic drainpipes, which are what is seen besi-
de the pilasters. It is possible that the channelings that are 
in the cover end up draining by the sink and descending 
through the empty space on the cast-iron pillars until they 
reach an underground channeling.

3.11.VISUAL ASSESSMENT OF THE 
UPRISING

3.11.1. OBSERVATIONS
It is this visual assessment of the uprising to put in a his-

tory of how is the central building of Can Bagaria. As in the 
previous section is based only on how it is made the ship 
and not in the condition it is in now.

3.11.2. FOUNDATIONS
There is no way of knowing in which state the foundations 

is, since it cannot be analyzed visually, but at the south-east 
and north-east façades there is evidence of an intervention 
on it from some previous restoration. 

There is an elevation with amplitude of one meter besides 
the sidewalk of the façade.

3.11.3. STRUCTURE
The structure is made up by bearing walls that form the 

factory perimeter. The walls have pilasters and are cracked. 
Between pilasters there are also cracks. In the pilaster there 
are iron braces that go from the inside to the outside and 
seem to be straps.

Those exterior bearing walls have perforations caused 
by the installation of forced ventilation machines that later 
were removed. The apertures of portals that weren’t there 
before have been modified and the original apertures of the 
factory have been closed. 

If we keep studying the structure, above the pillars rest 
the arches that hold the truncated domes in the interior of 
the unit, and above the arches rest the load of the cover. 
There are cracks in the interior walls that correspond with 
the pilasters outside, and there are also cracks in the arches, 
possibly because of the shoves of the vault and of the vaults 
itself. Those cracks are very visible since they are followed 
by exaggerated water stains and dirt.

About the iron-cast pillars, it seems that they are in good 
condition.

The forges are in bad condition, specially the one on the 
first floor that has lost part of its section. We must also keep 
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des. A les pilastres trobem uns tirants de ferro que van de 
l’interior a l’exterior, semblen ser unes corretges. 

Aquestes parets de càrrega tenen perforacions a causa 
de la instal·lació de màquines de ventilació forçada que 
posteriorment s’han tret. També s’han modificat les obertu-
res de portals que abans no hi havia i s’han tancat obertu-
res originals de la fàbrica.

Si seguim estudiant l’estructura, sobre  les pilastres es re-
colzen els arcs que subjecten les voltes de mocador que hi 
ha a l’interior de la nau, i sobre els arcs recolzen les carre-
gues de la coberta. S’observen esquerdes a les parets per 
l’interior que corresponen amb les pilastres que reconei-
xem a fora, també hi ha esquerdes als arcs possiblement a 
causa de les empentes de la volta i a les mateixes voltes. 
Aquestes esquerdes són molt visibles ja que van seguides 
d’unes taques d’humitat exagerades a més de brutícia.

Pel que fa als pilars de fosa, sembla que es troben en 
bones condicions.

Els forjats estan en mal estat, sobretot el de planta prime-
ra que ha perdut part de la seva secció. També s’ha de tenir 
en compte la solera de planta baixa a la zona del rebedor, 
el qual té fletxa.

3.11.4. ESCALES
Gairebé totes les escales estan desgastades per l’ús i els 

anys que té aquesta fàbrica. Però l’estructura sembla estar 
en bones condicions, alguna té petites fissures que s’hau-
ria d’estudiar si afecten. 

Altres escales com per exemple l’escala de vaixell (tram 
3 de l’escala 2) que trobem després de ‘l’escala 2’, és a dir, 
l’últim tram que puja a la coberta, és una escala metàl·lica 
que no està ben encastada als forjats corresponents, que 
són el replà del segon tram de ‘l’escala 2’ i el forjat de plan-
ta coberta.

Per altre banda les escales que van de la planta primera 
a planta 1 1/2 (escala 3) estan en molt mal estat, no s’acon-
sella passar per aquestes escales. A més no hi ha cap ba-
rana a l’escala ni al final dels forjats, per tant és una zona 
de risc.

L’escala quatre que és la que va des de la planta intermitja 
a la planta segona, està en bon estat estructural, però la 
barana està una mica fluixa, a més a més, no compleix la 
normativa.

L’escala cinc és l’escala de cargol, aquesta es troba total-
ment desfeta. Els esglaons que són de fusta estan podrits, 
l’estructura de l’escala està desarmada i els cargols estan 
oxidats.

Cap de les escales compleix la normativa vigent.

3.11.5. COBERTA
La coberta està en mal estat, encara que es veu a simple 

vista els efectes de una rehabilitació anterior. Podem veure 
que hi ha teules trencades, hi ha esquerdes als murs de les 
lluernes zenitals, les quals provoquen humitats i filtracions 
d’aigua quan plou. Hi ha zones que tenen una capa d’aïllant 
impermeabilitzant que no es pot saber si aquest serveix 
d’alguna cosa perquè sembla que pot haver-hi filtracions 
en la zona, a més hi ha alguna tela impermeabilitzant sen-
se subjectar sobre alguna de les lluernes, és a dir, posada 
per evitar que entri aigua, però a causa del vent no crec 

que hagi fet el servei pel que va ser posada allà. La fàbrica 
no sembla tenir un manteniment periòdic ja que hi ha molta 
brutícia a la coberta. Podem trobar a segons quines zones 
restes de rebles d’una rehabilitació anterior.

3.11.6. ENVANS I PARTICIONS INTERIORS
Les parets de càrrega interior es troben en bon estat, però 

algunes estan tacades per humitats que baixen a causa 
de les filtracions de les voltes i de la coberta. També les 
parets tenen restes d’oxidació de ferros que han quedat a 
causa de maquinaria antiga o altres objectes que hi havia 
subjectats a les parets.

Hi ha particions que estan fetes de panells de guix per 
abaratir la construcció de particions, però son particions 
que no són originals. Aquestes particions es troben en bon 
estat, menys a algun cas que a causa de maquinària indus-
trial han rebut algun cop i la paret s’ha trencat.

Altres particions estan fetes de fàbrica de maó i tampoc 
són originals, estan fetes pels arrendataris de les diferents 
parts de la fàbrica. Pel que fa als envans dels diferents 
banys que hi ha en la fàbrica estan malbé les particions, no 
s’ha cuidat com cal la fàbrica ni les instal·lacions.

3.11.7. ACABATS
Les parets estan acabades amb guix, depenent de la part 

de la fàbrica estan millor conservades o no, però gairebé 
totes pateixen bombaments d’aquest guix a causa de les 
humitats de capil·laritat. Però sobretot estan brutes a cau-
sa dels treballs que es feien a les diferents particions. El 
paviment està esquerdat i té fletxa en alguna part a causa 
de la sobrecàrrega de les màquines que han propiciat el 
seu assentament. 

3.11.8. EQUIPAMENTS
Les instal·lacions elèctriques estan sobreposades, hi ha 

instal·lacions antigues sota algunes que són de més noves. 
Les caixes de comandament i protecció tenen els cables 
tallats. S’ha robat part del cablejat de coure de la fàbrica. 
La centralització de comptadors es troba al cos afegit a la 
façana nord-oest, i està tot trencat, va caure el sostre de 
l’habitació on estaven.

Pel que fa als baixants de la aigües pluvials, són de fibro-
ciment, i estan trencats. 

La canalització de l’aigua sembla ser de coure i té pèrdu-
es. L’evacuació de les aigües residuals no hi ha indicis de 
que estigui en mal estat, però no tinc constància de per on 
passa.



13

DIAGNOSIS AND PROPOSAL OF INTERVENTION TO THE OLD MODERNIST FACTORY CAN BAGARIA OF CORNELLÀ OF LLOBREGAT

in mind the forge on the ground floor in the entrance hall, 
which has arrow.

3.11.4. STAIRWAYS
Almost every all the stairways are worn out due to use 

and to how old is the factory. But their structures appear to 
be in good condition, though some have small fissures that 
should be studied in order to know whether they affect or 
not the structure.

Other stairways, like for example the boat stairway (sec-
tion 3 of the stairway 2) that we find after the ‘stairway 
2’, that is, the last section that goes to the cover, it’s a me-
tallic stairway that it’s not well embedded to the correspon-
dent forges, which are the landing of the second section of 
‘stairway 2’ and the forged under the roof.

On the other side, the stairways that go from the first floor 
to the 1.5 floor (stairway 3) are in really bad condition, and 
it’s not advisable to use them. And also there is no banister 
in the stairway or in the forges, so it’s a risk zone.

The structure of the fourth stairway, which is the one that 
goes from the 1.5 floor to the second floor, is in good con-
dition, but the banister is a little loose and doesn’t meet the 
criteria.

The fifth stairway is the spiral stairway, which is com-
pletely ruined. The wood steps are rotten, the structure is 
dismantled and the screws are rusted.

None of the stairways meets the current regulations.

3.11.5. COVER
The cover is in bad condition; though it is evident at first 

sight the effects of a previous restoration. It has broken tiles, 
there are cracks at the walls of the skylights, which causes 
humidity and water filtration when it rain. There are zones 
which present an waterproof insulating layer, though it’s 
not evident if it serves its purpose, since it seems that there 
may be filtrations in the area, and also there some loose 
waterproofing fabric above some of the skylights put there 
to avoid water from entering, but because of the wind its 
purpose hasn’t been completed.  It seems that some tenant 
has worried about its water filtrations. The factory doesn’t 
seem to have periodic maintenance since there is much dirt 
in the cover. In some areas there are debris left from a pre-
vious restoration.

3.11.6. INTERIOR PARTITION WALLS
Most of the interior bearing walls are in good condition: 

some present water stains that go down the filtrations of 
the vaults and the cover. The walls also present traces of 
the rusted iron that pierces these walls, left from some old 
machinery or other objects that were anchored to the walls.

There are partitions made of plaster panels in order to re-
duce the price of their construction, but they are not origi-
nal partitions. Those partitions are in good condition, ex-
cept for some that because of some industrial machinery 
have received a hit and have been pierced.

Other partitions are made out of brick but those too aren’t 
original; they are made by the tenants in the different are-
as of the factory. About the partitions of the different bat-
hrooms in the factory, they are in bad condition, since the 

factory and the installations weren’t looked after as well as 
they should have been.

3.11.7. FINISHES
The walls are finished with plaster and depending on the 

part of the factory they are well conserved or not, but al-
most all suffer pumps caused by the capillarity humidity. 
But above all they are dirty because of the works that were 
done in the different partitions. The pavement is cracked 
and buckling in some parts because of the excess of load of 
the machines that have propitiated its settlement. 

3.11.8. EQUIPMENT
The electric network are superimposed, there are old 

networks under some that are quite new. The control and 
protection box have the wires cut close. Part of the copper 
wires of the factory has been stolen. The centralization of 
the meter is found in the adjacent body in the north-west 
façade, and it’s all broken; the roof of the room fell where 
they were.

About the drainpipes of the rain water, they are made out 
of fiber cement, and they are broken.

The channeling of the water seems to be made of copper 
and has leaks. The evacuation of the waste water doesn’t 
show signs of being in bad condition, but there is no record 
of where it is.
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3.12. AIXECAMENT GRÀFIC
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CB-2. ESTAT ACTUAL SENSE LESIONS DE LA PLANTA BAIXA.
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4.1. CONSIDERACIONS INICIALS
Per  elaborar aquest apartat de diagnosi, s’ha efectuat 

una presa de dades exhaustiva per poder executar amb el 
màxim rigor possible els passos següents:

 - Com que no hi han gairebé dades gràfiques de 
l’edifici, a causa d’un incendi a l’arxiu urbanístic, l’ob-
jectiu en gran mida ha sigut l’aixecament gràfic amb 
rigurositat de l’edifici.

 - A causa de no tenir moltes dades de l’edifici es va 
fer una presa de dades de l’arxiu històric de Cornellà 
de Llobregat. Les quals es faciliten a un annexe.

 - Per poder entendre els sistemes constructius que 
s’havien empleat a l’edifici s’ha fet un estudi de mam-
posteria ja que la fàbrica està feta en fàbrica de maó 
en gairebé la seva totalitat.

 - Presa de documentació fotogràfica per documen-
tar visualment l’edifici.

No es pot doncs proposar qualsevol intervenció en aques-
ta edificació existent – rehabilitació, conservació, restau-
ració, recuperació o reforma- sense actuar sobre els pro-
cessos patològics o lesions existents. Aleshores, l’objectiu 
de la diagnosi és precisament el d’establir estratègies de 
prevenció i reparació d’aquests processos. 

L’estratègia a seguir és la rehabilitació per a la conserva-
ció de l’edifici en un plaç de 10-15 anys, ja que no hi ha u 
projecte definit del futur de Can Bagaria.

Per poder identificar aquests processos s’ha fet una se-
nyalització gràfica, per poder esbrinar les causes que els 
provoquen i proposar estratègies d’actuació i manteniment.

El primer pas ha estat fer una inspecció visual de les lesi-
ons trobades a simple vista sense endinsar-se en les cau-
ses que poden haver provocat aquests processos. 

Les lesions s’han classificat com a lleus, moderades o 
greus, depenent de la urgència de les intervencions a fer.

S’han considerat lleus o moderades les lesions que no 
provoquen risc per a la integritat de l’estructura, en canvi 
les moderades es que aquestes es poden provocar altres 
lesions si es segueix sense actuar sobre elles. 

Es considerarà greu totes aquelles lesions que tinguin un 
caire estructural o hi hagi un risc per a la integritat de les 
persones que treballen a l’edifici.

S’ha fet un aixecament gràfic d’aquestes lesions, senya-
litzant la localització física aproximada de les lesions als 
elements constructius de l’edifici, tant a les plantes com 
als alçats.

4.2. RECONEIXEMENT GENERAL DE 
L’EDIFICI

4.2.1. ANTECEDENTS
Can Bagaria era una fàbrica tèxtil 1925-1972. Posterior-

ment per dades proporcionades verbalment per entrevis-
tats, la nau va ser llogada a diferents empreses que les 
utilitzaven amb fins industrials. 

4.2.2. OBSERVACIONS
L’edifici pateix de varies lesions a simple vista. Podem 

reconèixer que hi ha intervencions anteriors gràcies a la 
documentació que he recollit, però també a que hi ha sig-
nificatives mostres físiques a la fàbrica d’haver sigut inter-
vinguda en una rehabilitació anterior de la qual no tinc cap 
informe que pugui detallar quina va ser la globalitat de les 
intervencions fetes.

La fàbrica can Bagaria té varies lesions que observem a 
simple vista, el mètode d’anàlisi només pot ser visual.

4.2.3. FAÇANES
A les façanes podem observar a simple vista que hi ha 

una degradació a la part inferior que arriba aproximada-
ment fins a una altura de 1 - 1,5 metres d’alçada. Aquesta 
degradació afecta tant al morter en sentit horitzontal com 
en sentit vertical. La fàbrica de maó es veu degradada.

A les zones afectades per la degradació del material tam-
bé podem observar agents biològics que afecten visual-
ment a la fàbrica, com podria ser fongs o petites plantes 
que creixen arran del sòl.

Altres lesions de les façanes serien esquerdes a les pilas-
tres o esquerdes a les paret. Sembla que s’han rehabilitat 
algunes zones perquè hi ha tensors de ferro que apliquen 
una compactació per un costat i l’altre de la mateixa fa-
çana. Aquests tensors els podem trobar a algunes de les 
pilastres de la fàbrica.

Al costat de les pilastres ens troben els baixants d’aigües 
pluvials, que són de fibrociment. Es pot observar que hi 
ha molts trencats o rehabilitats, els trencats no canalitzen 
l’aigua de la coberta els dies de pluja i deixen l’escorrentia 
de l’aigua per les façanes a les zones de baixants trencats.

També trobem forats a la fàbrica que afavoreixen l’entra-
da d’humitat i brutícia a la mateixa. Aquests forats semblen 
ser fets per les empreses que han ocupat la fàbrica des de 
fa uns anys.

A la façana posterior de la fàbrica trobem un cos adherit 
a la mateixa posteriorment perquè no tenim constància als 
plànols trobats. Aquest cos es troba en molt mal estat. Té 
varies habitacions a les quals es pot accedir des de fora de 
la fàbrica o des de l’interior. L’altura d’aquest cos es inferior 
a la de la fàbrica. Té la coberta a una aigua, està foradada . 
Es poden trobar brutícia i runes dins d’aquest cos afegit. Hi 
ha parts d’aquest cos adherit que han servit per fer instal-
lacions de banys i vestuaris. Altre és on es troba la centra-
lització de comptadors de les diferents parts de la fàbrica. 

A la façana sud-oest de la fàbrica podem observar restes 
del que sembla que eren altres cossos adherits a la fàbri-
ca perquè es veuen bigues de fusta que semblen ser de 
cobertes a una aigua. Aquests forats i parts de les bigues 
es veuen i estan a la intempèrie i pot ser un possible inter-
rupció de la estanquitat de la façana on pot entrar humitats.

Per finalitzar el petit anàlisi de les façanes s’ha de dir que 
totes les obertures de la fàbrica han estat modificades del 
que va ser al seu inici. També sembla que s’han fet de no-
ves per satisfer els requisits dels arrendataris.

4.2.4. INTERIOR DE LA FÀBRICA
A l’interior de la fàbrica podem observar sobretot brutícia. 
També hi ha una degradació de la pintura i de les parets 

de la fàbrica suposo que degut a les humitats i filtracions 
que hi ha a l’interior de la fàbrica. 

Altre lesió és la degradació del paviment ja que s’ha uti-
litzat industrialment durant tota la vida d’aquest edifici. 
Aquesta degradació es basa en la deformació del pavi-
ment a causa la sobrecàrrega de pes de màquines, cotxes 
o camions que algunes vegades han estacionat a l’interior. 
Tot això ha propiciat l’aixecament del l’acabat del paviment 
a algunes zones, esquerdes i la deformació d’aquest. Es 
poden observar rehabilitacions perquè hi ha pegats de for-
migó que tapen els desperfectes.

Si observem les voltes de mocador podem adonar-nos 
de petites esquerdes als arcs que les subjecten, i humi-
tats que trobem a les unions de les voltes amb els arcs. 
Les humitats provoquen la degradació de la pintura. Les 
lluernes que trobem al centre de cada volta de mocador 
tenen filtracions d’aigua quan plou, i es veuen esquerdes 
en aquestes.

4.2.5. COBERTA
A les vessants de la coberta es poden observar les llu-

ernes que sobresurten. Aquestes estan rehabilitades amb 
una capa impermeabilitzant, però hi ha moltes que no ho 
estan. Hi ha zones de la coberta que tenen teules trenca-
des per on hi ha filtracions d’aigua. 

Per una altre banda està el cos que sobresurt de la cober-
ta, que conté el dipòsit d’aigua. Aquest dipòsit té esquerdes 
i al contenir aigua ha provocat la degradació del morter i 
de la fàbrica de maó que el subjecta. Les armadures que 
subjecten el dipòsit estan oxidades i corroïdes. 

Alguns dels capitells que contenen les pilastres de la fà-
brica tenen esquerdes i han provocat el trencament d’algu-
nes zones, per tant hi ha zones inestables. 

Altre cos que sobresurt a la coberta es troba sobre la faça-
na principal té la porta de fusta trencada, hi ha esquerdes 
a les finestres i alguns dels acabats d’aquest cos li falten.

4.- ANÀLISI DE LES LESIONS
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4.1. INITIAL ASSESSMENT 
To elaborate this section of diagnosis, an exhaustive rese-

arch of data has been made in order to realize with the most 
exactitude possible the next steps:

 - As there are barely any graphic data of the buil-
ding because of a fire in the urban archive, the main 
focus has been the careful graphic raising of the buil-
ding. 

- Because of not having many data of the building, 
It was necessary to take data from the historical arc-
hive of Cornella de Llobregat, which is facilitated in 
an annex.  

- In order to understand the constructive system 
used in the building, A study of the stonework has 
been made, Since the factory is built almost comple-
tely of brick.  

- Photographic evidence taken to visually document 
the building. 

We can’t propose any intervention in this existent buil-
ding –restoration, conservation, rehabilitation or reform- 
without acting on the existing pathologic processes or lesi-
ons. The objective of the diagnosis is precisely to establish 
strategies of prevention and reparation of these processes.  

The strategy is to follow rehabilitation for the preservation 
of the building in a term of 10-15 years, as there is one pro-
ject defined the future of Can Bagaria.

In order to identify these processes a graphic signalization 
has been made, to find out the causes that provoke them and 
propose strategies of actuation and maintenance.  

The first step has been make a visual inspection and a 
pre-diagnosis of the lesions found at first sight without in-
vestigate in the reasons that may have caused them. 

The lesions have been classified as minor, moderate or se-
rious, depending of the urgency of the interventions that 
need to be made. 

The lesions that don’t cause risk to the integrity of the 
structure have been classified as minor or moderate. The 
difference between them is that the moderate lesions can 
cause other lesions if they are not fixed. 

The considered serious are those lesions that affect the 
structure or cause a risk to the integrity of the people 
working on the building. 

A graphic rising has been made of the lesions, signalizing 
the physical location of them at the constructive elements of 
the building, Both in the floors and elevations.

4.2. GENERAL RECOGNITION OF 
THE BUILDING
 
4.2.1. ANTECEDENTS 
Can Bagaria was a textile factory from 1925-1972. Af-

terwards, According to data proportioned verbally from in-
terviewees, the building was rented to different companies 
that used them for industrial purposes.

4.2.2. OBSERVATIONS 
The building suffers many lesions at first sight. We can re-

cognize that there has been a previous intervention thanks 
to the documentation recompiled, but also because there is 
significant physical evidence that the factory had been in-
tervened in a previous rehabilitation of which there is no 
information, and so it’s impossible to determine all the in-
terventions made.  

Can Bagaria’s factory has many lesions that can be seen 
at first sight, since the analysis method can only be visual. 

4.2.3. FAÇADES
At the fronts we can see at first sight that there is degrada-

tion in the inferior part that goes up until a height of 1 – 1.2 
meters, approx.  This degradation affects the mortar both in 
horizontal and vertical direction, and the brick factory also 
appears degraded.  At the zones affected by the degradation 
of the material we can also see biologic agents that affect 
visually the factory, such as fungus or small plants. 

Other lesions on the façades would be cracks in the pilas-
ters or in the wall. Some zones seem to have been rehabi-
litated because there are iron braces that apply compaction 
on both sides of the same wall. Those braces can be found 
especially in the pilasters of almost the whole factory.

Beside the pilasters there are the drainpipes of rain wa-
ter of the cover, made out of fiber cement. We can see that 
many are broken or rehabilitated. This way they don’t chan-
nel the water of the cover when it rains and let the water go 
down the walls in the zones they are broken. 

We also find holes in the factory that favor the entrance of 
humidity and dirt to it. These holes seem to be made by the 
companies that have occupied the factory a few years. 

There was a body adhered to the posterior façade of the 
factory time after it was built, since there is no proof of it in 
the blueprints. This body is found in really bad condition. It 
has many rooms that can be entered from either outside or 
inside the factory. The height of this body is inferior to the 
height of the factory. Its monopitch roof is pierced and de-
bris is found inside the body. There are parts of this adhered 
body that have been used to create bathrooms and locker 
rooms. Another is where is found the centralization of the 
control panel of the different parts of the factory. 

At the west façade of the factory we can observe rests of 
what seems to have been other adhered bodies to the fac-
tory, because there are wood beams that seem to have been 
of the monopitch covers that possibly were there. 

These holes and rests of the beams are seen and are out-
side and can possibly be an interruption of the tightness of 
the façade by which humidity can enter. 

To end the analysis of the façades it is said that almost all 
the apertures of the factory have been modified from what 
they were in its beginnings. It also seems that new ones 
have been made to satisfy the requisites of the tenants.

4.2.4. INSIDE THE FACTORY 
 Inside the factory we can see lots of dirt. 
There is also a degradation of the paint and walls proba-

bly due to the humidity and filtrations that are inside the 
factory. 

Another lesion is the degradation of the pavement, since 
it was used industrially since the building was first built. 
This degradation is based in the deformity of it caused by 
the weight of machines, cars or trucks that sometimes have 
parked inside. Erosion of the material, which in this case se-
ems to be cement. All this seems to have favored the rising 
of the pavement in some areas, cracks and the deformity 
of it. Even so, it is possible to see rehabilitations of it since 
there are patches of cements that cover the damage.  

If we observe the truncated domes we can see small 
cracks in the arches that hold them, and humidity that we 
find in the union of the vaults with the arches. The humidity 
provokes the degradation of the paint. The skylights that 
are found at the center of each truncated dome have water 
filtrations when it rains, and there are cracks in them.

4.2.5. COVER 
 At the cover we can see the skylights that tower over the 

cover. Many of these skylights are rehabilitated with a wa-
terproof coating. There are many parts of the cover that 
have holes or broken tiles. On the other side is the body 
that contains the water tank. This tank has cracks and has 
provoked the cement and the factory of bricks that holds. 

Also the frames that hold the tank are rusted and corro-
ded. Some of the capitals that contain the pilasters of the 
factory have cracks and have caused the breaking of some 
areas of them, which means that there are unstable zones.  
The body that towers over the cover at the main façade has 
the wooden door broken, there are cracks at the windows 
and some of the finishes of the body are missing.  

4.- ANALYSIS OF THE DAMAGE
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4.3. DESCRIPCIÓ DE LES LESIONS

Per fer la diagnosi de les lesions primer s’ha fet un deta-
llat recull d’on es troben mitjançant les diferents seccions 
constructives que creen la fàbrica de Can Bagaria.

ÍNDEX DIAGNOSI

4.3.1. FONAMENTACIÓ

4.3.2.  FORJATS

4.3.3. PARETS

4.3.4. PILARS DE FOSA

4.3.5. RIOSTRES METÀL·LIQUES I PILARS 
DE FOSA, DETALLS

4.3.6. ARCS

4.3.7. VOLTES

4.3.8. COBERTA

4.3.9. LLUERNES

4.3.10. ESCALES

Per tal de fer un anàlisi més detallat i estructurat de les 
lesions de la fàbrica de Can Bagaria estructurem les afec-
cions, amb les corresponents dades: 

- Nº de lesió.
- Denominació de la lesió.
- Nº de plànol i localització.
- Descripció de la lesió.
- Fotografia.

4.3.1. FONAMENTACIÓ
La fonamentació va ser rehabilitada anteriorment ja que 

s’ha recalçat a la façana sud-est i la façana nord-est. Pel 
que fa a l’estat de la fonamentació no es pot esmentar res, 
a causa de la falta de dades d’aquesta.

Per tant a la fonamentació no s’aprecia cap desperfecte 
així que no hauria de rebre cap tipus d’intervenció.

Nº DE LESIÓ: Rh sense número. 
Rehabilitació anterior (Rh)
Nº DE PLÀNOL I LOCALITZACIÓ: R1. Es troba al costat de 

la vorera de la façana sud-est i la façana nord-est.
DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ: Sembla que s’hagi volgut so-

terrar la part on hi ha aquesta intervenció de rehabilitació, 
però si es rasca una mica la superfície de seguida trobem 
ben visible en recrescut de gairebé un metre d’ample i 
de fondària indefinida. No es pot saber quin és el motiu 
pel qual es va fer aquesta intervenció ja que la fàbrica no 
mostra signes d’assentament diferencial o de fallida dels 
fonaments o empenta del sostre, els quals poden provocar 
el desplom de la paret de càrrega a causa del gir de la 

fonamentació i/o empenta del sostres. Pot ser que es fes 
perquè hi havia indicis d’aquest problema.

4.3.2. FORJATS
En aquest apartat podem trobar la descripció de diferents 

parts dels forjats, com:
- Bigues metàl·liques.
- Revoltons.
- Paviments. 

4.3.2.1. FORJAT PLANTA BAIXA
Nº DE LESIÓ: Ds1-Ds57
Degradació del forjat de formigó (Ds)
Nº DE PLÀNOL I LOCALITZACIÓ: R1. A tot el plànol.
DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ: El forjat de planta baixa està 

format per soleres. El gruix d’aquesta solera no es pot sa-
ber visualment a causa de la manca de dades i la inacces-
sibilitat  d’aquesta zona. A una petita part hi ha la planta 
soterrani, a la que s’accedeix des del distribuïdor de la nau, 
per una porta al forjat de planta baixa. 

La  de formigó de la fàbrica industrial està degradada en 
veires zones. Es veu a simple vista un “desbast” de la capa 
superficial. (Fotografia 1)

4.3.2.2 FORJAT 1ª PLANTA
Nº DE LESIÓ: Ds 58
Degradació del sòl de formigó (Ds)
Nº DE PLÀNOL I LOCALITZACIÓ: R1. Ocupa gairebé el 

100% de la planta primera.
DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ: Forjat unidireccional de bi-

gues metàl·liques i revoltó fet in situ (volta catalana feta 
amb bigues Perfils metàl·lics conformats en I de ferro).

Dimensió de les bigues: Perfils metàl·lics conformats en I.
Llum del forjat: 4,70 metres. 
El forjat de la primera planta a gaire tota la seva super-

fície té una degradació del paviment considerable, ja que 
en una part trobem un linòleum de fa de paviment sobre 
el forjat i no es pot saber l’estat del que hi ha sota del li-
nòleum. On no hi ha linòleum s’observa que no hi ha pavi-
ment, és un acabat de formigó el qual durant anys ha estat 
rebent les inclemències de maquinària de temps anteriors 
i el desgast pel seu ús. S’observen molts forats i zones on 
haurien d’haver cossos de formigó armat on nomes que-
den esperes oxidades i sense cap tipus de protecció. Als 
últims anys sembla que aquesta zona tan deteriorada s’ha 
utilitzat d’oficina.

Sembla que les bigues estan en bon estat i que no patei-
xen cap fletxa, però si que pateixen oxidació encara que 
sembla que han sigut intervingudes en una rehabilitació 
anterior, ja que estan pintades. (Fotografia 2-4)

4.3.2.3 FORJAT PLANTA 1 ½
Nº DE LESIÓ: Ds 58
Degradació del sòl formigó (Ds)
Nº DE PLÀNOL I LOCALITZACIÓ: R1. Ocupa gairebé el 

100% de la planta 1 1/2.
DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ: Gairebé tota la seva superfície 

hi ha una degradació del paviment. (Fotografia 5)

4.3.2.4 FORJAT PLANTA 2
El forjat es troba dins el dipòsit d’aigua i s’utilitza oper ac-

cedir a ell des de dins. Es troba en bones condicions, però 
l’accés a aquesta zona és de risc per tant no es pot deter-
minar que l’anàlisi sigui concloent. (Fotografia 6)

Fotografia 8

Fotografia 3
Fotografia 1

Fotografia 2

Fotografia 4

Fotografia 6 Fotografia 5

Fotografia 9

Fotografia 10



33

DIAGNOSIS AND PROPOSAL OF INTERVENTION TO THE OLD MODERNIST FACTORY CAN BAGARIA OF CORNELLÀ OF LLOBREGAT

4.3. DESCRIPTION OF INJURIES

To make the diagnosis of primary lesions has made a de-
tailed compilation of where building through the different 
sections that create factory Can Bagaria.

DIAGNOSIS TABLE

4.3.1. FOUNDATIONS

4.3.2. FORGED

4.3.3. WALLS

4.3.4. CAST IRON PILLARS

4.3.5. CAST IRON PILLARS, DETAILS

4.3.6. ARCHES

4.3.7. VAULTS

4.3.8. COVER

4.3.9. SKYLIGHTS

4.3.10. STAIRS

To make a more detailed analysis of injuries and structu-
red conditions of Can Bagaria factory, the corresponding 
data:

- Number of lesion.
- Designation of the injury.
- Number of map location.
- Description of the injury.
- Photography.

4.3.1. FOUNDATIONS
The foundation was restored as was previously emphasi-

zing on the front south-east and the north -east. Regarding 
the state of the foundation can not mention anything, be-
cause of the lack of information there.

So the foundation shows no damage so it shouldn’t receive 
any intervention.

NUMBER OF INJURY: Rh without number.
Previous rehabilitation ( RH )
NUMBER OF PLAN AND LOCATION: R1 . It is located next 

to the front side of the south-east and the north -east.
DESCRIPTION OF INJURY: seems to have wanted to bury 

the part where the rehabilitation intervention, but some sur-
face scratches are visible immediately in screed almost a 
meter wide and deep indefinitely. You can’t know what the 
reason was this intervention because the factory doesn’t 
show signs of differential settlement or bankruptcy of the 
foundations or push the roof, which can cause the collapse 
of the wall load due turn of the foundation and/ or push 
the ceilings. May be made because there were signs of this 
problem. 

4.3.2. FORGES
In this section we find the description of forged parts , 

such as:
- Metal beams.
- Vaults.
- Pavements.

4.3.2.1. GROUND FLOOR
NUMBER OF INJURY: Ds1 - Ds57
Degradation of the concrete floor ( Ds )
NUMBER AND LOCATION MAP: R1. All over the map.
DESCRIPTION OF INJURY: The slab floor is formed by 

sills . The thickness of the slab can not tell visually because 
of the lack of data and the inaccessibility of the area. A 
small part is the basement , which is accessed from the de-
aler ship , a door to the ground floor slab .

The concrete factory is degraded industrial areas. It looks 
at first glance a “roughing“ the surface layer. (Photo 1)

4.3.2.2 WROUGHT 1ST FLOOR
NUMBER OF INJURY: Ds 58
Degradation of the concrete floor ( Ds )
NUMBER AND LOCATION MAP: R1 . Occupies almost 

100% of the first floor .
DESCRIPTION OF INJURY: unidirectional Forged ste-

el beams and turns made   in situ ( Catalan vault made   of 
beams formed metal profiles and iron on ) .

Size of beams: formed metal profiles in I.
Light wrought 4.70 meters.
The floor of the first floor in much the whole surface has a 

considerable deterioration of the pavement , in part because 
there is a long linoleum flooring on the floor and you could 
see the condition of the linoleum beneath . Where there is 
linoleum flooring is observed that there is a concrete finish 
which for years has been receiving harsh times previous 
machinery for use and wear . Observed many holes and 
areas where bodies should have concrete where only hope 
rusted and without any protection . In recent years, it seems 
that this area has been used so deteriorated office .

It seems that the beams are in good condition and suffer 
no arrow , but it still seems to suffer from oxidation have 
been operated in a previous rehabilitation as they are pain-
ted . (Photo 2-4 )

4.3.2.3 WROUGHT PLANT 1 ½
NUMBER OF INJURY: Sat 58
Land degradation concrete (Sat)
NUMBER AND LOCATION MAP: R1. It occupies nearly 

100% of plant 1 1/2.
DESCRIPTION OF INJURY: Almost all the surface there is 

a deterioration of the pavement. (Photo 5)

4.3.2.4 WROUGHT 2ND FLOOR
The slab is in the water tank and used oper access it from 

within. It is in good condition, but access to this area is at 
risk so it can be determined that the analysis is conclusive. 
(Photo 6)
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Fotografia 7
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4.3.3. PARETS
Paret carrega exterior // paret de carrega interior // aca-

bats // obertures // pilastres.

4.3.3.1 PARETS EXTERIORS 
La fàbrica es composa de quatre façanes , nord-est, 

nord-oest, sud-est i sud-oest.

4.3.3.1.1 FAÇANA SUD-EST

Descripció de la façana de 50 m de llarg per 8.5 a 9 m 
d’alçada; es divideix en el conjunt de sis pòrtics en sentit 
transversal més el pòrtic que travessa el centre de la fàbri-
ca. Cada pòrtic el  divideix una pilastra de 45 cm de gruix. 
El gruix d’aquesta façana es de 30 cm i la seva funció és 
de paret de càrrega. A ella es recolzen sis voltes que perta-
nyen als pòrtics transversals denominats amb la numeració 
del pòrtic. Es una façana freda i no dona molt el sol. Obser-
vem les següents lesions. (Fotografia 7)

4.3.3.1.1.1. DEGRADACIÓ DEL MORTER
Nº DE LESIÓ: D1 - D10
Degradació del morter i de la fàbrica de maó (D).
Nº DE PLÀNOL I LOCALITZACIÓ: R9. Les lesions es tro-

ben per la part inferior de la fàbrica.
DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ: Hi ha zones de la façana no 

s’aprecia una manca de la junta del morter que hi ha entre 
cada filada de maons, tant horitzontal com vertical. No es 
té constància de que tipus de morter es va fer servir. (Fo-
tografia 8)

4.3.3.1.1.2. DEGOLLAT DE LA FÀBRICA DE MAÓ
Nº DE LESIÓ: D1 - D10
Degradació del morter i de la fàbrica de maó (D).
Nº DE PLÀNOL I LOCALITZACIÓ: R9.
 Es troba sobretot a la part afectada per la lesió anterior.
DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ: Hi ha zones de la fàbrica que 

es troben a una alçada entre 1 i 2 metres on s’ha observa 
t el degollat del morter esmentat abans i el degollat de la 
fàbrica de maó. (Fotografia 9)

4.3.3.1.1.3. FISSURES I ESQUERDES
Nº DE LESIÓ: fis1 - fis5
Fissures o esquerdes: (fis).
Nº DE PLÀNOL I LOCALITZACIÓ: R9. Es solen trobar a les 

pilastres i a alguna de les portes.
DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ: Hi ha fissures a la façana 

nord-est aproximadament 1 - 2 cm de gruix, la seva llar-
gada es variable. Són fissures verticals que segueixen en 
la majoria dels casos la junta entre maons. (Fotografia 10)

SITUACIÓ: Les trobem a les pilastres 1, 2, 3, 8, 9, la nu-
meració es troba al plànol CB-7. 

CALCUL DE TENSIONS 
Annexe . Càlculs, segons el CTE.

4.3.3.1.1.4. AGENTS  BIOLÒGIC
Nº DE LESIÓ: Ab (sense numeració)
Agents biològic (Ab).
Nº DE PLÀNOL I LOCALITZACIÓ: R9. Es troba a tota la 

part inferior de la façana i al canvi de secció de la façana.
DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ: Es pot observar a tot el perí-

metre de la façana que creixen unes herbes. També s’ob-
serva al canvi de secció de la façana, que en aquest perfil 
s’acumula una capa de fongs i molsa.

4.3.3.1.1.5. REHABILITACIÓ ANTERIOR 
Nº DE LESIÓ: Rh (sense numeració)
Rehabilitació anterior.
Nº DE PLÀNOL I LOCALITZACIÓ: R9. Es troba a diverses 

zones de la façana remarcat amb quadrats o cercles.
DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ: No es tracta de lesions sinó 

de zones que es veuen rehabilitades, a causa del canvi de 
material que es va fer servir en alguna rehabilitació ante-
rior. 

4.3.3.1.2. FAÇANA NORD-EST

Façana de 60 m de llarg per 8.5 a 9 m d’alçada; es divi-
deix en el conjunt de dotze pòrtics, cada pòrtic el divideix 
una pilastra de 45 cm de gruix que marquen les divisions 
dels pòrtics transversals. (Fotografia 11)

4.3.1.2.1. DEGRADACIÓ DEL MORTER
Nº DE LESIÓ: D11 - D30
Degradació del morter i de la fàbrica de maó (D).
Nº DE PLÀNOL I LOCALITZACIÓ: R9. Les lesions es tro-

ben per la part inferior de la fàbrica.
DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ: Hi ha zones de la façana que 

s’aprecia una manca de la junta del morter, que hi ha entre 
cada filada de maons, tant d’horitzontal com vertical. No 
es té constància de que tipus de morter es va fer servir.  
(Fotografia 12)

4.3.3.1.2.2. DEGOLLAT DE LA FÀBRICA DE MAÓ
Nº DE LESIÓ: D11 - D30
Degradació del morter i de la fàbrica de maó (D)
Nº DE PLÀNOL I LOCALITZACIÓ: R9. Es troba sobretot a 

la part afectada per la lesió anterior.
DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ: Hi ha zones de la fàbrica que 

es troben a una alçada entre 1 i 2 metres que s’ha observa 
el degollat del morter esmentat abans i el degollat de la 
fàbrica de maó. 

4.3.3.1.2.3. FISSURES I ESQUERDES
Nº DE LESIÓ: fis6 - fis13
Fissures o esquerdes (fis).
Nº DE PLÀNOL I LOCALITZACIÓ: R9. Es solen trobar a les 

pilastres i a alguna de les obertures. 
DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ: Hi ha fissures a la façana 

nord-est aproximadament 1 - 2 cm de gruix, la seva llar-
gada es variable. Son fissures verticals que segueixen en 
la majoria dels casos la junta dels maons. (Fotografia 13)

SITUACIÓ: Les trobem a les pilastres 16, 30, 34, 38, 50, 
54, 60, la numeració es troba al plànol d’estructura. CAL-
CUL DE TENSIONS 

Annexe 2. Càlculs, segons el CTE.

4.3.3.1.2.4. FORATS
Nº DE LESIÓ: F1 
Forats a la façana (F).
Nº DE PLÀNOL I LOCALITZACIÓ: R9. El forat es troba a 

façana a una alçada de 3 me-
tres.

DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ: 
Forat per al pas d’una instal-
lació de ventilació. (Fotografia 
14)

4.3.3.1.2.5. LLINDA ME-
TÀL·LICA

Nº DE LESIÓ: Dm1- Dm3
Llinda metàl·lica (Dm).
Nº DE PLÀNOL I LOCALIT-

ZACIÓ: R9. Es troba a la part 
superior de les portes o ober-
tures de persiana.

DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ: 
Es troben a gairebé totes les 
obertures de la façana un llin-
da metàl·lic que el composa 
una IPN, o dos; o perfils con-
formats en l. (Fotografia 15)
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DIAGNOSIS AND PROPOSAL OF INTERVENTION TO THE OLD MODERNIST FACTORY CAN BAGARIA OF CORNELLÀ OF LLOBREGAT

4.3.3. WALLS
Outdoor wall loads // indoor wall loads // finished // ope-

nings // pilasters.

4.3.3.1 EXTERIOR WALLS
The factory is composed of four facades, northeast, nort-

hwest, southeast and southwest.

4.3.3.1.1 SOUTHEAST FAÇADE

Description of the facade of 50 meters long by 8.5 to 9 m 
high, is divided into the set of six frames crosswise over the 
porch facing the center of the factory. Each pilaster porch 
divides a 45 cm thick. The thickness of this facade is 30 cm 
and its function is wall load. There are supported six laps 
called transverse frames belonging to the numbering of the 
porch. Cold front will not gives a lot of sun. We note the 
following injuries. (Photo 7)

4.3.3.1.1.1. MORTAR DEGRADATION
NO OF INJURY: D1 - D10
Degradation of mortar and brick (D).
NO PLAN AND LOCATION: R9. Injuries are found in the 

bottom of the factory walls.
DESCRIPTION OF INJURY: There are areas on the facade 

that I don’t see any lack of the board of mortar between 
each row of bricks, both horizontally and vertically. There 
is evidence that mortar was used. (Photo 8)

4.3.3.1.1.2. ERODE BRICK FACTORY
NO  OF INJURY: D1 - D10
Degradation of mortar and brick ( D).
NO PLAN AND LOCATION: R9. It is especially affected by 

previous injury part .
DESCRIPTION OF INJURY: There are areas of the factory 

that are at a height between 1 and 2 meters where t is obser-
ved above the erode of the mortar and brick. 

(Photo 9 )

4.3.3.1.1.3. CRACKS IN THE PILASTERS
NO OF INJURY: fis1 - fis5
Cracks: (fis).
NO  PLAN AND LOCATION: R9. They are usually found on 

the pilasters and one of the doors.
DESCRIPTION OF INJURY: There are cracks in the northe-

ast facade approximately 1-2 cm thick , its length is varia-
ble. They are vertical cracks that follow in most cases the 
joint between bricks. (Photo 10 )

LOCATION: The pilasters are at 1, 2, 3, 8, 9, numbering in 
the CB-7 level. 

STRESS CALCULATION
Annex 2. Calculations according to the CTE.

4.3.3.1.1.4. BIOLOGICAL AGENTS
NUMBER OF INJURY: Ab (unnumbered)
Biological agents (Ab).
NUMBER PLAN AND LOCATION: R9. It is located across 

the bottom of the front section and change the facade.
DESCRIPTION OF INJURY: It may be observed around the 

perimeter of the front growing herbs. We also observed the 
change of the front section, which builds a profile of fungi 
and moss layer.

4.3.3.1.1.5. REHABILITATION PREVIOUS
NUMBER OF INJURY: Rh (unnumbered)
Rehabilitation before.
NUMBER PLAN AND LOCATION: R9. Found in various 

parts of the facade highlighted squares or circles.
DESCRIPTION OF INJURY: It is not injury but areas are 

rehabilitated due to the change of material that was used in 
a previous restoration.

 

4.3.3.1.2. FRONT NORTHEAST

Front of 60 m long by 8.5 to 9 m; divided into the set of 
twelve frames, each one divided the porch pillar 45 cm thick 
that mark the divisions of the transverse frames. (Photo 11)

4.3.3.1.2.1. DEGRADATION OF MORTAR
NUMBER OF INJURY: D11 - D30
Degradation of mortar and brick (D).
NUMBER AND LOCATION MAP: R9. Injuries are the bot-

tom of the factory.
DESCRIPTION OF INJURY: There are areas of the facade 

that we see a lack of board of mortar between each row of 
bricks, both horizontally and vertically. There is evidence 
that mortar was used. (Photo 12)

4.3.3.1.2.2. ERODED BRICK
NUMBER OF INJURY: D11 - D30
Degradation of mortar and brick (D)
NUMBER AND LOCATION MAP: R9. Is mainly affected by 

the previous injury.
DESCRIPTION OF INJURY: There are areas of the factory 

that are at a height between 1 and 2 meters observes that 
has eroded the mortar mentioned and eroded brick factory.

4.3.3.1.2.3. CRACKS
NUMBER OF INJURY: fis6 - fis13
Cracks (fis).
NUMBER AND LOCATION MAP: R9. Often found in the 

pilasters and some openings.
DESCRIPTION OF INJURY: There are cracks in the nor-

th-east approximately 1 - 2 cm thick, its length is variable. 
Vertical fissures are still in most cases the board of bricks. 
(Photo 13)

LOCATION: The pilasters are at 16, 30, 34, 38, 50, 54, 60, 
the numbering plan is in the structure. 

STRESS CALCULATION

Annex 2. Calculations according to the CTE.

4.3.3.1.2.4. HOLES
NUMBER OF INJURY: F1
Holes in the facade (F).
NUMBER AND LOCATION MAP: R9. The hole is in facade 

at a height of 3 meters.
DESCRIPTION OF INJURY: hole for the passage of an ins-

tallation of ventilation. (Photo 14)

4.3.3.1.2.5. METAL LIN-
TEL

NUMBER OF INJURY: Dm1-
Dm3

Metal lintel (Dm).
NUMBER AND LOCATION 

MAP: R9. It is located at the 
top of the doors or louvered 
openings.

DESCRIPTION OF INJURY: 
They are almost all openings 
in the facade a metallic edge 
that made   an IPN, or two, or 
shaped in I profile. (Photo 15)
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DIAGNOSI I PROPOSTA D’INTERVENCIÓ A L’ANTIGA FÀBRICA MODERNISTA CAN BAGARIA DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

4.3.3.1.2.6. AGENTS BIOLÒGICS
Nº DE LESIÓ: Ab (sense numeració)
Agents biològic (Ab).
Nº DE PLÀNOL I LOCALITZACIÓ: R9. Es troba a tota la 

part inferior de la façana i al canvi de secció de la façana.
DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ: Es pot observar a tot el perí-

metre de la façana que creixen unes herbes. També s’ob-
serva al canvi de secció de la façana, que en aquest perfil 
s’acumula una capa de fongs i molsa.

4.3.3.1.2.7..REHABILITACIÓ ANTERIOR 
Nº DE LESIÓ: Rh (sense numeració)
Rehabilitació anterior.
Nº DE PLÀNOL I LOCALITZACIÓ: R9. Es troba a diverses 

zones de la façana remarcat amb quadrats o cercles.
DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ: No són lesions sinó de zo-

nes que es veuen rehabilitades, es veu el canvi de material 
d’una rehabilitació anterior. 

4.3.3.1.3. FAÇANA NORD-OEST.

Façana de 50 m de llarg per 8.5 m d’alçada; es divideix en 
el conjunt de sis pòrtics, cada pòrtic el  divideix una pilastra 
de 45 cm de gruix. El gruix d’aquesta façana es de 30 cm i 
la seva funció es de paret de carrega. Amb ella es recolzen 
sis voltes que pertanyen als pòrtics longitudinals denomi-
nats amb la numeració de 1-6. Es caracteritza per tenir el 
dipòsit d’aigua al damunt.

A la façana hi ha una caseta afegida de 5 per 20  metres 
i una alçada de 2.5 metres, amb una coberta a una aigua. 
L’interior d’aquest cos constructiu tenia la funció tant d’ins-
tal·lació de vestuaris per als treballadors d’algunes naus, 
com d’habitacions de comptadors elèctrics. (Fotografia 16)

4.3.3.1.3.1. DEGRADACIÓ DEL MORTER 
Nº DE LESIÓ: D31 - D44
Degradació del morter i de la fàbrica de maó (D).
Nº DE PLÀNOL I LOCALITZACIÓ: R8. Les lesions es tro-

ben per la part inferior de la fàbrica hi ha diverses zones 
disperses, sobretot sota el dipòsit d’aigua.

DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ: Hi ha zones de la façana que 
s’aprecia una manca de la junta del morter, que hi ha entre 
cada filada de maons, tant d’horitzontal com vertical. No es 
té constància de que tipus de morter es va fer servir. Sem-
bla que de l’aigua que cau del dipòsit ha anat degradant el 
dipòsit.

4.3.3.1.3.2. DEGOLLAT DE LA FÀBRICA DE MAÓ
Nº DE LESIÓ: D31 - D44
Degradació del morter i de la fàbrica de maó (D).
Nº DE PLÀNOL I LOCALITZACIÓ: R8. Es troba sobretot a 

la part afectada per la lesió anterior.

DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ: Hi ha zones de la fàbrica que 
es troben a una alçada entre 1 i 2 metres que s’ha observa 
el degollat del morter esmentat abans i el degollat de la fà-
brica de maó. També el dipòsit es troba afectat per aquesta 
lesió. (Fotografia 17)

4.3.3.1.3.3. FISSURES I ESQUERDES A LES PI-
LASTRES

Nº DE LESIÓ: fis14 - fis19
Fissures o esquerdes (fis).
Nº DE PLÀNOL I LOCALITZACIÓ: R8. Es solen trobar a les 

pilastres i a alguna de les obertures. 
DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ: Hi ha fissures a la façana 

nord-est aproximadament 1 - 2 cm de gruix, la seva llarga-
da es variable. Són fissures verticals que segueixen en la 
majoria dels casos la junta entre maons.

SITUACIÓ: Les trobem a les pilastres 67, 68, 69, 71, 72, 
la numeració es troba al plànol d’estructura. També trobem 
unes fissures a la porta de manteniment de la part dreta de 
la façana.

4.3.3.1.3.4. PINTADES SUPERFICIALS
Nº DE LESIÓ: P1 - P3
Pintades superficials (P).
Nº DE PLÀNOLI LOCALITZACIÓ: R8. Es troben a diferents 

altures però part d’elles tapen la degradació de la paret de 
la zona esquerra de la façana.

DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ: Hi han pintades a la façana 
nord-oest fetes amb esprais que ocupen una gran super-
fície i no afavoreixen a l’estètica de la fàbrica. No afecta a 
l’estructura, ni als materials de la fàbrica. (Fotografia 18)

4.3.3.1.3.5. FORATS
Nº DE LESIÓ: Fc19 - Fc21
Forats a la coberta (Fc).
Nº DE PLÀNOL I LOCALITZACIÓ: R8. Els forats es troben 

a la coberta del cos afegit a la fàbrica.
DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ: Forats a la coberta del cos afe-

git a la fàbrica. Aquest cos no el tenim en compte perquè 
els seus desperfectes són el cent per cent del cos afegit. 

4.3.3.1.3.6. LLINDA METÀL·LICA
Nº DE LESIÓ: Dm4
Llinda metàl·lica (Dm).
Nº DE PLÀNOL I LOCALITZACIÓ: R8. Es troba a la part 

superior de les portes o obertures de persiana.

DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ: Es troben a gairebé totes les 
obertures de la façana un llinda metàl·lic que el composa 
una IPN, o dos; o perfils conformats en L. 

4.3.3.1.3.7. AGENTS BIOLÒGICS
Nº DE LESIÓ: Ab (sense numeració)
Agents biològics (Ab).
Nº DE PLÀNOL I LOCALITZACIÓ: R8. Es troba a tota la 

part inferior de la façana i al canvi de secció de la façana.
DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ: Es pot observar a tot el perí-

metre de la façana que creixen unes herbes. També s’ob-
serva al canvi de secció de la façana, que en aquest perfil 
s’acumula una capa de fongs i molsa, a més a més, de 
veure fongs a causa de la humitat a les façanes del dipòsit 
i allà on cau l’aigua que perd aquest, creant taques fosques 
a la façana, al cos afegit també trobem aquestes plantes i 
fongs.

4.3.3.1.3.8. REHABILITACIÓ ANTERIOR
Nº DE LESIÓ: Rh (sense numeració)
Rehabilitació anterior (Rh).
Nº DE PLÀNOL I LOCALITZACIÓ: R8. Es troba a diverses 

zones de la façana remarcat amb quadrats o cercles.
DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ: No són lesions sinó de zo-

nes que es veuen rehabilitades, es veu el canvi de material 
d’una rehabilitació anterior. 

4.3.3.1.3.9. COS AFEGIT 
Nº DE LESIÓ: Cos afegit.
Nº DE PLÀNOL I LOCALITZACIÓ: R8. Es un annexe de la 

fàbrica que es troba adherit a la façana. Hi ha un accés des 
de una porta que està situada al final del passadís, i dona 
a planta baixa.

DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ: Les lesions d’aquest cos són 
varies. La coberta del cos té un gran forat per tant es per-
meable. Hi ha una centralització d’instal·lacions elèctri-
ques, les quals estan malmeses, a més d’haver-se robat 
tot el fil de coure. Hi ha estances dedicades a vestuaris de 
personal, les quals estan derruïdes. Les finestres que pro-
porcionen llum estan trencades i les portes també. És un 
annexe de la fàbrica que s’hauria de derruir. (Fotografia 19)
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DIAGNOSIS AND PROPOSAL OF INTERVENTION TO THE OLD MODERNIST FACTORY CAN BAGARIA OF CORNELLÀ OF LLOBREGAT

4.3.3.1.2.6. BIOLOGICAL AGENTS
NUMBER OF INJURY: Ab (unnumbered)
Biological agents (Ab).
NUMBER PLAN AND LOCATION: R9. It is located across 

the bottom of the front section and change the facade.
DESCRIPTION OF INJURY: It may be observed around the 

perimeter of the front growing herbs. We also observed the 
change of the front section, which builds a profile of fungi 
and moss layer.

4.3.3.1.2.7. REHABILITATION PREVIOUS
NUMBER OF INJURY: Rh (unnumbered)
Rehabilitation before.
NUMBER PLAN AND LOCATION: R9. Found in various 

parts of the facade highlighted squares or circles.
DESCRIPTION OF INJURY: It is not injury but areas are 

rehabilitated due to the change of material that was used in 
a previous restoration.

4.3.3.1.3. NORTHWEST FAÇADE.

Façade of 50 meters long by 8.5 meters high, is divided 
into the set of six frames, each one divided the porch pillar 
45 cm thick. The thickness of this facade is 30 cm and its 
function is loaded wall. With her are supported six vaults 
belonging to the so-called longitudinal frames numbered 
1-6. It is characterized by the water tank on top.

The façade is a shed additional 5 to 20 meters and a height 
of 2.5 meters, with a water cover. The interior of this body 
had constructive role both locker room for employees of 
some buildings, such electric meters rooms. (Photo 16)

4.3.3.1.3.1. DEGRADATION OF THE MORTAR
NUMBER OF INJURY: D31 - D44
Degradation of mortar and brick (D).
NUMBER AND LOCATION MAP: R8. Injuries are the bot-

tom of the factory there are several scattered areas, especi-
ally under the water tank.

DESCRIPTION OF INJURY: There are areas of the facade 
that we see a lack of board of mortar between each row of 
bricks, both horizontally and vertically. There is evidence 
that mortar was used. It seems that the falling water tank 
has been degrading the tank.

4.3.3.1.3.2. ERODED BRICK
NUMBER OF INJURY: D31 - D44
Degradation of the mortar and brick (D).
NUMBER AND LOCATION MAP: R8. Is mainly affected by 

the previous injury.
DESCRIPTION OF INJURY: There are areas of the factory 

that are at a height between 1 and 2 meters observes that 
has eroded the mortar mentioned and eroded brick factory. 
Also the tank is affected by this injury. (Photo 17)

4.3.3.1.3.3. CRACKS IN THE PILASTERS
NUMBER OF INJURY: fis14 - fis19
Cracks (fis).
NUMBER AND LOCATION MAP: R8. Often found in the 

pilasters and some openings.
DESCRIPTION OF INJURY: There are cracks in the nor-

th-east approximately 1 - 2 cm thick, its length is variable. 
Vertical fissures are still in most cases the joint between 
bricks.

LOCATION: The pilasters are at 67, 68, 69, 71, 72, the num-
bering plan is in the structure. We also found some cracks 
in the door keeping the right side of the facade.

4.3.3.1.3.4. PAINTED SURFACE
NUMBER OF INJURY: P1 - P3
Painted surface (P).
NUMBER AND LOCATION MAP: R8. They are at different 

heights but part of them cover the degradation of the wall of 
the left side of the façade.

DESCRIPTION OF INJURY: There are painted on the nor-
th-west made   sprays that cover a large area and not con-
ducive to the aesthetics of the factory. Doesn’t affect the 
structure or materials of the factory. (Photo 18)

4.3.3.1.3.5. HOLES
NUMBER OF INJURY: Fc19 - Fc21
Holes in the roof (Fc).
NUMBER AND LOCATION MAP: R8. The holes are added 

to cover the body in the factory.
DESCRIPTION OF INJURY: Holes in the cover of the body 

added to the factory. This body doesn’t consider that its da-
mage is one hundred percent of the body added.

4.3.3.1.3.6. METAL LINTEL
NUMBER OF INJURY: Dm4
Lintel metal (Dm).
NUMBER AND LOCATION MAP: R8. It is located at the top 

of the doors or louvered openings. 
DESCRIPTION OF INJURY: They are almost all openings 

in the facade a metallic edge that made   an IPN, or two, or 
shaped profiles in L.

4.3.3.1.3.7. BIOLOGICAL AGENTS
NUMBER OF INJURY: Ab (unnumbered)
Biological agents (Ab).
NUMBER AND LOCATION MAP: R8. It is located across the 

bottom of the front section and change the facade.

DESCRIPTION OF INJURY: It may be observed around the 
perimeter of the front growing herbs. We also observed the 
change of the front section, which builds a profile of fungi 
and moss layer, moreover, to see fungi due to moisture on 
the walls of the tank and falls where the water loses this, 
creating dark patches on the front, these are also added to 
the body plants and fungi.

4.3.3.1.3.8. REHABILITATION PREVIOUS
NUMBER OF INJURY: Rh (unnumbered)
Rehabilitation before (Rh).
NUMBER AND LOCATION MAP: R8. Found in various 

parts of the facade highlighted squares or circles.
DESCRIPTION OF INJURY: It isn’t injury but areas are re-

habilitated due to the change of material that was used in a 
previous restoration.

4.3.3.1.3.9. BODY ADDED
NUMBER OF INJURY: Body added.
NUMBER AND LOCATION MAP: R8. Annexe is a of the 

factory that is attached to the front. There is access from a 
door that is located down the hall and woman downstairs.

DESCRIPTION OF INJURY: Injuries of this body are seve-
ral. The roof of the body has a large hole is so permeable. 
There is a centralization of electrical installations, which 
are damaged, in addition to having stolen all the copper 
wire. There are rooms dedicated to changing rooms person-
nel, which are demolished. Windows that provide light and 
doors are broken too. Annexe is a of the factory that should 
be demolished. (Photo 19)

0 5 10-2.5-5

FAÇANA SUD-OEST

FAÇANA NORD-OEST

1/250

CB 
12

ESTAT ACTUAL 
SENSE LESIONS

FAÇANA NORD-OEST I 
FAÇANA SUD-OEST

2013

Phioto 15

Phioto  17

Phioto 18

Phioto 16

Phioto 19



38

DIAGNOSI I PROPOSTA D’INTERVENCIÓ A L’ANTIGA FÀBRICA MODERNISTA CAN BAGARIA DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

0 5 10-2.5-5

FAÇANA SUD-OEST

FAÇANA NORD-OEST

1/250

CB 
12

ESTAT ACTUAL 
SENSE LESIONS

FAÇANA NORD-OEST I 
FAÇANA SUD-OEST

2013

4.3.3.1.4. FAÇANA SUD-OEST.

Façana de 60 m de llarg per 8.5 a 9 m d’alçada; es divi-
deix en el conjunt de dotze pòrtics, cada pòrtic el  divideix 
una pilastra de 45 cm de gruix que marquen les divisions 
dels pòrtics transversals. (Fotografia 20)

4.3.3.1.4.1. DEGRADACIÓ DEL MORTER 
Nº DE LESIÓ: D45 - D58
Degradació del morter i de la fàbrica de maó (D).
Nº DE PLÀNOL I LOCALITZACIÓ: R8 Les lesions es troben 

per la part inferior de la fàbrica.
DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ: Hi ha zones de la façana que 

s’aprecia una manca de la junta del morter, que hi ha entre 
cada filada de maons, tant d’horitzontal com vertical. No es 
té constància de que tipus de morter es va fer servir. 

4.3.3.1.4.2. DEGOLLAT DE LA FÀBRICA DE MAÓ
Nº DE LESIÓ: D45 - D58
Degradació del morter i de la fàbrica de maó (D).
Nº DE PLÀNOL I LOCALITZACIÓ: R8. Es troba sobretot a 

la part afectada per la lesió anterior.
DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ: Hi ha zones de la fàbrica que 

es troben a una alçada entre 1 i 2 metres que s’ha observa 
el degollat del morter esmentat abans i el degollat de la 
fàbrica de maó. 

4.3.3.1.4.3. FISSURES I ESQUERDES A PILAS-
TRES

Nº DE LESIÓ: fis20 - fis27
Fissures o esquerdes: (fis).
Nº DE PLÀNOL I LOCALITZACIÓ: R8. Es solen trobar a les 

pilastres i a alguna de les obertures. 
DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ: Hi ha fissures a la façana 

nord-est aproximadament 1 - 2 cm de gruix, la seva llarga-

da es variable. Són fissures verticals que segueixen en la 
majoria dels casos la junta dels maons.
 SITUACIÓ: Les trobem a les pilastres 43, 39, 35, 31, 27, 

13, la numeració es troba al plànol d’estructura. 

4.3.3.1.4.4. PINTADES SUPERFICIALS
Nº DE LESIÓ: P4
Pintades superficials (P).
Nº DE PLÀNOL I LOCALITZACIÓ: R8. Es troben a diferents 

altures, es troben a la part esquerra de la façana.
DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ: Hi han pintades a la façana 

sud-oest fetes amb esprais que ocupen una gran superfí-
cie i no afavoreixen a l’estètica de la fàbrica. No afecta a 
l’estructura, ni als materials de la fàbrica. (Fotografia 21)

4.3.3.1.4.5. FORATS
Nº DE LESIÓ: F5 - F26
Forats a la coberta (F).
Nº DE PLÀNOL I LOCALITZACIÓ: R8. Els forats es troben 

a la coberta del cos afegit a la fàbrica.
DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ: Aquests forats semblen ser de 

que abans hi havia un porxo amb bigues de fusta les quals 
s’han extret. (Fotografia 22)

4.3.3.1.4.6. LLINDA METÀL·LICA
Nº DE LESIÓ: Dm5 - Dm6
Llinda metàl·lica (Dm).
Nº DE PLÀNOL I LOCALITZACIÓ: R8. Es troba a la part 

superior de les portes o obertures de persiana.
DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ: Es troben a gairebé totes les 

obertures de la façana un llinda metàl·lic que el composa 
una IPN, o dos; o perfils conformats en L. 

4.3.3.1.4.7. AGENTS BIOLÒGICS
Nº DE LESIÓ: Ab (sense numeració)
Agents biològics (Ab).
Nº DE PLÀNOL I LOCALITZACIÓ: R8. Es troba a tota la 

part inferior de la façana i al canvi de secció de la façana.
DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ: Es pot observar a tot el perí-

metre de la façana que creixen unes herbes. Sobretot al 
costat de les pilastres. També s’observa al canvi de secció 
de la façana, que en aquest perfil s’acumula una capa de 
fongs i molsa.

4.3.3.1.4.8. REHABILITACIÓ ANTERIOR
Nº DE LESIÓ: Rh (sense numeració)
Rehabilitació anterior (Rh).

Nº DE PLÀNOL I LOCALITZACIÓ: R8. Es troba a diverses 
zones de la façana remarcat amb quadrats o cercles.

DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ: No es tracta de lesions sinó 
de zones que es veuen rehabilitades, a causa del canvi de 
material que es va fer servir en alguna rehabilitació ante-
rior. 

Fotografia 20
Fotografia 22

Fotografia 21
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4.3.3.1.4. SOUTHWEST FAÇADE.

Façade of 60 m long by 8.5 to 9 m; divided into the set 
of twelve frames, each one divided the porch pillar 45 cm 
thick that mark the divisions of the transverse frames. (Pho-
to 20)

4.3.3.1.4.1. DEGRADATION OF THE MORTAR
NUMBER OF INJURY: D45 - D58
Degradation of the mortar and brick (D).
NUMBER AND LOCATION MAP: R8 injuries are to the 

lower part of the factory.
DESCRIPTION OF INJURY: There are areas of the façade 

that we see a lack of board of mortar between each row of 
bricks, both horizontally and vertically. There is evidence 
that mortar was used.

4.3.3.1.4.2. DEGOLLADO OF BRICK
NUMBER OF INJURY: D45 - D58
Degradation of the mortar and brick (D).
NUMBER AND LOCATION MAP: R8. Is mostly affected by 

the previous injury.
DESCRIPTION OF INJURY: There are areas of the factory 

that are at a height between 1 and 2 meters observes that 
has eroded the mortar mentioned and eroded brick factory.

4.3.3.1.4.3. CRACKS IN THE PILASTERS
NUMBER OF INJURY: fis20 - fis27
Cracks: (fis).
NUMBER AND LOCATION MAP: R8. Often found in the 

pilasters and some openings.
DESCRIPTION OF INJURY: There are cracks in the nor-

th-east approximately 1 - 2 cm thick, its length is variable. 
Vertical fissures are still in most cases the board of bricks.

 

 LOCATION: The pilasters are at 43, 39, 35, 31, 27, 13, the 
numbering plan is in the structure.

4.3.3.1.4.4. PAINTED SURFACE
NUMBER OF INJURY: P4
Painted surface (P).
NUMBER AND LOCATION MAP: R8. They are at different 

heights, are on the left side of the facade.
DESCRIPTION OF INJURY: There are painted on the sout-

hwest façade made   sprays that cover a large area and not 
conducive to the aesthetics of the factory. Does not affect 
the structure or materials of the factory. (Photo 21)

4.3.3.1.4.5. HOLES
NUMBER OF INJURY: F5 - F26
Holes in the cover (F).
NUMBER AND LOCATION MAP: R8. The holes are added 

to the cover the body in the factory.
DESCRIPTION OF INJURY: These holes seem to be that be-

fore there was a porch with wooden beams which have been 
extracted. (Photo 22)

4.3.3.1.4.6. METAL LINTEL
NUMBER OF INJURY: Dm5 - Dm6
Lintel metal (Dm).
NUMBER AND LOCATION MAP: R8. It is located at the top 

of the doors or louvered openings. 
DESCRIPTION OF INJURY: They are almost all openings 

in the facade a metallic edge that made   an IPN, or two, or 
shaped profiles in L.

4.3.3.1.4.7. BIOLOGICAL AGENTS
NUMBER OF INJURY: Ab (unnumbered)
Biological agents (Ab).
NUMBER AND LOCATION MAP: R8. It is located across the 

bottom of the front section and change the facade.
DESCRIPTION OF INJURY: It may be observed around the 

perimeter of the front growing herbs. We also observed the 
change of the front section, which builds a profile of fungi 
and moss layer, moreover, to see fungi due to moisture on 
the walls of the tank and falls where the water loses this, 
creating dark patches on the front, these are also added to 
the body plants and fungi.

4.3.3.1.4.8. REHABILITATION PREVIOUS
NUMBER OF INJURY: Rh (unnumbered)
Rehabilitation before (Rh).

NUMBER AND LOCATION MAP: R8. Found in various 
parts of the facade highlighted squares or circles.

DESCRIPTION OF INJURY: It isn’t injury but areas are re-
habilitated due to the change of material that was used in a 
previous restoration.
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4.3.3.2. PARETS INTERIORS
La fàbrica es composa de varies parets interiors, incloent 

que tractarem les parets exteriors per la part interior de la 
fàbrica, per tant, tractarem aquest apartat mitjançant sec-
cions longitudinals i transversals de l’edifici.

4.3.3.2.1. SECCIÓ TRANSVERSAL D-D’

Les parets del interior són parets de càrrega de maó mas-
sís menys dues divisions que estan fetes amb panells de 
cartró guix i una que està feta amb maó foradat. Aquestes 
divisions que no estan fetes amb maó massís no tenen cap 
funció de càrrega, encara que la de maó foradat podria 
suportar part de les càrregues a causa de la seva localit-
zació.

4.3.3.2.1.1. DEGRADACIÓ DE L’ACABAT DE GUIX
Nº DE LESIÓ: D57 – D62
Degradació de l’acabat (D).
Nº DE PLÀNOL I LOCALITZACIÓ: R6. Les lesions es tro-

ben per la part inferior de la fàbrica, a altura mitja i a la part 
superior.

DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ: Hi ha zones de les parets, a 
l’interior,  que s’aprecia una taca d’humitat, taca d’oli o una 
descomposició del guix, que afecta visualment a l’acabat 
interior. Aquestes taques es troben tant a mitja altura, com 
també es troben des de la cota del paviment fins a una 
alçada d’uns 50 cm, També es troben als arcs i les voltes.

(Fotografia 23)
SITUACIÓ: Aquestes taques coincideixen amb les degra-

dacions que es troben a les façanes per l’exterior, o amb 
les fissures que es troben a l’estructura. Però hi ha taques 
que estan fetes per altres circumstàncies, per maquinaria 
que s’ha utilitzat a la nau.

4.3 5.3.2.1.2. FERROS
Nº DE LESIÓ:  Fe1 – Fe3.
Ferros (Fe).
Nº DE PLÀNOL I LOCALITZACIÓ: R6. Es poden trobar a 

qualsevol lloc de les parets. 
DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ: A la secció de la nau, trobem a 

una alçada aproximada de 4 a 5 metres uns ferros retallats 
arran de la superfície de la paret. No es pot saber la utilitat 
d’aquests ferros, però es poden trobar tot tipus de perfils. 
Aquests perfils en ocasions ocasionen degradació a la su-
perfície de la paret a causa de la seva corrosió o la seva 
mecanització. (Fotografia 24)

4.3.3.2.1.3. FISSURES I ESQUERDES
Nº DE LESIÓ: fis30 – fis33
Fissures o esquerdes (fis).
Nº DE PLÀNOL I LOCALITZACIÓ: R4. Es solen trobar a 

les pilastres i allà on trobem sol·licitacions a causa de les 
carregues puntuals que exerceixen els arcs.

DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ: Hi ha fissures < 1 cm de gruix, 
la seva llargada és variable. Són fissures verticals que se-
gueixen en la majoria dels casos la junta dels maons.

CALCUL DE TENSIONS 
Annexe 2 de càlculs, segons el CTE.
(Fotografia 25)

4.3.3.2.2. SECCIÓ TRANSVERSAL E-E’

4.3.3.2.2.1. DEGRADACIÓ DE L’ACABAT DE GUIX
Nº DE LESIÓ: D63 – D72
Degradació de l’acabat (D).
Nº DE PLÀNOL I LOCALITZACIÓ: R6. Les lesions es tro-

ben per la part interior de la fàbrica, a altura mitja i a la part 
superior.

DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ: Hi ha zones de les parets, a 
l’interior, que s’aprecia una taca d’humitat o taca d’olis, o 
una descomposició del guix, que afecta visualment a l’aca-
bat interior. Aquestes taques es troben tant a mitja altura, 
com també es troben des de la cota de paviment fins a una 
alçada d’uns 50 cm, fins i tot als arcs i voltes.

SITUACIÓ: Aquestes taques coincideixen amb les degra-
dacions que es troben a les façanes per l’exterior, o amb 
les fissures que es troben a l’estructura. Però hi ha taques 
que estan fetes per altres circumstàncies, per maquinaria 
que s’ha utilitzat a la nau. (Fotografia 26)

4.3.3.2.2.2. FERROS
Nº DE LESIÓ:  Fe4 – Fe8.
Ferros (Fe).
Nº DE PLÀNOL I LOCALITZACIÓ: R6. Es poden trobar a 

qualsevol lloc de les parets.
DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ: A la secció de la nau, trobem a 

una alçada aproximada de 4 a 5 metres uns ferros retallats 
arran de la superfície de la paret. No es pot saber la utilitat 
d’aquests ferros, però es poden trobar tot tipus de perfils. 
Aquests perfils en ocasions ocasionen degradació a la su-
perfície de la paret a causa de la seva corrosió o la seva 
mecanització. (Fotografia 27)

4.3.3.2.2.3. FISSURES I ESQUERDES
Nº DE LESIÓ: fis34 – fis38
Fissures o esquerdes: (fis).
Nº DE PLÀNOL I LOCALITZACIÓ: R6. Es solen trobar a 

les pilastres i allà on trobem sol•licitacions a causa de les 
carregues puntuals que exerceixen els arcs.

DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ: Hi ha fissures < 1 cm de gruix, 
la seva llargada es variable. Son fissures verticals que se-
gueixen en la majoria dels casos la junta dels maons.

CALCUL DE TENSIONS 
Annexe 2. Càlculs segons el CTE. 
(Fotografia 28)

4.3.3.2.2.4. FORATS
Nº DE LESIÓ: F32 
Forats (F).
Nº DE PLÀNOL I LOCALITZACIÓ: R6.

DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ: Hi ha forats a la paret d’origen 
desconegut. Pot ser que falti material o en algun moment 
s’hagi necessitat fer el forat per al pas d’instal·lacions. 

4.3.3.2.2.5. REHABILITACIÓ ANTERIOR 
Nº DE LESIÓ: Rh (sense numeració)
Rehabilitació anterior (Rh).
Nº DE PLÀNOL LOCALITZACIÓ: R4. Es troba a diverses 

zones de la paret remarcat amb quadrats o cercles.
DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ: No es tracta de lesions sinó 

de zones que es veuen rehabilitades, a causa del canvi de 
material que es va fer servir en alguna rehabilitació ante-
rior. També trobem uns tensors a les parets de càrrega que 
fan de cinturo entre els maons de la paret per evitar el seu 
bombament.
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4.3.3.2. INTERIOR WALLS
The factory consists of several interior walls, including 

exterior walls that treat the inside of the factory, therefore, 
this section will deal with longitudinal and transverse sec-
tions of the building.

4.3.3.2.1. CROSS SECTION D-D ‘

The interior walls are solid brick bearing walls within two 
divisions that are made of drywall panels and is made   of 
hollow bricks. These divisions are not made   of solid brick 
have no charging function, although part of hollow brick 
could withstand the loads due to its location.

4.3.3.2.1.1. DEGRADATION OF THE FINISH GYP-
SUM

NUMBER OF INJURY: D57 - D62
Degradation of the finish (D).
NUMBER AND LOCATION MAP: R6. Injuries are the bot-

tom of the factory, half height and at the top.
DESCRIPTION OF INJURY: There are areas of the walls, 

inside which we see a wet spot, oil stain or decomposition 
of gypsum, which visually affect the interior finish. These 
spots are both average height, and are from the pavement 
level to a height of about 50 cm, are also arches and vaults.

(Photo 23)
LOCATION: These spots coincide with the degradations 

that are on the walls to the outside, or cracks found in the 
structure. But there are spots that are made   by other cir-
cumstances, that machinery used in the factory.

4.3.3.2.1.2. IRONS
NUMBER OF INJURY: Fe1 - Fe3.
Iron (Fe).
NUMBER AND LOCATION MAP: R6. They can be found 

anywhere on the walls.
DESCRIPTION OF INJURY: A section of the ship, found at 

a height of approximately 4 to 5 feet as a result of a cut iron 
wall surface. Can not find the usefulness of these irons, but 
you can find all kinds of profiles. These profiles sometimes 
cause degradation to the wall surface due to corrosion or its 
mechanization. (Photo 24)

4.3.3.2.1.3. CRACKS
NUMBER OF INJURY: fis30 - fis33
Cracks (FIS).
NUMBER AND LOCATION MAP: R4. Often found in the 

pilasters and where requests are due to the loads exerted by 
the arches.

DESCRIPTION OF INJURY: There are cracks <1 cm thick, 
its length is variable. Vertical cracks are still in most cases 
the board of bricks.

CALCULATE TENSION
Annex 2 of calculations according to the CTE.
(Photo 25)

4.3.3.2.2. CROSS SECTION E-E ‘

4.3.3.2.2.1. DEGRADATION OF THE FINISH GYP-
SUM

NUMBER OF INJURY: D63 - D72
Degradation of the finish (D).
NUMBER AND LOCATION MAP: R6. The lesions are found 

on the inside of the factory at half height and at the top.
DESCRIPTION OF INJURY: There are areas of the walls, 

inside which we see a wet spot or stain, oil or decompositi-
on of gypsum, which visually affect the interior finish. The-
se spots are both average height, and are from the pavement 
level to a height of about 50 cm, even arches and vaults.

Location: These spots coincide with the degradations that 
are on the walls to the outside, or cracks found in the struc-
ture. But there are spots that are made   by other circumstan-
ces, that machinery used in the factory. (Photo 26)

4.3.3.2.2.2. IRONS
NUMBER OF INJURY: Fe4 - Fe8.
Iron (Fe).
NUMBER AND LOCATION MAP: R6. They can be found 

anywhere on the walls.
DESCRIPTION OF INJURY: A section of the ship, found at 

a height of approximately 4 to 5 feet as a result of a cut iron 
wall surface. Can not find the usefulness of these irons, but 
you can find all kinds of profiles. These profiles sometimes 
cause degradation to the wall surface due to corrosion or its 
mechanization. (Photo 27)

4.3.3.2.2.3. CRACKS
NUMBER OF INJURY: fis34 - fis38
Cracks: (fis).
NUMBER AND LOCATION MAP: R6. Often found in the pi-

lasters and where requests are due to the concentrated loads 
exerted by the arches.

DESCRIPTION OF INJURY: There are cracks <1 cm thick, 
its length is variable. Vertical cracks are still in most cases 
the board of bricks.

CALCULATE TENSION
Annex 2. Calculations by the CTE.
(Photo 28)

4.3.3.2.2.4. HOLES
NUMBER OF INJURY: F32
Holes (F).
NUMBER AND LOCATION MAP: R6.
DESCRIPTION OF INJURY: There are holes in the wall 

of unknown origin. Maybe missing material or sometime 
have need to make the hole for the passage of facilities.

4.3.3.2.2.5. REHABILITATION PREVIOUS
NUMBER OF INJURY: Rh (unnumbered)
Rehabilitation before (Rh).
NUMBER AND LOCATION MAP: R4. Found in various 

parts of the wall highlighted with circles or squares.
DESCRIPTION OF INJURY: It is not injury but areas are 

rehabilitated due to the change of material that was used in 
a previous restoration. We also found a tensile load on the 
walls that make belt between the bricks of the wall to avoid 
their pumping 
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4.3.3.2.3. SECCIÓ TRANSVERSAL F-F’

4.3.3.2.3.1. DEGRADACIÓ DE L’ACABAT DE GUIX
Nº DE LESIÓ: D73 – D76
Degradació de l’acabat (D).
Nº DE PLÀNOL I LOCALITZACIÓ: R6. Les lesions es tro-

ben per la part inferior de la fàbrica, a altura mitja i a la part 
superior.

DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ: Aquestes taques coincideixen 
amb les degradacions que es troben a les façanes per l’ex-
terior, o amb les fissures que es troben a l’estructura. Però 
hi ha taques que estan fetes per altres circumstàncies, per 
maquinaria que s’ha utilitzat a la nau.

4.3.3.2.3.2. FERROS
Nº DE LESIÓ: Fe9 
Ferros (Fe).
Nº DE PLÀNOL I LOCALITZACIÓ: R6. Es poden trobar a 

qualsevol lloc de les parets.
DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ: A la secció de la nau, trobem 

a una alçada aproximada de 4 a 5 metres uns ferros reta-
llats arran de la superfície de la paret. No es pot saber la 
utilitat d’aquests ferros, però es poden trobar tot tipus de 
perfils. Aquests perfils en ocasions ocasionen degradació 
a la superfície de la paret a causa de la seva corrosió o la 
seva mecanització.

4.3.3.2.3.3. FISSURES I ESQUERDES
Nº DE LESIÓ: fis39 – fis42
Fissures o esquerdes (fis).
Nº DE PLÀNOL I LOCALITZACIÓ: R6. Es solen trobar a 

les pilastres i allà on trobem sol·licitacions a causa de les 
carregues puntuals que exerceixen els arcs.

DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ: Hi ha fissures < 1 cm de gruix, 
la seva llargada es variable. Són fissures verticals que se-
gueixen en la majoria dels casos la junta dels maons. (Fo-
tografia 29)

4.3.3.2.3.4. FORATS
Nº DE LESIÓ: F33-F36 
Forats (F).
Nº DE PLÀNOL I LOCALITZACIÓ: R6. 
DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ: Hi ha forats a la paret d’origen 

desconegut. Pot ser que falti material o en algun moment 
s’hagi necessitat fer el forat per al pas d’instal·lacions. 

4.3.3.2.4. SECCIÓ TRANSVERSAL G-G’ I H-H’
És una paret sense cap lesió visible. 

4.3.3.2.5. SECCIÓ TRANSVERSAL I-I’

4.3.3.2.5.1. DEGRADACIÓ DE L’ACABAT DE GUIX
Nº DE LESIÓ: D77 – D80
Degradació de l’acabat (D).
Nº DE PLÀNOL I LOCALITZACIÓ: R7. Les lesions es tro-

ben per la part inferior de la fàbrica, a altura mitja i a la part 
superior.

DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ: Hi ha zones de les parets, a 
l’interior,  que s’aprecia una taca d’humitat, taca d’oli o una 
descomposició del guix, que afecta visualment a l’acabat 
interior. Aquestes taques es troben tant a mitja altura, com 
també es troben des de la cota del paviment fins a una 
alçada d’uns 50 cm, També es troben als arcs i les voltes.

SITUACIÓ: Aquestes taques coincideixen amb les degra-
dacions que es troben a les façanes per l’exterior, o amb 
les fissures que es troben a l’estructura. Però hi ha taques 
que estan fetes per altres circumstàncies, per maquinaria 
que s’ha utilitzat a la nau.

4.3.3.2.5.2. FERROS
Nº DE LESIÓ:  Fe10 - Fe12
Ferros (Fe).
Nº DE PLÀNOL I LOCALITZACIÓ: R7. Es troben a la part 

esquerra de la secció.
DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ: A la secció de la nau, trobem 

a una alçada aproximada de 4 a 5 metres uns ferros reta-
llats arran de la superfície de la paret. No es pot saber la 
utilitat d’aquests ferros, però es poden trobar tot tipus de 
perfils. Aquests perfils en ocasions ocasionen degradació 
a la superfície de la paret a causa de la seva corrosió o la 
seva mecanització.

4.3.3.2.5.3. FISSURES I ESQUERDES
Nº DE LESIÓ: fis43 – fis44
Fissures o esquerdes (fis).
Nº DE PLÀNOL I LOCALITZACIÓ: R7. Es solen trobar a 

les pilastres i allà on trobem sol·licitacions a causa de les 
carregues puntuals que exerceixen els arcs.

DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ: Hi ha fissures < 1 cm de gruix, 
la seva llargada es variable. Són fissures verticals que se-
gueixen el descens de càrregues de l’arc.

4.3.3.2.5.4. FORATS
Nº DE LESIÓ: F37-F38 
Forats (F).
Nº DE PLÀNOL I LOCALITZACIÓ: R7. Variable.

DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ: Hi ha forats a la paret d’origen 
desconegut. Pot ser que falti material o en algun moment 
s’hagi necessitat fer el forat per al pas d’instal·lacions. 

4.3.3.2.5.5. PINTURES
Nº DE LESIÓ: P5 
Pintures (P).
Nº DE PLÀNOL I LOCALITZACIÓ: R7. Part inferior de la 

fàbrica fins a 1,50 metres.
DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ: Segons la secció de la nau, els 

arrendataris han pintat la seva part de la nau des de cota 
0 del paviment fins a 1,50 metres. Aquesta pintura a causa 
del temps està deteriorada, o bruta o a causa de les humi-
tats pateix la mateixa lesió que l’acabat de guix. 

4.3.3.2.5.6. REHABILITACIÓ ANTERIOR 
Nº DE LESIÓ: Rh (sense numeració)
Rehabilitació anterior.
Nº DE PLÀNOL I LOCALITZACIÓ: R7. Es troba a diverses 

zones de la paret remarcat amb quadrats o cercles.
DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ: No són lesions sinó de zo-

nes que es veuen rehabilitades, es veu el canvi de material 
d’una rehabilitació anterior. 
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4.3.3.2.3. CROSS SECTION F-F’

4.3.3.2.3.1. DEGRADATION OF THE FINISH GYP-
SUM

NUMBER OF INJURY: D73 - D76
Degradation of the finish (D).
NUMBER AND LOCATION MAP: R6. Injuries are the bot-

tom of the factory, half height and at the top.
DESCRIPTION OF INJURY: These spots coincide with the 

degradations that are on the walls to the outside, or cracks 
found in the structure. But there are spots that are made   by 
other circumstances, that machinery used in the factory.

4.3.3.2.3.2. IRONS
NUMBER OF INJURY: Fe9
Iron (Fe).
NUMBER AND LOCATION MAP: R6. They can be found 

anywhere on the walls.
DESCRIPTION OF INJURY: A section of the ship, found at 

a height of approximately 4 to 5 feet as a result of a cut iron 
wall surface. Can not find the usefulness of these irons, but 
you can find all kinds of profiles. These profiles sometimes 
cause degradation to the wall surface due to corrosion or its 
mechanization.

4.3.3.2.3.3. CRACKS
NUMBER OF INJURY: fis39 - fis42
Cracks (fis).
NUMBER AND LOCATION MAP: R6. Often found in the pi-

lasters and where requests are due to the concentrated loads 
exerted by the arches.

DESCRIPTION OF INJURY: There are cracks <1 cm thick, 
its length is variable. Vertical cracks are still in most cases 
the board of bricks. (Photo 29)

4.3.3.2.3.4. HOLES
NUMBER OF INJURY: F33-F36
Holes (F).
NUMBER AND LOCATION MAP: R6.
DESCRIPTION OF INJURY: There are holes in the wall 

of unknown origin. Maybe missing material or sometime 
have need to make the hole for the passage of facilities.

4.3.3.2.4. CROSS SECTION G-G’ AND H-H’
It is a wall without any visible injury.

4.3.3.2.5. CROSS SECTION I-I’

4.3.3.2.5.1. DEGRADATION OF THE FINISH GYP-
SUM

NUMBER OF INJURY: D77 - D80
Degradation of the finish (D).
NUMBER AND LOCATION MAP: R7. Injuries are the bot-

tom of the factory, half height and at the top.
DESCRIPTION OF INJURY: There are areas of the walls, 

inside which we see a wet spot, oil stain or decomposition 
of gypsum, which visually affect the interior finish. These 
spots are both average height, and are from the pavement 
level to a height of about 50 cm, are also arches and vaults.

LOCATION: These spots coincide with the degradations 
that are on the walls to the outside, or cracks found in the 
structure. But there are spots that are made   by other cir-
cumstances, that machinery used in the factory.

4.3.3.2.5.2. IRONS
NUMBER OF INJURY: Fe10 - Fe12
Iron (Fe).
NUMBER AND LOCATION MAP: R7. They are on the left 

side of the section.
DESCRIPTION OF INJURY: A section of the ship, found at 

a height of approximately 4 to 5 meters as a result of a cut 
iron wall surface. Can not find the usefulness of these irons, 
but you can find all kinds of profiles. These profiles someti-
mes cause degradation to the wall surface due to corrosion 
or its mechanization.

4.3.3.2.5.3. CRACKS
NUMBER OF INJURY: fis43 - fis44
Cracks (fis).
NUMBER AND LOCATION MAP: R7. Often found in the pi-

lasters and where requests are due to the concentrated loads 
exerted by the arches.

DESCRIPTION OF INJURY: There are cracks <1 cm thick, 
its length is variable. Vertical cracks are still declining lo-
ads arc.

4.3.3.2.5.4. HOLES
NUMBER OF INJURY: F37-F38
Holes (F).
NUMBER AND LOCATION MAP: R7. Variable.
DESCRIPTION OF INJURY: There are holes in the wall 

of unknown origin. Maybe missing material or sometime 
have need to make the hole for the passage of facilities.

4.3.3.2.5.5. PAINTINGS
NUMBER OF INJURY: P5
Paints (P).
NUMBER AND LOCATION MAP: R7. Bottom of the plant up 

to 1.50 meters.
DESCRIPTION OF INJURY: According to the section of the 

ship, tenants have painted their part of the ship from the 
pavement level 0 to 1.50 meters. This painting is damaged 
because of the weather, or because of dirty or damp suffer 
the same injury that finished gypsum.

4.3.3.2.5.6. REHABILITATION PREVIOUS
NUMBER OF INJURY: Rh (unnumbered)
Rehabilitation before.
NUMBER AND LOCATION MAP: R7. Found in various parts 

of the wall highlighted with circles or squares.
DESCRIPTION OF INJURY: injuries but are not areas that 

are rehabilitated, is the rehabilitation of a material change 
above.
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4.3.3.2.6. SECCIÓ LONGITUDINAL 1-1’

4.3.3.2.6.1 DEGRADACIÓ DE L’ACABAT DE GUIX
Nº DE LESIÓ: D64, D106 – D108
Degradació de l’acabat (D).
Nº DE PLÀNOL I LOCALITZACIÓ: R4. Les lesions es tro-

ben per la part inferior de la fàbrica, a altura mitja i a la part 
superior.

DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ: Hi ha zones de les parets, a 
l’interior,  que s’aprecia una taca d’humitat, taca d’oli, o una 
descomposició del guix, que afecta visualment a l’acabat 
interior. Aquestes taques es troben tant a mitja altura, com 
també es troben des de cota de forjat fins a una alçada 
d’uns 50 cm.

SITUACIÓ: Aquestes taques coincideixen amb les fissures 
que es troben a l’estructura. Però hi ha taques que estan 
fetes per altres circumstàncies, per maquinaria que s’ha 
utilitzat a la nau. (Fotografia 30)

4.3.3.2.6.2. FERROS
Nº DE LESIÓ:  Fe40 – Fe50.
Ferros (Fe).
Nº DE PLÀNOL I LOCALITZACIÓ: R4. Es poden trobar a 

qualsevol lloc de les parets. 
DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ: A la secció de la nau, trobem 

a una alçada aproximada de 4 a 5 metres uns ferros reta-
llats arran de la superfície de la paret. No es pot saber la 
utilitat d’aquests ferros, però es poden trobar tot tipus de 
perfils. Aquests perfils en ocasions ocasionen degradació 
a la superfície de la paret a causa de la seva corrosió o la 
seva mecanització.

4.3.3.2.6.3. FORATS
Nº DE LESIÓ: F59 - F63 
Forats (F).
Nº DE PLÀNOL I LOCALITZACIÓ: R4.
DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ: Hi ha forats a la paret d’origen 

desconegut. Pot ser que falti material o en algun moment 
s’hagi necessitat fer el forat per al pas d’instal·lacions. (Fo-
tografia 31)

4.3.3.2.6.4. REHABILITACIÓ ANTERIOR 
Nº DE LESIÓ: Rh (sense numeració)
Rehabilitació anterior.
Nº DE PLÀNOL LOCALITZACIÓ: R4. Es troba a diverses 

zones de la façana remarcat amb quadrats o cercles.
DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ: No es tracta de lesions sinó 

de zones que es veuen rehabilitades, a causa del canvi de 
material que es va fer servir en alguna rehabilitació ante-

rior. També trobem uns tensors a les parets de càrrega que 
fan de cinturo entre les fulles de la paret per evitar el seu 
bombament.

4.3.3.2.6.5. DEFORMACIÓ DE LA SOLERA 
Nº DE LESIÓ: DefS (sense numeració)
Deformació del sòl (DefS).
Nº DE PLÀNOL LOCALITZACIÓ: R4. Es troba a la zona de 

la solera al vestíbul.
DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ: Es tracta de la deformació que 

ha tingut la solera a causa de la sobrecarrega fent un mal 
ús de l’espai com utilitzar-lo d’aparcament.

4.3.3.2.7. SECCIÓ LONGITUDINAL 2-2’

4.3.3.2.7.1. DEGRADACIÓ DE L’ACABAT DE GUIX
Nº DE LESIÓ: D67, D99 – D105
Degradació de l’acabat (D).
Nº DE PLÀNOL I LOCALITZACIÓ: R4. Les lesions es tro-

ben per la part inferior de la fàbrica, a altura mitja i a la part 
superior.

DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ: Hi ha zones de les parets, a 
l’interior,  que s’aprecia una taca d’humitat, taca d’oli o una 
descomposició del guix, que afecta visualment a l’acabat 
interior. Aquestes taques es troben tant a mitja altura, com 
també es troben des de la cota del paviment fins a una 
alçada d’uns 50 cm, També es troben als arcs i les voltes.

SITUACIÓ: Aquestes taques coincideixen amb les fissures 
que es troben a l’estructura. Però hi ha taques que estan 
fetes per altres circumstàncies, per maquinaria que s’ha 
utilitzat a la nau.

4.3.3.2.7.2. FERROS
Nº DE LESIÓ:  Fe29 – Fe39.
Ferros (Fe).
Nº DE PLÀNOL I LOCALITZACIÓ: R4. Es poden trobar a 

qualsevol lloc de les parets.
DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ: A la secció de la nau, trobem a 

una alçada aproximada de 4 a 5 metres uns ferros retallats 
arran de la superfície de la paret. No es pot saber la utilitat 
d’aquests ferros, però es poden trobar tot tipus de perfils. 
Aquests perfils en ocasions ocasionen degradació a la su-
perfície de la paret a causa de la seva corrosió o la seva 
mecanització. (Fot.32)

4.3.3.2.7.3. FISSURES I ESQUERDES
Nº DE LESIÓ: fis55 – fis56
Fissures o esquerdes (fis).
Nº DE PLÀNOL I LOCALITZACIÓ: R4. Es solen trobar a 

les pilastres i allà on trobem sol•licitacions a causa de les 
carregues puntuals que s’exerceixen els arcs.

DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ: Hi ha fissures < 1 cm de gruix, 
la seva llargada es variable. Son fissures verticals que se-
gueixen la junta per on descendeixen les càrregues
 
4.3.3.2.7.4. FORATS
Nº DE LESIÓ: F54 - F58 
Forats (F).
Nº DE PLÀNOL I LOCALITZACIÓ: R4.

DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ: Hi ha forats a la paret d’origen 
desconegut. Pot ser que falti material o en algun moment 
s’hagi necessitat fer el forat per al pas d’instal·lacions. 

4.3.3.2.7.5. REHABILITACIÓ ANTERIOR 
Nº DE LESIÓ: Rh (sense numeració)
Rehabilitació anterior.
Nº DE PLÀNOL LOCALITZACIÓ: R4. Es troba a diverses 

zones de paret remarcat amb quadrats o cercles.
DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ: No es tracta de lesions sinó de 

zones que es veuen rehabilitades.

4.3.3.2.7.6. DEFORMACIÓ DE LA SOLERA 
Nº DE LESIÓ: DefS (sense numeració)
Deformació del sòl (DefS).
Nº DE PLÀNOL LOCALITZACIÓ: R4. Es troba a la part del 

vestíbul.
DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ: Es tracta de la deformació que 

ha tingut la solera a causa de la sobrecarrega fent un mal 
ús de l’espai com utilitzar-lo d’aparcament.
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DIAGNOSIS AND PROPOSAL OF INTERVENTION TO THE OLD MODERNIST FACTORY CAN BAGARIA OF CORNELLÀ OF LLOBREGAT

4.3.3.2.6. LONGITUDINAL SECTION 1-1’

4.3.3.2.6.1 DEGRADATION OF THE FINISH GYP-
SUM

NUMBER OF INJURY: D64, D106 - D108
Degradation of the finish (D).
NUMBER AND LOCATION MAP: R4. Injuries are the bot-

tom of the factory, half height and at the top.
Description of injury: There are areas of the walls, insi-

de which we see a wet spot, oil stain or decomposition of 
gypsum, which visually affect the interior finish. These 
spots are both average height, and are forged from level to 
a height of about 50 cm.

LOCATION: These stains match the cracks found in the 
structure. But there are spots that are made   by other cir-
cumstances, machinery that was used to ship. (Photo 30)

4.3.3.2.6.2. IRONS
NUMBER OF INJURY: Fe40 - Fe50.
Iron (Fe).
NUMBER AND LOCATION MAP: R4. They can be found 

anywhere on the walls.
DESCRIPTION OF INJURY: A section of the ship, found at 

a height of approximately 4 to 5 meters as a result of a cut 
iron wall surface. Can not find the usefulness of these irons, 
but you can find all kinds of profiles. These profiles someti-
mes cause degradation to the wall surface due to corrosion 
or its mechanization.

4.3.3.2.6.3. HOLES
NUMBER OF INJURY: F59 - F63
Holes (F).
NUMBER AND LOCATION MAP: R4.
DESCRIPTION OF INJURY: There are holes in the wall 

of unknown origin. Maybe missing material or sometime 
have need to make the hole for the passage of facilities. 
(Photo 31)

4.3.3.2.6.4. REHABILITATION PREVIOUS
NUMBER OF INJURY: Rh (unnumbered)
Rehabilitation before.
NUMBER AND LOCATION MAP: R4. Found in various 

parts of the facade highlighted squares or circles.
DESCRIPTION OF INJURY: It is not injury but areas are 

rehabilitated due to the change of material that was used 
in a previous restoration. We also found a tensile load on 
the walls that make belt between the leaves of the wall to 
prevent them from pumping.

4.3.3.2.6.5. DEFORMATION OF THE SLAB
NUMBER OF INJURY: DefS (unnumbered)
Ground floor deformation (DefS).
NUMBER AND LOCATION MAP: R4. It is located in the lo-

bby area of   the slab.
DESCRIPTION OF INJURY: This is the strain that had 

the slab due to overload misusing the space and use it for 
parking.

4.3.3.2.7. LONGITUDINAL SECTION 2-2’

4.3.3.2.7.1. DEGRADATION OF THE FINISH PLAS-
TER

NUMBER OF INJURY: D67, D99 - D105
Degradation of the finish (D).
NUMBER AND LOCATION MAP: R4. Injuries are the bot-

tom of the factory, half height and at the top.
DESCRIPTION OF INJURY: There are areas of the walls, 

inside which we see a wet spot, oil stain or decomposition 
of gypsum, which visually affect the interior finish. These 
spots are both average height, and are from the pavement 
level to a height of about 50 cm, are also arches and vaults.

LOCATION: These stains match the cracks found in the 
structure. But there are spots that are made   by other cir-
cumstances, that machinery used in the factory.

4.3.3.2.7.2. IRONS
NUMBER OF INJURY: Fe29 - Fe39.
Iron (Fe).
NUMBER AND LOCATION MAP: R4. They can be found 

anywhere on the walls.
DESCRIPTION OF INJURY: A section of the ship, found at 

a height of approximately 4 to 5 meters as a result of a cut 
iron wall surface. Can not find the usefulness of these irons, 
but you can find all kinds of profiles. These profiles someti-
mes cause degradation to the wall surface due to corrosion 
or its mechanization. (Photo 32)

4.3.3.2.7.3. CRACKS
NUMBER OF INJURY: fis55 - fis56
Cracks (fis).
NUMBER AND LOCATION MAP: R4. Often found in the pi-

llars and where requests are due to the loads exerted arches.
DESCRIPTION OF INJURY: There are cracks <1 cm thick, 

its length is variable. Are vertical cracks that follow the bo-
ard where down loads

 
4.3.3.2.7.4. HOLES
NUMBER OF INJURY: F54 - F58
Holes (F).
NUMBER AND LOCATION MAP: R4.
DESCRIPTION OF INJURY: There are holes in the wall 

of unknown origin. Maybe missing material or sometime 
have need to make the hole for the passage of facilities.

4.3.3.2.7.5. REHABILITATION PREVIOUS
NUMBER OF INJURY: Rh (unnumbered)
Rehabilitation before.

NUMBER AND LOCATION MAP: R4. It is noted several are-
as of wall with squares or circles.

DESCRIPTION OF INJURY: It is not injury but areas are 
rehabilitated.

4.3.3.2.7.6. DEFORMATION OF THE SLAB
NUMBER OF INJURY: DefS (unnumbered)
Ground floor deformation (DefS).
NUMBER AND LOCATION MAP: R4. It is located in the lo-

bby.
DESCRIPTION OF INJURY: This is the strain that had 

the slab due to overload misusing the space and use it for 
parking.
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DIAGNOSI I PROPOSTA D’INTERVENCIÓ A L’ANTIGA FÀBRICA MODERNISTA CAN BAGARIA DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

4.3.3.2.8. SECCIÓ LONGITUDINAL 3-3’

4.3.3.2.8.1. DEGRADACIÓ DE L’ACABAT DE GUIX
Nº DE LESIÓ: D64, D106 - D107, D114 - D118
Degradació de l’acabat (D).
Nº DE PLÀNOL I LOCALITZACIÓ: R4. Les lesions es tro-

ben per la part superior de la fàbrica, sota la trobada entre 
els arcs.

DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ: Aquestes taques coincideixen 
amb fisures que es troben a l’estructura, sota els arcs i que 
coincideixen amb les pilastres que hi ha a l’exterior. (Foto-
grafia 33)

4.3.3.2.8.2. FERROS
Nº DE LESIÓ:  Fe64 - Fe65
Ferros (Fe).
Nº DE PLÀNOL I LOCALITZACIÓ: R4. Es poden trobar a 

l’alçada on comencen els arcs.
DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ: A la secció de la nau, trobem 

a una alçada aproximada de 4 a 5 metres uns ferros amb 
forma triangular a la superfície de la paret. No es pot saber 
la utilitat d’aquests ferros, però es poden trobar tot tipus 
de perfils. Aquests perfils ocasionen degradació a la su-
perfície de la paret a causa de la seva corrosió o la seva 
mecanització. (Fotografia 34)

4.3.3.2.8.3. FISSURES I ESQUERDES
Nº DE LESIÓ: fis60 – fis65
Fissures o esquerdes (fis).
Nº DE PLÀNOL I LOCALITZACIÓ: R4. Es solen trobar a 

les pilastres i allà on trobem sol·licitacions a causa de les 
carregues puntuals que exerceixen els arcs.

DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ: Hi ha fissures < 1 cm de gruix, 
la seva llargada es variable. Son fissures verticals que se-
gueixen en la majoria dels casos la junta dels maons.

4.3.3.2.8.4. REHABILITACIÓ ANTERIOR 
Nº DE LESIÓ: Rh (sense numeració)
Rehabilitació anterior.
Nº DE PLÀNOL LOCALITZACIÓ: R4. Es troba a diverses 

zones de la façana remarcat amb quadrats o cercles.
DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ: En aquest cas es una divisió 

de cartó guix.

4.3.3.2.9. SECCIÓ LONGITUDINAL 4-4’

4.3.3.2.9.1. DEGRADACIÓ DE L’ACABAT DE GUIX
Nº DE LESIÓ: D67, D99 - D101, D110 - D113
Degradació de l’acabat (D).
Nº DE PLÀNOL I LOCALITZACIÓ: R5. Les lesions es tro-

ben per la part inferior de la fàbrica, i a la part superior, 
sota els arcs, i un forat que hi ha a la paret, que dona al 
passadís de la planta primera.

DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ: Aquestes taques coincideixen 
amb les degradacions que es troben a les parets del pas-
sadís a l’interior de la fàbrica, o amb les fissures que es 
troben a les pilastres, que es per on es troba el descens 
dels baixants. Però hi ha taques que estan fetes per altres 
circumstàncies, per maquinaria que s’ha utilitzat a la nau.

(Fotografia 35)

4.3.3.2.9.2. FISSURES I ESQUERDES
Nº DE LESIÓ: fis55 – fis59
Fissures o esquerdes (fis).
Nº DE PLÀNOL I LOCALITZACIÓ: R5. Es solen trobar a 

les pilastres i allà on trobem sol·licitacions a causa de les 
carregues puntuals que exerceixen els arcs.

DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ: Hi ha fissures < 1 cm de gruix, 
la seva llargada es variable. Son fissures verticals que se-
gueixen la direcció del descens de càrregues dels pilars.

4.3.3.2.9.3. FORATS
Nº DE LESIÓ: F64 
Forats (F).
Nº DE PLÀNOL I LOCALITZACIÓ: R5. Variable.
DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ: Hi ha forats a la paret d’origen 

desconegut. Pot ser per al pas d’instal·lacions o maquinà-
ria. (Fotografia 36)

4.3.3.2.9.4. REHABILITACIÓ ANTERIOR 
Nº DE LESIÓ: Rh (sense numeració)
Rehabilitació anterior.
Nº DE PLÀNOL LOCALITZACIÓ: R5. Es troba a unes ober-

tures que s’han tapat.
DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ: S’han tapat unes portes o pas-

sos que hi havia a la fàbrica. Algunes amb maons i d’altres 
amb cartró guix. (Fotografia 37)
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DIAGNOSIS AND PROPOSAL OF INTERVENTION TO THE OLD MODERNIST FACTORY CAN BAGARIA OF CORNELLÀ OF LLOBREGAT

4.3.3.2.8. LONGITUDINAL SECTION 3-3’

4.3.3.2.8.1. DEGRADATION OF THE FINISH PLAS-
TER

NUMBER OF INJURY: D64, D106 - D107, D114 - D118
Degradation of the finish (D).
NUMBER AND LOCATION MAP: R4. Injuries are the top of 

the factory, meeting under the arches.
DESCRIPTION OF INJURY: These spots coincide with 

cracks found in the structure, under arches and matching 
pilasters that are outside. (Photo 33)

4.3.3.2.8.2. IRONS
NUMBER OF INJURY: Fe64 - Fe65
Iron (Fe).
NUMBER AND LOCATION MAP: R4. Can be found at the 

level where they begin arches.
DESCRIPTION OF INJURY: A section of the factory, found 

at a height of approximately 4 to 5 meters with a triangular 
iron on the surface of the wall. Can not find the usefulness 
of these irons, but you can find all kinds of profiles. These 
profiles cause degradation to the wall surface due to corro-
sion or its mechanization. (Photo 34)

4.3.3.2.8.3. CRACKS
NUMBER OF INJURY: fis60 - fis65
Cracks (fis).
NUMBER AND LOCATION MAP: R4. Often found in the 

pillars and where requests are due to the loads exerted by 
the arches.

DESCRIPTION OF INJURY: There are cracks <1 cm thick, 
its length is variable. Are vertical cracks that follow the di-
rection of the pilasters.

4.3.3.2.8.4. REHABILITATION PREVIOUS
NUMBER OF INJURY: Rh (unnumbered)
Rehabilitation before.
NUMBER AND LOCATION MAP: R4. Found in various 

parts of the facade highlighted squares or circles.
DESCRIPTION OF INJURY: In this case, a division of plas-

terboard.

 4.3.3.2.9. LONGITUDINAL SECTION 4-4’

4.3.3.2.9.1. DEGRADATION OF THE FINISH PLAS-
TER

NUMBER OF INJURY: D67, D99 - D101, D110 - D113
Degradation of the finish (D).
NUMBER AND LOCATION MAP: R5. Injuries are the bot-

tom of the factory, and at the top, under the arches, and 
there is a hole in the wall that faces the hallway of the first 
floor.

DESCRIPTION OF INJURY: These spots coincide with the 
degradations that are on the corridor walls inside the fac-
tory, or cracks found on the pilasters, which is where the 
drop chutes. But there are spots that are made   by other cir-
cumstances, that machinery used in the factory.

(Photo 35)

4.3.3.2.9.2. CRACKS
NUMBER OF INJURY: fis55 - fis59
Cracks (FIS).
NUMBER AND LOCATION MAP: R5. Often found in the 

pillars and where requests are due to the loads exerted by 
the arches.

DESCRIPTION OF INJURY: There are cracks <1 cm thick, 
its length is variable. Are vertical cracks that follow the di-
rection of the pilasters.

4.3.3.2.9.3. HOLES
NUMBER OF INJURY: F64
Holes (F).
NUMBER AND LOCATION MAP: R5. Variable.
DESCRIPTION OF INJURY: There are holes in the wall 

of unknown origin. Maybe for the passage of facilities or 
equipment. (Photo 36)

4.3.3.2.9.4. REHABILITATION PREVIOUS
NUMBER OF INJURY: Rh (unnumbered)
Rehabilitation before.
NUMBER AND LOCATION MAP:R5. Openings is to be co-

vered.
DESCRIPTION OF INJURY: We covered doors or steps that 

were in the factory. Some brick and others with drywall. 
(Photo 37)
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DIAGNOSI I PROPOSTA D’INTERVENCIÓ A L’ANTIGA FÀBRICA MODERNISTA CAN BAGARIA DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

4.3.3.2.10. SECCIÓ LONGITUDINAL 5-5’

4.3.3.2.10.1. DEGRADACIÓ DE L’ACABAT DE GUIX
Nº DE LESIÓ: D 81 – D87
Degradació de l’acabat (D).
Nº DE PLÀNOL I LOCALITZACIÓ: R5. Les lesions es tro-

ben per la part inferior de la fàbrica, a altura mitja i a la part 
superior.

DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ: Hi ha zones de les parets, a 
l’interior, on s’aprecia una taca d’humitat, taca d’oli o una 
descomposició del guix, que afecta visualment a l’acabat 
interior. Aquestes taques es troben tant a mitja altura, com 
també es troben des de cota de paviment fins a una alçada 
d’uns 50 cm. També es troben als arcs i voltes.

4.3.3.2.10.2. FERROS
Nº DE LESIÓ:  Fe13 - Fe21
Ferros (Fe).
Nº DE PLÀNOL I LOCALITZACIÓ: R5. Es poden trobar a 

qualsevol lloc de les parets.
DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ: A la secció de la nau, trobem 

a una alçada aproximada de 4 a 5 metres uns ferros reta-
llats arran de la superfície de la paret. No es pot saber la 
utilitat d’aquests ferros, però es poden trobar tot tipus de 
perfils, alguns son per subjectar el pas de la línia elèctrica. 
Aquests perfils en ocasions ocasionen degradació a la su-
perfície de la paret a causa de la seva corrosió o la seva 
mecanització. (Fotografia 38)

4.3.3.2.10.3.. FISSURES I ESQUERDES
Nº DE LESIÓ: fis45 – fis53
Fissures o esquerdes: (fis).
Nº DE PLÀNOL I LOCALITZACIÓ: R5. Es solen trobar a 

les pilastres i allà on trobem sol·licitacions a causa de les 
carregues puntuals que exerceixen els arcs. 

DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ: Hi ha fissures < 1 cm de gruix, 
la seva llargada es variable. Son fissures verticals que se-
gueixen la direcció de les pilastres. (Fotografia 39)

4.3.3.2.10.4. FORATS
Nº DE LESIÓ: F39 - F45
Forats (F).
Nº DE PLÀNOL I LOCALITZACIÓ: R5. Variable.
DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ: Hi ha forats a la paret d’origen 

desconegut. Pot ser que falti material o en algun moment 
s’hagi necessitat fer el forat per al pas d’instal·lacions. 

4.3.3.2.10.5. PINTURES
Nº DE LESIÓ: P6 - P7
Pintures (P).

Nº DE PLÀNOL I LOCALITZACIÓ: R5. Part inferior de la 
fàbrica fins a 1,50 metres d’alçada.

DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ: Segons la secció de la nau, els 
arrendataris han pintat la seva part de la nau des de cota 
0 del paviment fins a 1,50 metres. Aquesta pintura a causa 
del temps està deteriorada, o bruta o a causa de les humi-
tats pateix la mateixa lesió que l’acabat de guix.            

4.3.3.2.10.6. REHABILITACIÓ ANTERIOR 
Nº DE LESIÓ: Rh (sense numeració)
Rehabilitació anterior.
Nº DE PLÀNOL I LOCALITZACIÓ: R5. Es troba a diverses 

zones de la paret remarcat amb quadrats o cercles.
DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ: No es tracta de lesions sinó 

de zones que es veuen rehabilitades, a causa del canvi de 
material que es va fer servir en alguna rehabilitació ante-
rior. 

4.3.3.2.11. SECCIÓ LONGITUDINAL 6-6’

4.3.3.2.11.1. DEGRADACIÓ DE L’ACABAT DE GUIX
Nº DE LESIÓ: D 90 – D98
Degradació de l’acabat (D).
Nº DE PLÀNOL I LOCALITZACIÓ: R5. Les lesions es tro-

ben per la part inferior de la fàbrica, a altura mitja i a la part 
superior.

DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ: A la paret, a l’interior, s’aprecia 
una taca d’humitat o una descomposició del guix, que afec-
ta visualment a l’acabat interior. Aquestes taques es troben 
tant a mitja altura, com també es troben sota els arcs i les 
voltes. (Fotografia 40)

4.3.3.2.11.2. FERROS
Nº DE LESIÓ:  Fe22 - Fe28
Ferros (Fe).
Nº DE PLÀNOL I LOCALITZACIÓ: R5. Es poden trobar a 

qualsevol lloc de les parets.
DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ: A la secció de la nau, trobem a 

una alçada aproximada de 4 a 5 metres uns ferros retallats 
arran de la superfície de la paret. No es pot saber la utilitat 
d’aquests ferros, però es poden trobar tot tipus de perfils. 
Aquests perfils en ocasions ocasionen degradació a la su-
perfície de la paret a causa de la seva corrosió o la seva 
mecanització. (Fotografia 41)

4.3.3.2.11.3. FISSURES I ESQUERDES
Nº DE LESIÓ: fis54
Fissures o esquerdes: (fis).
Nº DE PLÀNOL I LOCALITZACIÓ: R5. Es solen trobar a 

les pilastres i allà on trobem sol·licitacions a causa de les 
carregues puntuals que exerceixen els arcs.

DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ: Hi ha fissures < 1 cm de gruix, 
la seva llargada es variable. Son fissures verticals.

4.3.3.2.11.4. FORATS
Nº DE LESIÓ: F46 - F52
Forats (F).
Nº DE PLÀNOL I LOCALITZACIÓ: R5. Variable.
DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ: Hi ha forats a la paret d’origen 

desconegut. Pot ser que falti material o en algun moment 
s’hagi necessitat fer el forat per al pas d’instal·lacions. 

4.3.3.2.11.5. PINTURES
Nº DE LESIÓ: P8 - P10
Pintures (P).
Nº DE PLÀNOL I LOCALITZACIÓ: R5. Part inferior de la 

fàbrica fins a 1,50 metres.

DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ: Segons la secció de la nau, els 
arrendataris han pintat la seva part de la nau des de cota 
0 de forjat fins a 1,50 metres. Aquesta pintura a causa del 
temps està deteriorada, o bruta o a causa de les humitats 
pateix la mateixa lesió que l’acabat de guix.            

4.3.3.2.11.6. REHABILITACIÓ ANTERIOR 
Nº DE LESIÓ: Rh (sense numeració)
Rehabilitació anterior (Rh).
Nº DE PLÀNOL I LOCALITZACIÓ: R5. Es troba a diverses 

zones de la façana remarcat amb quadrats o cercles.
DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ: No es tracta de lesions sinó 

de zones que es veuen rehabilitades, a causa del canvi de 
material que es va fer servir en alguna rehabilitació ante-
rior. 
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4.3.3.2.10. LONGITUDINAL SECTION 5-5’

4.3.3.2.10.1. DEGRADATION OF THE FINISH GYP-
SUM

NUMBER OF INJURY: D 81 - D87
Degradation of the finish (D).
NUMBER AND LOCATION MAP: R5. Injuries are the bot-

tom of the factory, half height and at the top.
DESCRIPTION OF INJURY: There are areas of the walls, 

the interior, where there is a wet spot, oil stain or decompo-
sition of gypsum, which visually affect the interior finish. 
These spots are both average height, and are from pavement 
level to a height of about 50 cm. Also found in arches and 
vaults.

4.3.3.2.10.2. IRONS
NUMBER OF INJURY: Fe13 - Fe21
Iron (Fe).
NUMBER AND LOCATION MAP: R5. They can be found 

anywhere on the walls.
DESCRIPTION OF INJURY: A section of the ship, found at 

a height of approximately 4 to 5 meters as a result of a cut 
iron wall surface. Can not find the usefulness of these irons, 
but you can find all kinds of profiles, some are subject to the 
passing of the power line. These profiles sometimes cause 
degradation to the wall surface due to corrosion or its mec-
hanization. (Photo 38)

4.3.3.2.10.3. CRACKS
NUMBER OF INJURY: fis45 - fis53
Cracks: (fis).
NUMBER AND LOCATION MAP: R5. Often found in the 

pillars and where requests are due to the loads exerted by 
the arches.

DESCRIPTION OF INJURY: There are cracks <1 cm thick, 
its length is variable. Are vertical cracks that follow the di-
rection of the pilasters. (Photo 39)

4.3.3.2.10.4. HOLES
NUMBER OF INJURY: F39 - F45
Holes (F).
NUMBER AND LOCATION MAP: R5. Variable.
DESCRIPTION OF INJURY: There are holes in the wall 

of unknown origin. Maybe missing material or sometime 
have need to make the hole for the passage of facilities.

4.3.3.2.10.5. PAINTINGS
NUMBER OF INJURY: P6 - P7
Paints (P).
NUMBER AND LOCATION MAP: R5. Bottom of the plant 

up to 1.50 meters.

DESCRIPTION OF INJURY: According to the section of the 
ship, tenants have painted their part of the ship from the 
pavement level 0 to 1.50 meters. This painting is damaged 
because of the weather, or because of dirty or damp suffer 
the same injury that finished gypsum.

4.3.3.2.10.6. REHABILITATION PREVIOUS
NUMBER OF INJURY: Rh (unnumbered)
Rehabilitation before.
NUMBER AND LOCATION MAP: R5. Found in various 

parts of the wall highlighted with circles or squares.
DESCRIPTION OF INJURY: It is not injury but areas are 

rehabilitated due to the change of material that was used in 
a previous restoration.

4.3.3.2.11. LONGITUDINAL SECTION 6-6’

4.3.3.2.11.1. DEGRADATION OF THE FINISH GYP-
SUM

NUMBER OF INJURY: D90 - D98
Degradation of the finish (D).
NUMBER AND LOCATION MAP: R5. Injuries are the bot-

tom of the factory, half height and at the top.
DESCRIPTION OF INJURY: On the wall, inside, there is a 

damp or decaying plaster, visually affecting the interior fi-
nish. These spots are both average height, and are under the 
arches and vaults. (Photo 40)

4.3.3.2.11.2. IRONS
NUMBER OF INJURY: Fe22 - Fe28
Iron (Fe).
NUMBER AND LOCATION MAP: R5. They can be found 

anywhere on the walls.
DESCRIPTION OF INJURY: A section of the ship, found at 

a height of approximately 4 to 5 meters as a result of a cut 
iron wall surface. Can not find the usefulness of these irons, 
but you can find all kinds of profiles. These profiles someti-
mes cause degradation to the wall surface due to corrosion 
or its mechanization. (Photo 41)

4.3.3.2.11.3. CRACKS
NUMBER OF INJURY: fis54
Cracks: (fis).
NUMBER AND LOCATION MAP: R5. Often found in the 

pillars and where requests are due to the loads exerted by 
the arches.

DESCRIPTION OF INJURY: There are cracks <1 cm thick, 
its length is variable. Are vertical cracks.

4.3.3.2.11.4. HOLES
NUMBER OF INJURY: F46 - F52
Holes (F).
NUMBER AND LOCATION MAP:  R5. Variable.
DESCRIPTION OF INJURY: There are holes in the wall 

of unknown origin. Maybe missing material or sometime 
have need to make the hole for the passage of facilities.

4.3.3.2.10.5. PAINTINGS
NUMBER OF INJURY: P8 - P10
Paints (P).
NUMBER AND LOCATION MAP: R5. Bottom of the plant 

up to 1.50 meters.
DESCRIPTION OF INJURY: According to the section of the 

ship, tenants have painted their part of the ship from the 
pavement level 0 to 1.50 meters. This painting is damaged 

because of the weather, or because of dirty or damp suffer 
the same injury that finished gypsum.

4.3.3.2.10.6. REHABILITATION PREVIOUS
NUMBER OF INJURY: Rh (unnumbered)
Rehabilitation before.
NUMBER AND LOCATION MAP: R5. Found in various 

parts of the wall highlighted with circles or squares.
DESCRIPTION OF INJURY: It is not injury but areas are 

rehabilitated due to the change of material that was used in 
a previous restoration.
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Fotografia 42

Fotografia 43

Fotografia 44

Fotografia 45

Fotografia 46

4.3.4. PILARS DE FOSA
Com ja s’ha explicat anteriorment, l’estructura de la fàbri-

ca es composa de parets de càrrega i pilars de fosa que 
subjecten unes voltes que conformen l’estructura horitzon-
tal o sot coberta de l’edifici. 

Al fer l’anàlisi visual dels pilars no s’observen lesions apa-
rents. No sembla que tinguin defectes detectables com:

- Esquerdes.
- Inclusions no metàl·liques.
- Faltes de fusió.
- Porositat
- Falta de penetració.
- Mossegades.
Es podrien fer amb assajos com: líquids penetrants, partí-

cules magnètiques, ultrasons, raig x.
Però no es descarta un anàlisi més exhaustiu d’aquests ja 

que el procediment d’anàlisi de la fàbrica només podia ser 
visual i no es podia fer cap mena d’assajos a causa de les 
restriccions pels òrgans administratius que tenien posses-
sió del complex industrial.

Dades dels pilars de fosa:
Són pilars de l’empresa 

“Torràs herreria y construc-
ción S.A:” La qual va tancar 
al 1991. Els pilars de fosa te-
nen una alçada de entre 5 a 
6 metres, encara que no es 
sap la seva longitud per sota 
de la solera baixa fins arribar 
a la fonamentació, per tant es 
una longitud indefinida, però 
el que es veu té una mida de 
5 metres.

El pilar està buit per dintre 
per tal de fer de baixant de les 
aigües pluvials de la coberta. 
Però no es té constància de 
com es el pilar sota la fona-
mentació per tal de fer la fun-
ció de desguàs de les aigües. 
Tampoc es té constància de 
com està subjectat el pilar a la 
fonamentació, suposadament 
amb la seva base pertinent. 

Aquestes dades serien coses a tenir en compte per a un 
futur projecte. (Fotografia 42 i 43)

4.3.5. RIOSTRES METÀL·LIQUES EN 
GELOSIA

Les riostres que trobem a la fàbrica estan compostes per 
perfils metàl·lics. Aquestes riostres aguanten horitzontal-
ment el moviment dels elements als quals estan lligats, que 
en aquest cas són els arc on es recolzen les voltes de mo-
cador.

DESCRIPCIÓ: Les riostres estan conformades en gelosia 
per dos perfils en “C” longitudinals i varis perfils en “L” que 
els lliguen. Aquests perfils en “L” estan subjectats a una 
platina que està reblonada a la biga de perfil “C” i soldada. 
Els perfils en “L” es subjecten per reblons a cada platina. La 
subjecció de les riostres en gelosia als arcs està feta amb  
deu  perns d’acer (o fosa) que travessen tot l’ample de l’arc, 
anant de biga a biga. Aquests perns tenen el cap rodó.

OBSERVACIONS: Es poden trobar diferents bigues en ge-
losia a l’edifici. Aquí tenim una mostra. (Fotografia 44)

4.3.6. ARCS
Els arcs formen part de l’estructura horitzontal ja que 

aguanten la volta de mocador. 
Els arcs s’obtenen de la resultant de tallar una semiesfera 

per quatre plans verticals que contenen els costats d’un 
quadrat inscrit al seu cercle màxim. 

No s’ha pogut estudiar a fons els arcs, és a dir, amb as-
sajos superficial o fer cales per poder saber la resistència 
dels maons dels arcs, ni tan sols s’ha pogut determinar el 
sistema constructiu, cal repicar el guix. No es tenia permís 
per fer cap tipus de desperfecte a l’edifici. Per tant a l’anà-
lisi visual d’aquest sistema constructiu trobem lesions com:
 
4.3.6.1. FISSURES I ESQUERDES
Nº DE LESIÓ: fis34 – fis38
Fissures o esquerdes (fis).
Nº DE PLÀNOL I LOCALITZACIÓ: R2. Les trobem a les 

unions entre arc i volta, i al centre dels arcs.
DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ: Hi ha fissures < 1 cm de gruix, 

que s’observen al guix. La seva llargada es variable. Son 
fissures que segueixen la junta entre arcs i voltes o que 
seccionen l’arc. (Fotografia 45)

4.3.7. VOLTES
No trobem lesions a les voltes. Només s’observen lesi-

ons a les unions relacionades entre aquestes i els arcs, la 
degradació del guix a causa de les humitats i filtracions. 
(Fotografia 46)

4.3.8. COBERTA
És una coberta de dos aiguavessos feta amb teula àrab, 

ventilada sota coberta gràcies a les obertures de la lluerna 
i de les façanes sud-est i nord-oest, col·locada sobre cada 
un del pòrtics longitudinals de la fàbrica, és a dir, hi ha sis 
cobertes dividides pels corresponents canalons de cerà-

mica entre cadascuna d’elles. Als pòrtics longitudinals del 
extrems els dos primers pòrtics transversals tenen una lon-
gitud diferent per tant la coberta canvia de secció del pòrtic 
segon al tercer (en sentit longitudinal), mirar plànol R-3.

La teulada està feta a llata per canal i es recolza sobre 
uns tabicons que hi ha sobre els arcs en sentit longitudinal 
de la fàbrica, i sobre els envanets de sostre mort que fan 
una retícula sobre cada una de les voltes. 

El cos central té altre tipus de coberta, està feta amb maó 
de pla i es pot deambular sobre d’ella fins a arribar al cos 
que sobresurt al final de la coberta, que és el dipòsit d’ai-
gua. Per poder accedir a la coberta es puja per una escala 
de vaixell que puja des de la planta primera a un cos que 
sobresurt de la coberta i es pot observar al damunt de la 
façana principal. Aquests dos cosos estan fets amb fàbrica 
de maó i son singulars, ja que el seu perfil ho és. (F. 46)

S’ha d’esmentar que la coberta està en males condicions. 
A causa de no tenir cap tipus de manteniment durant molt 
de temps.

4.3.8.1. AGENTS BIOLÒGICS
Nº DE LESIÓ: Ab (sense numeració)
Agents biològics (Ab).
Nº DE PLÀNOL I LOCALITZACIÓ: R3. Es troba a la part 

central de la coberta i al dipòsit d’aigua.
DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ: Es pot observar a que creixen 

unes herbes, també s’observa una capa de fongs i molsa 
a causa de la sedimentació de terres a la coberta i l’index 
d’humitat de la zona.

4.3.8.2. FORATS A LA COBERTA
Nº DE LESIÓ: Fc 
Forats coberta (Fc).
Nº DE PLÀNOL I LOCALITZACIÓ: R3. Es troba a diversos 

llocs de la coberta.
DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ: 

Hi ha llocs on les teules es-
tan trencades. Encara que 
es veu una clara intervenció 
de rehabilitació de la coberta, 
però sembla no haver tingut 
cap manteniment durant molts 
anys. (Fotografia 47)

4.3.8.4. REHABILITACI-
ONS ANTERIORS 

Nº DE LESIÓ: Rh (sense nu-
meració) 

Rehabilitació anterior.
Nº DE PLÀNOL I LOCALITZA-

CIÓ: R3. Es troba a seccions 
de gran amplitud de la coberta.

DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ: Es reconeix per el canvi de 
color les teules que hi ha a la coberta i perquè es una zona 
menys bruta.

4.3.8.5. RUNA
La runa no es una lesió però es el reconeixement de que 

no hi ha cap tipus de manteniment a la fàbrica ja que no 
pot haver restes de runa a una coberta. (Fotografia 48 i 49)

Fotografia 47

Fotografia 49

Fotografia 48
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4.3.9. LLUERNES
Les lluernes de edifici són la solució a no tenir finestres 

a les façanes per tant és un sistema constructiu important 
per a la fàbrica.

Aquestes s’aixequen des de la volta de mocador fins a 
arribar un metre per sobre de la línia de coberta. Les llu-
ernes son de forma quadrangular encara que per l’interior 
el forat estigui arrodonit a les seves cantonades, es va fer 
amb escaiola i guix.

L’acabat a la coberta està fet amb unes vidres de segure-
tat fixats a uns perfils metàl·lics. Els vidres estan inclinats 
a dues aigües, amb la mateixa inclinació de la coberta. El 
sistema per subjectar aquestes vidres és una biga metàl·li-
ca conformats en I d’uns 100 mm, encastada a les parets 
de fàbrica de maó que sobresurten de l’alçada de la cober-
ta, composant la lluerna. 

La lluerna té diverses obertures a les seves cares, però  
estan a diferent cota. Les obertures que trobem més infe-
riors donen la ventilació del sota coberta, és a dir, estan 
entre la volta i la coberta, per tal de ventilar-la i evitar humi-
tats. Aquestes obertures tenen uns taps de suro per poder 
tapar-les quan vulguin (no totes les lluernes conserven els 
taps). 

Les altres obertures són a la línia de coberta i estan tapa-
des amb una hèlix. Encara que trobem lluernes que ja no 
la tenen. Aquesta hèlix es pot 
obrir o tancar manualment de-
penent del volum de ventilació  
que vulguem.

A les lluernes trobem diverses 
lesions. Però només han estat 
esmentades als plànols les que 
es veuen des de la planta de 
coberta. 

Una de les lesions no esmen-
tades és:

4.3.9.1. FISSURES I ESQUERDES
Nº DE PLÀNOL I LOCALITZACIÓ: R3. Les trobem les pa-

rets de les lluernes. No estan representades als plànols ja 
que són lesions aïllades a molt poques lluernes.

(Fotografia 50)
DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ: Hi ha fissures 1 < 2 cm de 

gruix, que s’observen al guix o a la paret que composa la 
lluerna ja que l’arrebossat de guix ha caigut. La seva llar-
gada es variable. Son fissures que segueixen la junta entre 
els maons i surten de sota del perfil metàl·lic que composa 
la finestra.

4.3.9.2. IMPER-
MEABILITZACIÓ

Nº DE LESIÓ: Imp1 - 
Imp53

Impermeabilització de les 
lluernes (Imp.).

Nº DE PLÀNOL I LO-
CALITZACIÓ: R3. Es 
troba a un gran per-
centatge de les lluer-
nes de la coberta.

DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ: Les lluernes tenen problemes 
de filtracions de l’aigua de la pluja per tant en algun mo-
ment de la història d’aquest edifici es va decidir tapar al-
gunes de les lluernes amb una làmina impermeabilitzant 
per el seu exterior, tapant així la unió entre el marc de les 
finestres. (Fotografia 51)

4.3.10. ESCALES
A tot l’edifici trobem 5 escales.
Les primeres dues escales les trobem al vestíbul, la pri-

mera per pujar de planta a planta primera i la segons es-
cala, subdividida en tres trams, per pujar de planta primera 
a coberta.

Les altres tres escales les trobem al final de la primera 
planta del passadís central de l’edifici. L’escala número tres 
ens puja de planta primera a una planta que he anomenat 
primera i mitja (1 ½); la següent escala és la quarta que 
puja de la planta 1 ½ a la segona planta, que es troba dins 
del bloc que subjecta el dipòsit d’aigua. I per finalitzar la 
cinquena escala es l’escala que puja de planta segona fins 
al control del dipòsit d’aigua. 

4.3.10.1. ESCALA 1 (VESTÍBUL)
DESCRIPCIÓ DE L’ESCALA: Es una escala a la catalana 

sobre aresta; la qual es composa d’una volta i la seva ares-
ta. Està composta per esglaons multi peça, que tenen gra-
onera de fusta i gres hidràulic. (Fot. 52)

DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ: L’estructura de les escales 
estan en bon estat. Però visualment o millor dit, la integri-
tat de l’acabat de cada esglaó està deteriorat per l’os i el 
pas del temps. Tant el gres com la graonera de fusta estan 
gastats. Però és la graonera el que pot causar algun tipus 
d’accident a causa del seu deteriorament que ha comportat 
que quedi arrodonida i perdi secció.

ACTUACIÓ
Es recomana el canvi de les graoneres per altre de noves.
LEGISLACIÓ
Segons cte. aquesta escala no compleix la normativa 

d’accessibilitat a causa de la seva amplada.

4.3.10.2. ESCALA 2  (DESPATX)
DESCRIPCIÓ DE L’ESCALA: Escala d’accés a la coberta 

que es divideix en tres trams composat per tres escales 
diferents.

El primer tram i segon de l’escala son escales catalanes 
sobre aresta, però els esglaons canvien. El primer tram té 
esglaons multi-peça com l’escala primera i el segon tram 
son esglaons rectes de petja variable i contrapetja molt bai-
xa.

El tercer tram es tracta d’una escala metàl·lica  anomena-
da escala de vaixell o escala de màquina. Aquesta escala 
supera una alçada considerable en molt poca distancia per 
tant l’alçada dels esglaons es considerable. La petja metàl-
lica  es de 20 cm aprox. i aquesta escala no té contrapet-
ja. Té una barana metàl·lica igual que l’altre tram d’escala. 
(Fot. 53, 54 i 55)

CARACTERÍSTIQUES DE LES LESIONS: El tram 1 i 2 sem-
blem estar bé els esglaons lleugerament desgastats i algu-

na petita fissura podem observar a la unió amb la paret de 
carrega, però res greu.

En canvi el tram 3 que es subjectada per perns d’ancorat-
ge al replà de l’escala del tram 2 i a una jàssera de formigó 
armat que es troba al sostre, on es troba el cimbori, (i allà 
troben una porta  que dona accés a la coberta) podem ob-
servar fissures considerables grans, que afecten a la sub-
jecció de l’escala, pel possible trencament del formigó  de 
la jàssera.

SOLUCIÓ DE LES ESQUERDES  (TRAM 3 ESCALA 2)
Per reparar les esquerdes s’ha de treure l’escala. Picar  

el formigó de les esquerdes. En cas de que les armadures 
que formen el forjat i jàsseres de formigó armat que hi ha a 
la planta coberta estiguin oxidades, treure’n l’òxid amb  raig 
de sorra i posteriorment se li dona una capa antioxidant  de 
pintura a tota l’escala. Encofrem la jàssera i posem morter. 
Una vegada la resistència de la jàssera sigui correcta, des-
prés de deixar assecar, es fan el forats pels perns on anco-
rarem i posem un morter epòxid per la subjecció d’aquesta.

4.3.10.3. ESCALA 3
DESCRIPCIÓ DE L’ESCALA: L’escala 3 la troben al final de 

la planta primera. Aquesta escala es descomposta, nomes 
queda la llosa de l’escala, que està feta amb maó de pla. 
Sembla ser un tram d’una escala catalana d’aresta, que 
tenia sis esglaons.

Aquesta escala té un altre al costat de fusta en substitu-
ció aquesta escala catalana. Aquesta també està malbé; 
la fusta està en estat de putrefacció i la seva estabilitat es-
tructural és nul·la. (Fot. 56)

CARACTERÍSTIQUES DE LES LESIONS: Les lesions de les 
escales son considerables; és recomanable treure aques-
tes escales i fer una sola escala nova. Preferiblement 
aquesta nova escala hauria de ser una escala catalana 
d’aresta amb materials nous.

4.3.10.4. ESCALA 4 
DESCRIPCIÓ DE L’ESCALA: És una escala catalana 

d’aresta feta en dos trams i està feta de formigó. Aquesta 
escala està en bon estat; no compleix el CTE però com és 
una escala de servei industrial, manteniment antiga no es 
tindrà en compte.

CARACTERÍSTIQUES DE LES LESIONS: No presenta lesi-
ons aparents. (Fotografia 57, 58 i 59)

4.3.10.5. ESCALA 5
DESCRIPCIÓ DE L’ESCALA: L’escala  es una escala de 

cargol amb un nucli de fosa i esglaons de fusta subjec-
tades per platines al nucli de l’escala. Aquesta té un en-
tornpeu d’uns 20-25 cm d’alçada i no te baranes. (Fot. 60)

Fotografia 56

Fotografia 59

Fotografia 58

Fotografia 53

Fotografia 52

Fotografia 60

Fotografia 55

Fotografia 50

Fotografia 51

Fotografia 54
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CARACTERÍSTIQUES DE LES LESIONS: La integritat de 
l’escala és nul·la a partir del tercer esglaó, no estan sub-
jectes a l’ànima de l’escala, suren, i els esglaons de fusta 
estan podrits per la humitat i corcs.

INTERVENCIÓ SOBRE LA LESIÓ 
Desmuntar i treure els esglaons per construir una altre 

escala de la mateixa forma constructiva o substituir-la per 
altre mes simple, si es que l’escala fa falta segons l’ús de 
l’edifici.

4.4. AIXECAMENT GRÀFIC

ÍNDEX DE PLANOLS AMB LESIONS

R-1. ESTAT ACTUAL AMB LESIONS DE LA PLANTA BAIXA I LA PLANTA PRIMERA 1/2.

R-2. ESTAT ACTUAL AMB LESIONS ARC I VOLTES. 

R-3. ESTAT ACTUAL AMB LESIONS DE LA PLANTA COBERTA.

R-4. ESTAT ACTUAL AMB LESIONS SECCIONS 1-1’, 2-2’ I 3-3’.

R-5. ESTAT ACTUAL AMB LESIONS SECCIONS 4-4’, 5-5’ I 6-6’.

R-6.  ESTAT ACTUAL AMB LESIONS SECCIONS, D-D’, E-E’ I F-F’.

R-7.  ESTAT ACTUAL AMB LESIONS SECCIONS, G-G’, H-H’ I I-I’.

R-8. ESTAT ACTUAL AMB LESIONS FAÇANA NORD-OEST I FAÇANA SUD-OEST. 

R-9. ESTAT ACTUAL AMB LESIONS FAÇANA SUD-EST I FAÇANA NORD-EST. 
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DIAGNOSI I PROPOSTA D’INTERVENCIÓ A L’ANTIGA FÀBRICA MODERNISTA CAN BAGARIA DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

Aquest apartat tracta de les lesions que trobem a la fàbri-
ca  i com es valoraran. Però abans tenim un petit quadre 
resum de les lesions que té la fàbrica:

LESIONS IMPORTANTS

1 Deformació dels sòls i mal estat de l’acabat del 
paviment. 

2 Mal estat dels forjats.

3 Degradació del morter i de la fàbrica de maó.

4 Esquerdes a les pilastres i parets.

5 Ruptura de teules de la coberta i la filtració de 
l’aigua de la pluja pels corresponents forats de la 
coberta.

6 Filtracions a les lluernes.

7 Humitats a l’interior de la fàbrica a causa de fis-
sures als arcs, les voltes i les pilastres.

8 Corrosió i oxidació de les bigues de ferro de la 
fàbrica

9 Forats excessius pel pas d’instal·lacions.

10 Mal estat de les instal·lacions elèctriques, d’eva-
cuació d’aigües, d’aigua sanitària, etc.

11 Baixants trencats a les façanes.

12 Recalçat de la fonamentació en la façana sud-
est i la nord-est.

13 Llindes metàl·liques sobre les obertures de les 
façanes.

14 Degradació dels elements de fusta que hi ha a 
la fàbrica.

15 Brutícia acumulada a la fàbrica (olis, agents bio-
lògics, etc).

16 Línia elèctrica aèria de la façana.

17 Rehabilitacions anteriors. 

5.1. CRITERIS DE REHABILITACIÓ
En aquest apartat s’exposen els criteris de valoració per 

a la proposta de les corresponents intervencions a les lesi-
ons esmentades a l’apartat anterior.

A la rehabilitació no hi ha solucions més exactes que al-
tres, sinó que la rehabilitació s’ha d’adaptar a les necessi-

tats del moment i amb una previsió determinada de longe-
vitat en el temps. 

Donat que aquest edifici d’estudi és patrimoni històric de 
Cornellà de Llobregat, i és una representació d’arquitec-
tura modernista pròpia de Catalunya, el criteri a seguir a 
estat el de rehabilitació per a la conservació de Can Baga-
ria en un plaç de deu a quinze anys més, per així poder re-
cuperar la funcionalitat de l’edifici per a que algun dia pugi 
servir a la ciutadania. Però sobretot amb aquest procés es 
vol garantir l’accessibilitat i utilització de l’edifici per a les 
tasques el qual l’utilitzin en aquests moments.

5.2. RESOLUCIÓ DE LES LESIONS
Per resoldre aquestes lesions s’ha fet:
- Hipòtesi de les lesions més importants a destacar a 

l’edifici.
- Valoració de les corresponents lesions.

5.2.1. GENERALS

A.- InstAl·lAcIons
Les instal·lacions elèctriques de la fàbrica són vistes, 

passen per qualsevol lloc de la fàbrica, havent de fer fo-
rats que tant visualment com per altres afectacions de la 
fàbrica crec que no haurien de ser-hi. Hi ha molts forats a 
causa del pas d’instal·lacions i molts cables de corrent que 
crec que no tenen cap funció perquè els comptadors de la 
fàbrica estan fora de servei. Pel que fa a la instal·lació elèc-
trica el seu estudi implicaria un treball exhaustiu a fons. No 
s’ha fet l’estudi de la xarxa elèctrica de l’edifici.

Pel que fa a les instal·lacions d’aigua, sembla que estan 
bé menys en alguna zona que sembla que hi ha fuites, com 
per exemple a la primera planta, a la part de les oficines.

VALORACIÓ
Fer un estudi complert de les instal·lacions per saber les 

necessitats tant elèctriques com de cabals d’aigua depe-
nent de l’ús (aquest apartat és informatiu).

B.- BrutícIA A lA FàBrIcA
La fàbrica està bruta de taques d’oli industrial que estan 

enganxades al paviment i a les zones de les parets que 
subjectaven parts de la maquinaria de la fàbrica. Depenent 
de les naus de l’interior està millor conservat o més brut, 
depenent dels treballs que es realitzaven.

5.2.2. PAVIMENTS, FORJATS I SOSTRES
A l’estructura de la fàbrica ens trobem al cos central de 

la fàbrica que hi ha una primera planta. Aquesta forjat de 
planta primera està fet amb biguetes metàl·liques en I i 
volta catalana. Hi ha moltes d’aquestes biguetes metàl·li-
ques en I que no es poden estudiar ja estan recobertes de 
pintura, no permet la visualització de possibles lesions. No 
obstant seria un punt a analitzar ja que al forjat de primera 
planta es troben moltes lesions, per exemple forats a les 
voltes catalanes, degradació del formigó de l’acabat del 

paviment, esperes de ferro oxidades que es troben al mig 
del forjat, brutícia, etc. 

A.- DegrADAcIó Del FormIgó Del PAvIment
A.1. PAvIment De PlAntA BAIxA
El paviment de planta baixa  té 

esquerdes i a causa de les fil-
tracions hi ha moltes zones amb 
degradació del formigó.

VALORACIÓ
El paviment no té esquerdes 

greus per tant es considerarà 
que és una lesió LLEU.

A.2. PAvIment De PlAntA PrI-
merA

El paviment de planta primera 
sembla que és de formigó, però 
no té cap tipus d’acabat. La su-
perfície està totalment descom-
posta per l’ús que se li ha donat 
el transcurs de vida de l’edifici. 
Pel que s’entén era un lloc on hi 
havia maquinaria. 

A dies d’ara només es veu una 
capa de pols i sorra bastant 
gruixuda. El perfil de la capa de 
compressió d’aquest forjat es inferior a 5 cm de gruix. 

VALORACIÓ
Aquest forjat es troba en mal estat, no es segur caminar 

per ell per tant es considera una lesió GREU, que neces-
sita ser reparada per poder caminar amb seguretat per la 
planta primera per aquesta planta.

B.- trencAments 
Els forats d’aquesta de planta primera estan entre biga i 

biga, que formen la volta catalana. S’ha trencat el maó de 
pla que les formava, deixant a la vista la capa de compres-
sió de 4-5 cm que té el forjat. Aquests forats s’han fet a 
causa del mal estat del paviment d’aquest forjat a la planta 
primera, al perdre secció el paviment i la capa de compres-
sió del forjat, a causa del seu ús, al rebre algun cop s’ha 
trencat la volta.

El forjat de primera planta té unes obertures que estan 
tapades per reixes de fusta, aquestes obertures les formen 
quatre bigues metàl·liques conformades en I. Les reïxes de 
fusta sembla que aguanten bé però es van degradant poc 
a poc ja que són de fusta i a la fàbrica hi ha un alt índex 
d’humitat.  

VALORACIÓ
Els trencaments poden ser conseqüència de la degrada-

ció de la capa de compressió de formigó que ja no té el 
forjat a causa de filtracions d’aigua, desgast mecànic, etc. 
Es una lesió GREU ja que atempta contra la seguretat de 
la gent si es passa per aquest forjat.

c.- BIgues metàl·lIques
A causa de la poca visibilitat al passadís de planta baixa i 

de que la gran majoria de les bigues estan pintades no es 
pot saber amb presició el seu estat.

5.- HIPÒTESI I VALORACIÓ DE LES LESIONS
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A les bigues que conformen el forjat de primera planta 
ens trobem que tenen oxidació. S’ha de fer un estudi de 
quines estan en mal estat, perquè hi ha zones més afecta-
des i d’altres menys. 

En haver filtracions d’aigua que arriben fins al passadís 
de planta baixa es pot sospitar que bigues poden estar 
malmeses.  

Això ve donat perquè la coberta de la planta primera té 
unes obertures que als seus inicis pot ser que estiguessin 
tancades per finestres, però ara no en tenen i quan plou hi 
ha filtracions directes dins el passadís de planta primera.

VALORACIÓ
Es una lesió que pot ser MODERADA perquè pot atemp-

tar contra l’estructura de la fàbrica, per tant s’ha de tenir en 
compte en una inspecció a fons de les bigues.

D.- FIssures
 Al paviment de planta baixa, trobem esquerdes a l’aca-

bat de formigó que tenen unes dimensions grans i amb 
fondària. Aquestes venen donades per un excés de carre-
ga a les zones afectades ja sigui per maquinaria o pel pas 
d’automòbils a més a més de que les filtracions que hi ha 
dins la fàbrica poden haver empitjorat l’estat d’aquestes.

VALORACIÓ
A les zones on nomes es veuen esquerdes i no la defor-

mació del forjat es una lesió LLEU. A les zones on hi ha 
una deformació del forjat, com al vestíbul de la fàbrica, 
aquesta es considera una lesió GREU.

e.- DeFormAcIó De lA solerA 
La deformació de la solera a la zona del rebedor pot ser 

deguda a la sobrecàrrega del d’aquest per haver posat 
màquines, haver aparcat cotxes, furgonetes, etc.

On es veu més visible aquesta deformació és a l’entrada 
principal, que es veu a simple vista una flexió molt exage-
rada. Això es pot donar per una falta de consolidació del 
terreny sota aquesta zona o bé perquè hi ha part d’aquesta 
zona que correspon amb la planta soterrani.

VALORACIÓ 
Es considera una lesió LLEU tenir un fletxa de les dimen-

sions que té la d’aquesta nau ja que suposem que hi ha 
terres sota aquesta solera.

A les zones afectades per les deformacions cal substi-
tuir la zona, depenent de la fletxa que tingui, però segons 
el nostre criteri d’actuació, volem que aguanti uns 10 -15 
anys més.

5.2.3. PARETS

5.2.3.1. PARETS EXTERIORS 
Per poder fer una diagnosi del problema de les façanes 

s’hauria de fer un estudi exhaustiu de l’entorn de la fàbrica. 
S’han de tenir en compte dades de l’entorn tant atmosfè-
riques i climàtiques, com les de la pròpia construcció. Per 
això es recomana tenir en compte un estudi mediambiental 
de la zona ja que al ser un nucli urbà i industrial on està 
situada la fàbrica trobem que es pot veure agredida per 
la contaminació de gasos de cotxes, maquinaria que pot 
afectar directament als materials ceràmics creant crostes 

o la seva degradació que poden provocar reaccions quími-
ques a causa dels gasos com el diòxid de sofre.

Altre estudi és l’emplaçament de la nau i els factors antrò-
pics. Als darrers cinquanta anys possiblement la fàbrica al 
canviar de funcions i el canvi constant del seu entorn s’ha 
vist afectada per actes vandàlics, el pas de cotxes a causa 
de dividir-se la fàbrica en diverses naus per poder aprofitar 
el seu ús, i el mal ús de les instal·lacions pot haver propiciat 
al deteriorament accelerat d’aquesta.

A.-DegrADAcIó De lA FàBrIcA De mAó

A.1.- escAntell, DegollAt, escAFIlAt De lA FàBrIcA 
De mAó.

A la fàbrica de can Bagaria 
podem observar a simple vista 
un desgast de la fàbrica de maó 
i el morter que la trava a la part 
inferior de les façanes sud-est, 
nord-est, nord-oest i sud-oest. 
S’observa que hi ha zones re-
habilitades anteriorment, però 
sembla que no va ser suficient aquesta reparació a causa 
del posterior ressorgiment d’aquesta lesió. 

estuDI De lA FàBrIcA De mAó.
En referència a la degradació que sofreix les façanes de 

tota la fàbrica, s’observa una degradació tant del maó com 
al morter. S’ha estudiat a petita escala un maó per poder 
saber que és el que passa a la fàbrica de Can Bagaria.

Per poder saber-ho s’ha de posar en antecedents. Part 
del que s’ha de tenir en compte per l’estudi del maó són els 
components intrínsecs i els components extrínsecs.

- Els components intrínsecs són els minerals o composi-
ció química d’aquests que composen el material interna-
ment. Es tracta de saber les coses que poden afectar-lo a 
causa de la seva pròpia composició o formació.

Ex. La matèria prima del material, la granulometria dels 
àrids, etc.

- Els components extrínsecs són els que afecten al mate-
rial, en aquest cas el maó, des de l’exterior, provocant una 
reacció física a les agressions que pròpiament pot rebre el 
material.

Ex. La pluja, la gelada, la pol·lució, etc.

Per tant s’ha decidit estudiar aquest maó ja que es troba 
un cas singular l’estat d’aquest. Per poder fer-ho s’ha fet 
un assaig superficial amb àcid clorhídric i segons a quins 
grans de la composició del maó aquests reaccionaven amb 
una reacció química. Això va ser desconcertant perquè no 
es sabia quina era la composició del material al seu origen i 
perquè a alguns dels materials no reaccionava de la matei-
xa forma, i no es sabien identificar visualment. Per tant es 
va decidir fer una difracció de raig x amb un difractòmetre. 
Aquesta consisteix en esmicolar una mostra del maó fins 
a obtenir una pols que el difractòmetre pogués llegir la ona 
resolutiva de la difracció d’aquests rajos al rebotar contra el 
material i tornar al lector per tal de ser interpretats. 

Descripció Dimensions

Quars Gra gran de co-
lor blanc

Uns 3 mm de 
diàmetre

Calcita o carbonat 
càlcic.

Els grans més 
foscos

De 1 a 3 mm

Hematites Gra gran de co-
lor vermell fosc

De 1 a 7 mm 
de diàmetre

Clinopiroxè Composició 
argila, sense 
coure 

Diòpsids Component 
nou-format 

Gehlenita Component 
nou-format

Guix Contaminació

La conclusió d’aquesta prova es que tenim aquests mate-
rials primaris en la composició del maó.

L’Hematites és un compost propi de l’argila, un dels com-
postos essencials del maó. 

La Diòpsids i la Gehlenita són minerals que es formen 
quan la pasta argilosa es transforma en material ceràmic 
(per sobre dels 700ºC). La seva com-
posició ens indica quina era la com-
posició de la pasta argilosa, abans de 
coure-la: 

- La Diòpsids ens indica que la ma-
tèria argilosa tenia dolomites, i la Ge-
hlenita que tenia calcàries.

El Clinopiroxè té un pla d’exfoliació 
de 90º, és a dir, que propicien que 
succeeixi l’exfoliació de les capes del 
maó, i és un dels casos que succeeix 
en aquest.

Poc després als 800ºC comença la 
formació de la pasta ceràmica.

Per tant si es troben els silicats vol 
dir que no es va arribar a la cocció 
esmentada de 780ºC , per això es 
troben els nòduls d’aquests compos-
tos sense transformar-se en material 
ceràmic.

El fet que coexisteixin minerals cerà-
mics amb minerals no ceràmics con-
diciona les propietats intrínseques del 
maó, fent-lo més alterable que si tota 
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la pasta estigués ben cuita (i fos ceràmica completament). 
Això ha propiciat que els components extrínsecs deteriorin 
el maó.

VALORACIÓ
Per tant el degollar de la fàbrica de maó esdevé pels pro-

pis components intrínsecs que constitueixen el maó. Però 
també es veuen afectats pels components extrínsecs, és a 
dir la humitat per capil·laritat, les pluges, el vent, la pol·lu-
ció, l’efecte del sol, etc.  

B.- HumItAt Per cAPIl·lArItAt

Crec que la fàbrica ha patit humitats per capil·laritat a les 
seves façanes, que condicionades per les seves propietats 
intrínseques han afavorit l’ascensió d’humitat a causa de la 
succió per capil·laritat.

S’hauria de fer un estudi més complert de les components 
intrínseques d’aquesta fàbrica de maó per saber certament 
si a causa dels seus valor de capil·laritat ja que pot tenir 
un alt índex d’absorció. També s’ha de tenir en compte el 
nivell freàtic de la zona. Cornella es molt aprop del mar i del 
riu Llobregat. Per tant es molt probable que el nivell freàtic 
estigui molt aprop de la cota de terreny.

Per l’estudi presentat d’una mostra de la fàbrica de maó 
,el material és molt porós. Per tant la seva ascensió ca-
pil·lar és elevada. Però un dels problemes que crec que 
ha fet que hagi ascendit encara més és una rehabilitació 
anterior efectuada a les façanes, les quals s’han recobert 
les zones de la part inferior les quals estaven afectades per 
la humitat. Es van recobrir amb morter i la consolidació de 
les peces de la fàbrica de maó i les juntes de morter reha-
bilitades han propiciat que a causa de no poder evaporar la 
humitat de la zona, tenint en compte la baixa porositat del 
material, ha fet que la humitat hagi tingut que pujar a una 
cota més alta.

Altre problema que pot haver afectat directament a la ca-
pil·laritat es la possible expansió hídrica del material, que 
a causa de la seva composició intrínseca ha estat sotmès 
a tensions continuades a causa de l’expansió dels nòduls 
d’argila trobats a la seva composició. La humitat i l’asseca-
ment del maó pot haver propiciat el deteriorament accele-
rat de les qualitats físiques del material. Això només es pot 
comprovar amb assajos que no estem autoritzats a fer.

VALORACIÓ

La capil·laritat és una de les lesions que s’ha de solucio-
nar principalment, ja que afecta a altres símptomes d’altres 
lesions, per tant la considerem una lesió GREU. 

c.- DegrADAcIó Del morter
La degradació del morter pot ser degut a la mala quali-

tat del morter i per altra banda les filtracions per capil·la-
ritat, que a causa del continu pas d’aigua pels capil·lars 
d’aquests materials l’han desgastat a causa de l’ascensió 
capil·lar, condensació d’aquesta aigua a les capes més 
superficials del material i evaporació de l’aigua a les capes 

més superficials del material, provocant una erosió conti-
nua d’aquest.

Aquesta capil·laritat pot haver provocat altres alteracions 
com la reducció de la resistència del morter a causa de 
l’absorció d’humitat a l’hora de la seva execució absorbint 
la humitat abans de completar el forjat el propi morter.

HIPÒTESI
- El morter pot ser de mala qualitat. Es a dir el “conglome-

rat” no te la suficient resistència i amb el pas del temps s’ha 
anat perdent consistència i secció.

- Mala qualitat del morter als esforços de compressió.
- L’atac de la inclemències del temps, con el vent, la pluja, 

les gelades i la pol·lució atmosfèrica, han afectat al morter 
químicament i físicament; desintegra’n la seva capa super-
ficial en el transcurs dels anys. Per això aquesta secció del 
morter es va anar reduint fins a tenir l’aspecte actual.

- Retraïment del morter durant l’enduriment.
- Moviment diferencial dels maons i el morter causades 

per diferents comportaments davant l’aigua i diferent res-
posta tèrmica. Aquesta acció sembla estar feta en algunes 
parts de les façanes, fetes en una rehabilitació anterior.

Causen: fissures entre al maó i el morter.
VALORACIÓ
Es una lesió GREU que ha causat el desgast dels maons 

i possiblement les fissures de les pilastres, a més a més, 
afecta visualment a la façana i possiblement a l’estructura.

D.- FIssures A les FAçAnes
Esquerda verticals i sensiblement paral·lels, a les zones 

mes sol·licitades de la paret. Es troben a les pilastres i al 
perfil del mateixos. Això sembla que és un problema de 
sobrecarrega de les pilastres. Però al veure les fissures 
verticals ens indica que es un problema del morter,  que no 
té la resistència suficient.

VALORACIÓ
És una lesió GREU ja que es 

tracta de fissures a una part 
estructural de l’edifici i s’ha de 
mantenir la integritat d’aquest 
per tal de donar la seguretat 
adient a la gent que treballa a 
l’edifici o als voltants.

e.- mAl estAt Dels BAI-
xAnts De lA FAçAnA.

La gran majoria dels baixants 
de la coberta que passen per 
la façana estan trencats o te-
nen esquerdes. Això provoca 
que quan plou hi ha una escorrentia d’aigua que passa per 
les zones del baixants que va directament a la paret, en 
aquest cas a les pilastres perquè són al costat d’aquestes, 
provocant un desgast i filtracions per les esquerdes que hi 
ha a la paret.

Hi ha zones on es pot observar una capa de morter d’una 
rehabilitació anterior, on segurament es van extreure els 
maons malmesos en comptes de consolidar la fàbrica de 
maó, però es veu el morter en comptes de veure el maó o 
el baixant ceràmic.

VALORACIÓ
És una lesió MODERADA perquè provoca humitats loca-

litzades al no estar canalitzada l’aigua que baixa de la co-
berta provocant una escorrentia localitzada a certes zones 
de la façana, d’aquesta manera l’erosiona, causant altres 
lesions.

F.- Agents BIològIcs
S’observa a les zones degradades de la façana que hi 

ha fongs que fan més clara la possibilitat d’humitat a les 
zones. Aquesta humitat ja que la trobem al sòl, fins a una 
altura aproximada de 1,60 metres. Arriba sobre el canvi de 
secció de la façana. 

Els fongs per una part propicien a l’acumulació d’humitat 
i brutícia a les façanes. En canvi les plantes que hi ha a la 
part inferior tenen una doble funció. Per una part aquestes 
plantes no serien allà si no hi hagués humitat a les façanes 
i la sorra que es diposita sobre la vorera o el terreny, però 
les plantes absorbeixen part d’aquesta humitat amb les se-
ves arrels. Per altra banda les arrels van penetrant en la 
capil·laritat del morter de la façana i al créixer poden des-
compondre aquest morter, perjudicant d’aquesta manera 
la integritat de la paret de càrrega, que com s’ha esmentat 
abans són materials de mala qualitat i això pot propiciar a 
la seva degradació.

A la façana sud-oest (l’esquerra), en el cas d’aquesta fa-
çana tenim arbres i matolls, els quals tenen les arrels més 
fortes i poden penetrar més avall. De donar-se el cas, les 
arrels poden afectar a les parets de càrrega

La molsa i els fongs d’altre banda causen un problema 
més estètic que estructural, encara que introduïts diver-
sos mil·límetres en la porositat o fissures del material i que 
poden produir un atac químic. També pot inserir cèl·lules 
que provoquen tensions d’expansió, a més dels increments 
d’humitat deguts a les tavelles de la molsa que acompa-
nyen.

VALORACIÓ
És una lesió LLEU, les plantes poden arribar a trencar i 

degradar el materials de la part inferior de la façana.

g.- PIntADes
Les pintades fetes a l’exterior 

amb esprais. Són actes delic-
tiu i afecten visualment la inte-
gritat de la façana.

VALORACIÓ
És una lesió LLEU, perquè 

alteren visualment l’estat de 
les façanes.

H.- llInDA metàl·lIcA
Els perfils que conformen les llindes no tenen lesions. Al-

gun pot tenir una oxidació lleu. Per ara no han creat fissu-
res per les dilatacions o per l’expansió d’aquests a causa 
de l’oxidació. No obstant no queda bé que cada una de les 
llindes sigui diferent a la façana de la fàbrica ja que el que 

es vol aconseguir es la seva 
restauració tal i com estava. 
Per tant s’hauria de buscar 
una solució que s’apropés a 
deixar les obertures com es-
taven abans i no tenir tantes 
obertures noves.

VALORACIÓ
Com s’ha esmentat no es 

una lesió, però en un futur si 
que podria causar-ne alguna. És valora com un cas LLEU 
perquè és un problema estètic.

I.- reHABIlItAcIó AnterIor
Es veuen diverses rehabilitacions a les façanes que tapen 

la degradació del morter. Es va posar morter a pressió so-
bre les juntes. Sota els baixants d’aigua hi ha zones on s’ha 
amorterat el canal, també a causa del degradat de la fàbri-
ca a aquestes zones per pas de l’aigua a través del temps.

Les obertures de les façanes estan canviades del que 
eren inicialment. S’han posat llindes metàl·lics i algunes 
obertures s’han modificat per fer-les més petites o més 
grans.

A la façana nord-est (dreta) hi ha un recalçat de la fona-
mentació. Es pot veure al costat de la vorera que té part 
de la nau.

Tensors o millor dot grapes que trobem a la façana i a 
l’interior de la fàbrica que ens indiquen que s’ha fet una 
rehabilitació estructural de les parets o pilastres. Fan de 
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corretges per a que l’estructura no es trenqui, ja que te fis-
sures longitudinals que ens indiquen que hi ha problemes 
estructurals.

VALORACIÓ
No es fa cap valoració sobre les rehabilitacions anterior. 

Però algunes semblem no estar encertades ja que han 
provocat l’alteració d’altres lesions com la humitat per ca-
pil·laritat, a més a més de l’estat visual de la fàbrica.

5.2.3.2. PARETS INTERIORS 

A.- DegrADAcIó De l’AcABAt De guIx
Les degradacions succeeixen a les parets de càrrega  

per l’interior de la fàbrica, però en aquest cas sobre el guix. 
Penso que és el mateix fenomen que succeeix a l’exterior, 
ja que algunes de les parets a les que es fa referència per 
l’interior són parets de façana. Aquestes parets es veuen 
afectades per les filtracions per capil·laritat i la condensa-
ció intersticial que succeeix a les zones degradades de 
maó.

El segon tipus de degradacions de l’interior de la fàbrica 
té a veure amb les filtracions d’aigua de la pluja que es fi-
quen per les fissures de les pilastres, dels arcs i les voltes, 
per no mencionar pels forats de la coberta, fins arribar a 
l’interior. 

L’última de les degradacions són taques que han fet mal-
bé l’acabat de guix o el maó a causa d’olis i greixos de ma-
quinària que s’utilitzava a la fàbrica. Aquests greixos són 
molt difícils de treure i donen un aspecte brut a les parets. 
Aquests olis es poden seguir filtrant per les parets gràcies 
a la humitat de les parets i les seves filtracions.

VALORACIÓ
És una lesió LLEU, ja que no afecta a l’estructura i és una 

lesió visual. 

B.- Ferros
A les parets es troben tot tipus d’elements metàl·lics, 

ja siguin perfils conformats com armadures que segura-
ment aguantaven alguna estructura ancorada a les parets 
de càrrega. La maquinària ja no hi es, i les estructures 
d’emmagatzematge tampoc. Les restes metàl·liques que 
poden provocar lesions com fissures a causa de l’oxidació 
i expansió d’aquestes. De fet succeeix aquesta lesió en 
alguns llocs de la nau, a més a més de taques d’oxidació.

VALORACIÓ
La lesió és MODERADA-GREU, ja que pot crear fissures 

a les parets i provocaria una lesió més greu. S’aconsella 
treure aquestes armadures.

c.- FIssures I esquerDes
A l’interior les fissures que es troben a les pilastres és pel 

mateix problema que succeeix a les façanes, el morter és 
de mala qualitat i els maons també. Han propiciat l’aixafa-
ment de la pilastra i el seu trencament.

Hi ha fissures a la part inferior de les parets de càrrega i 
alguna a mitja altura. Les fissures horitzontals poden ser 
causades per un assentament de la fonamentació i que 
part de la paret de carrega solidàriament s’hagi enfonsat 

uns centímetres. Altre de les hipòtesi és que a causa de 
empentes verticals la paret vincli.

VALORACIÓ
Les fissures i esquerdes són lesions MODERA-

DES-GREUS, ja que afecten a l’estructura i a l’acabat.

D.- ForAts
Els forats de les parets esdevenen pel pas d’instal·laci-

ons elèctriques que s’han hagut de passar per fora, o el 
pas de maquinària o ferros.

VALORACIÓ
Són lesions MODERADES ja que no afecten a l’estruc-

tura de la paret. Però s’han de tapar perquè no es estètic

e.- HumItAts A l’InterIor 
A l’interior de la fàbrica també hi ha humitats a diverses 

zones. La primera a la que faré referència és a les parets 
des de cota 0 del paviment fins a una altura de 1 metre. A 
gairebé totes les parets de la fàbrica observem un bom-
bament de l’acabat de guix, o que la pintura en mal està 
aixecada o fins i tot trobem zones on falta l’arrebossat de 
guix i es veu el maó. En aquestes zones trobem esquerdes 
a la paret que posteriorment analitzarem.  

Altre problema d’humitat que hi ha dins de la fàbrica el 
trobem a les voltes i els arcs també. S’observen taques 
d’humitat que en alguns casos es veu a simple vista que 
sorgeixen esquerdes que es troben als arcs. Aquestes es-
devenen pel mal estat de la coberta, la qual té molts forats 
a causa de teules trencades, això provoca que els dies de 
pluja hi hagi goteres i filtracions d’aigua abundants dins 
la fàbrica. La humitat està deixant taques a les parets de 
guix, als arcs i les voltes, i també al paviment de formigó. 

Les lluernes també tenen filtracions encara que estan re-
habilitades anteriorment i tenen un impermeabilitzant que 
cobreix totes les possibles esquerdes o trobades en les 
quals pot haver-hi filtracions. Penso que s’hauria d’estudiar 
altre manera de solucionar el problema.

VALORACIÓ
Es un problema abundant el de les humitats i filtracions 

per tant es considera GREU. S’ha de intervenir primer a 
les fissures i a la coberta per solucionar aquest problema. 
(Fotografia 61)

F.- PIntures
L’aixecament de la pintura esdevé a causa de les humi-

tats que hi ha a les parets, a les zones on es la degradació.
VALORACIÓ

És una lesió LLEU. Per resoldre el problema primer s’ha 
d’arreglar el problema d’humitats de l’interior de l’edifici.

g.- reHABIlItAcIons AnterIors
Es poden observar moltes zones rehabilitades, sobretot 

les obertures originals de  les parets a l’interior, les quals 
s’han tapat per poder fer divisions per tal d’alquilar-les. 
També hi ha divisions de cartró guix que fan funció de pa-
ret, però no estructural. El material utilitzat a les rehabilita-
cions es divers, no es segueix un criteri per tapar les ober-
tures, per tant s’interpreta que totes aquestes intervencions 
s’han anat fent amb el temps (no es una lesió per tant no 
es valora).

H.- DesgAst Del elements De FustA De lA FàBrIcA
Per una part parlarem de la coberta i per altre part de la 

fusteria.
Pel que fa a la coberta. No es pot accedir per fer un anà-

lisi exhaustiu a causa de que no es veuen les llates que 
conformen les vessants de la coberta, però per algun forat 
de la coberta he pogut observar que sembla que estan en 
bones condicions.

Pel que fa a la fusteria de l’edifici està en mal estat a cau-
sa del pas del temps i del no manteniment de la finca. Els 
esglaons multi-peça de la escala 1 i l’escala 2 estan rebai-
xats pel pas de la gent. Les poques finestres que hi ha a la 
fàbrica tenen la fusteria en mal estat, no tanquen, la pintura 
se li cau i s’estellen. Pel que fa a les portes, aquestes no 
tanquen correctament, estan trencades i colpejades, este-
llades i necessiten una mà de pintura.

El no manteniment de l’edifici es el que ha causat aquests 
desperfectes.

VALORACIÓ
És una lesió LLEU. S’ha de canviar la fusteria. (Fotografia 

62)

5.2.4. ARCS I VOLTES

A.- FIssures I esquerDes Als Arcs
Es troben fissures a la unió entre dos sistemes construc-

tius, a les zones mes sol·licitades de l’arc i a la unió de 
l’arc amb els pilars de fosa. S’ha d’esmentar que  aquestes 
fissures mostren humitats a l’interior de la nau, és a dir, es 
possible que els dies de pluja hi hagi filtracions.

Altres fissures s’observen a les juntes entre els arcs i les 
voltes de mocador. 

Les possibles causes de les fissures al costat del capitell 
del pilar és que aquestes fissures succeeixen per les em-
pentes que exerceix la volta a causa de la dilatació de les 
seves fulles amb els canvis de temperatura.

Les fissures al centre dels arcs són a causa de les trac-
cions i compressions que exerceix el pes de la coberta a 
causa de les filtracions que hi ha als arcs. Aquestes sol·li-
citacions estan exercides al punt més alt de l’arc a causa 
de l’aixafament d’aquest, i la falta de morter segurament a 
la unió dels maons finals. S’ha d’esmentar que ja s’ha dit 
en altre ocasió que el morter utilitzat a aquest edifici es de 
mitja o baixa qualitat.
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La dilatació del pilars pot causar l’empenta dels arc de for-
ma ascendent mentre que el propi pes de l’arc amb els sis-
temes constructius que es recolzen en ell exerceixen una 
força en sentir descendent, provocant d’aquesta manera 
l’aixafament de l’arc i les fissures que trobem tant al costat 
dels capitells com a la part més alta de l’arc.

Les fissures indiquen que l’arc s’està obrint. 
VALORACIÓ
Les fissures ens indiquen que poden haver problemes 

estructurals però en aquest cas només em preocupen les 
fissures al centre dels arcs ja que les filtracions poden ha-
ver provocat la pèrdua d’aquest morter. Per tant la lesió es 
considera MODERADA. (Fotografia 63)

5.2.5. COBERTA

A.-Agents BIològIcs 
A la coberta hi ha fons i creixen herbes les quals propicien 

la retenció d’humitat a més a més de que les plantes poden 
descompondre i trencar el morter de les juntes obertes.

VALORACIÓ
Es una lesió LLEU ja que no es urgent. Però s’ha de fer un 

manteniment de la coberta.

B.- trencAments
S’han trencat les teules de varies zones de la coberta. Pot 

ser que hagi estat per persones que han estat caminant per 
la coberta o per objectes contundents. 

Que les teules estiguin trencades propicia a que l’aigua 
de la pluja entri a l’interior de l’edifici, creant filtracions i 
humitats a l’interior. És a dir, la barrera impermeable que 
creen les teules àrabs amb la seva juxtaposició i la inclina-
ció ha estat vulnerada.

La coberta que es troba sobre el cos afegit a l’edifici, 
aquesta s’hauria de descompondre sencera.

VALORACIÓ
Aquesta lesió es GREU ja que ha estat vulnerat el sistema 

constructiu que impermeabilitza l’edifici de les inclemènci-
es del temps. Aquesta afecció propicia a haver-hi humitats 
a l’interior de la fàbrica i aquestes estan creant altres lesi-
ons a sistemes constructius de la nau. (Fotografia 64 i 65)

5.2.6. LLUERNES

A.- FIssures 
Hi ha esquerdes sota la base de perfils metàl·lics con-

formats en I que subjecten les finestres de la lluerna a la 
paret de fàbrica de maó. Les fissures causen filtracions a 
l’interior de la nau. 

Les fissures poden causar l’expansió de la biga metàl·lica 
a causa de l’oxidació, creant una capa de corrosió.

VALORACIÓ
És una  lesió MODERADA. Però que s’ha d’arreglar amb 

urgència per evitar el problema de filtracions d’aigua. (Fo-
tografia 66)

B.- ImPermeABIlItzAcIó 
La solució que es va aplicar a aquest problema en la ac-

tualitat ja no té gairebé funcionalitat ja que amb el pas del 
temps s’ha anat degradant pel no manteniment d’aquesta 
coberta. Moltes de les impermeabilitzacions que es van fer 
estan aixecades i deixen passar les l’aigua a l’interior de 
les lluernes. 

També s’aprecia per l’interior de la fàbrica que hi ha filtra-
cions d’aigua per les lluernes al paviment de la planta bai-
xa, per tant aquesta impermeabilització ja no és funcional. 

VALORACIÓ
Aquest problema d’impermeabilitat es una lesió MODE-

RADA-GREU ja que propicia a moltes altes lesions que 
afecten a altres sistemes de l’edifici. (Fotografia 67)

5.2.7. ESCALES
Les escales estan en mal estat a causa de l’ús i el pas del 

temps. S’ha de rehabilitar les escales 1, 2. Estan compos-
tes de esglaons multi-peça, que estan deteriorats. L’escala 
3 que es troba al final del passadís de servei  s’ha de refer 
completament i l’escala 5, la de cargol, també s’ha de re-
fer. L’escala 4 va des d’un forjat de planta primera 1/2, que 
s’accedeix amb l’escala 3. L’escala 4 arriba fins a la planta 
segona, que es on es troba l’escala de cargol. 

VALORACIÓ
Les escales 1, 2, 4, estan en un bon estat, són lesions 

LLEUS. Les escales 3 i 5 s’han de refer, per tant són una 
lesió GREU.

Fotografia 67

Fotografia 65 Fotografia 66

Fotografia 61 Fotografia 62

Fotografia 63 Fotografia 64
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6.1. FORJATS
6.1.1. FORJAT PLANTA BAIXA

rePArAcIó De lA DeFormAcIó De lA solerA
Per les característiques pròpies de la fàbrica i el possible 

ús que pot tenir la zona a rehabilitar, es recomana fer la 
solera de nou en cas el cas de que empitjori la situació 
d’aquesta. Sinó el que es faria és repararia la zona afecta-
da repicant la zona fins a veure les armadures de la solera, 
es col·loca una malla electrosoldada sobre el repicat i es 
tornar a formigonar, posant a nivell el rebedor. 

En cas d’haver de tornar a fer la solera.
1er pas: Desconstrucció de la solera de planta baixa a la 

zona del rebedor de la fàbrica. Picar el formigó i extreure 
les armadures per poder veure les terres que tenim sota 
aquest forjat (també trobarem una part de la planta soter-
rani).

2on pas : es faran unes perforacions per poder col·locar 
uns connectors (armadures) subjectats amb resines epoxí-
diques per tal de transmetre les càrregues de les parets a 
la solera. Els connector es col·loquen alternant la posició 
amunt i avall. 

3er pas : Una vegada els connectors estan posats. Cons-
truïm la solera. Es posarà una caixa malla soldada cons-
truïda in situ per que no hi ha lloc per portar una de fàbrica. 
Serà de 20x20 cm, que col·locarem sobre uns separadors 
després de reomplir de terres el forat, si es que cal i posar 
una capa de beurada.

4rt pas: Es col·locaran unes armadures transversals en 
forma de serra, cada dos metres, per reforçar la solera en 
cas de flexions transversals

5é pas : S’ha de tenir en compte la obertura de servei la 
solera, per poder accedir a la planta soterrani. Es deixarà 
la obertura encofrant la zona des de planta soterrani. A la 
zona del soterrani s’haurà d’encofrar la solera per sota, i 
l’accés posar un calaix per donar la forma del forat d’entra-
da al soterrani.

Passats uns 6 dies es desapuntalarà la zona de planta 
soterrani. 

Els pilars de fosa, travessen amb continuïtat la solera.

6.1.2. FORJAT PLANTA PRIMERA

solucIons generAls
Es reconstruirà el forjat rehabilitant les bigues metàl·li-

ques i refent el paviment de planta primera.
1er pas: Retirar la capa de paviment que hi ha a planta 

primera i netejar tot el forjat.
 2on pas: Retirar l’oxidació de les bigues metàl·liques 

afectades, amb un raig de sorra a pressió. Posteriorment 
pintar-les de nou amb una pintura antioxidant industrial.

3er pas: Reparar els forats que es troben a les voltes amb 
maó de pla o amb toves. Deixar ben neta la zona de pintu-
ra, etc. 4rt pas: Desmantellar els cossos de formigó armat  
que es troben a planta primera per evitar deixar cossos que 
pertorbin la homogeneïtat del forjat i que ara no cap servei.

5é pas: Armar el forjat amb armadures de negatius per 
reforçaran el comportament de les bigues de ferro, a més 
de fer una capa de compressió amb malla electrosoldada. 
Tornar a fer un acabat de paviment de formigó o el que 
s’estableixi segons projecte.

També es poden tapar els forats amb un encofrat per la 
part de planta baixa i formigonar el forjat per donar-li l’aca-
bat de paviment, al solidificar-se aquests forats estaran 
ben tapats, i ho haurem fet més ràpid.

6.2. PARETS
6.2.1. PARETS INTERIORS

solucIó DegrADAcIó Del guIx 
Primer s’ha d’actuar sobre les lesions pertinents a la fa-

çana exterior, que són més greus. Si es un problema de 
capil·laritat es faran les corresponents actuacions. 

Pel que fa a l’interior, es recomana treure l’arrebossat 
afectat per les humitats i tornar a enguixar-ho tot altre cop, 
posteriorment a la rehabilitació de les façanes.

solucIó Ferros
Els ferros s’han d’extreure de la paret per evitar les lesions 

que provoquen al expandir-se per la corrosió a causa de la 
humitat.

Reomplir els forats amb morter o peces de maó segons 
les dimensions.

solucIó FIssures I esquerDes A les PIlAstres. 
Reforçar els pilars amb corretges metàl·liques.
Per poder portar-ho a termini s’han de fer uns forats a les 

pilastres on travessaran uns perns que travessen la pilas-
tra i es roscarà o soldarà una femella per ambdós costats. 
Les plaques de dimensions considerables aniran lligades 
amb els perns. Les plaques evitaran el trencament de la 
pilastra. 

solucIó ForAts
 Reomplir els forats amb morter  o peces ceràmiques re-

ciclades i tapar posteriorment amb l’arrebossat de guix a la 
part interior.

solucIó HumItAts De l’InterIor  I exterIor
Per poder rehabilitar les humitats abans s’ha de fer la re-

paració de la coberta en general. 
Les humitats que succeeixen tant a l’interior com l’exterior 

són a causa de la capil·laritat ascendent de la façana: 
Per evitar aquesta lesió s’ha de crear una barrera imper-

meable per evitar la pujada d’aquesta humitat de capil·lari-
tat a totes les façanes de la fàbrica. Es pot crear una barre-
ra química amb algun tipus de resines en una base aquosa 
amb l’objectiu de saturar tots els capil·lars.

ActuAcIó:
InjeccIó ImPermeABIlItzAnt
Fer un forats a les parets de façana (interior), col·locar la 

solució química amb una manega amb una bomba d’injec-
ció. Aquest líquid anirà filtrant-se a l’interior de la paret per 
la seva porositat, i al cap d’uns dies s’endureix creant la 
barrera impermeabilitzant.

Aquest procés es lent com a solució però es garanteix 
una durabilitat bona i una impermeabilitat del 100%.

HIgroconvectors
A causa de haver de fer el tractament per l’interior no po-

dem saber quina serà l’alçada de la secció de façana   im-
permeabilitzada. Encara queda façana per l’inferior que es 
veurà afectada per aquesta capil·laritat, per tant farem uns 
forats on posarem uns higroconvectors que ventilaran la 
façana (de 6 a 7 per metre lineal)

Una vegada solucionades totes les humitats, a l’exterior 
s’hauran de reomplir amb morter totes les juntes de les fa-
çanes a rehabilitar. Pel que fa a l’interior s’hauria d’arrebos-
sat amb una capa de guix amb un acabat enlluït a tota la 
fàbrica, per tapar tots els desperfectes anteriors.
solucIó PIntures
Es torna a pintar tota la fàbrica una vegada els problemes 

d’humitats estiguin resolts.

solucIó DesgAst Dels ele-
ments De FustA

Substitució de les portes, i 
la fusteria de les finestres per 
una de nova. S’ha de re-utilit-
zar tot el material possible o 
que es pugui conservar, com 
els vidres,, etc.

6.2.2. PARETS EXTERIORS: FAÇANES

solucIó DegrADAcIó Dels mAons
S’ha de solucionar el problema de les humitats de capil-

laritat per evitar el màxim possible la agressió del maons. 
Però s’ha de fer un estudi total de la fàbrica de maó, amb 
els assajos corresponents per tal de donar una solució.

solucIó DegrADAcIó Del morter
Reomplir les unions de la fàbrica de maó amb morter apli-

cant-li pressió per tal de que s’adhereixi bé.

solucIó FIssures De les FAçAnes
S’ha de reparar les fissures de les pilastres. Aquestes ja 

estan rehabilitades amb anterioritat, ja que es veuen tirants 
de ferro que eviten el vinclament i expansió de les fissures. 
S’hauria de fer un estudi de les dilatacions i de creixement 
de les fissures per tal de poder prevenir l’augment de les 
fissures. 

En el cas de que la informació de les esquerdes fos des-
favorable, s’hauria d’actuar sobre les pilastres afectades o 
sobre un percentatge bastant elevat d’elles. La solució adi-
ent seria armar les pilastres. S’hauria de descompondre el 
pilar estintolant l’estructura i desconstruir el pilar per tal de 
conservar el màxim de peces de fàbrica de maó possibles 
per poder-lo tornar a fer posteriorment. Dins del pilar de 
maó es faria un pilar de formigó armat de 45 x 45 cm. 

solucIó mAl estAt Del BAIxAnts
Re-composar les peces del baixants amb noves peces 

ceràmiques o de fibrociment per tal de que complexin la 
seva funció.

solucIó Agents BIològIcs
Fer una neteja de les males herbes i la molta que hi ha 

acumulada a la façana.

solucIó PIntADes
Treure les pintades amb un raig d’aigua a pressió.

solucIó llInDes metàl·lIques
La llinda que estigui afectada, s’hauria de reforçar o subs-

tituir per una de formigó armat, per evitar aquestes dilataci-
ons de les bigues metàl·liques.

Solucionar el problema de l’oxidació de les llindes aplicant 
un raig de sorra per extreure l’òxid, i posteriorment donar 
una capa de pintura antioxidant, a més d’altre que sigui 
d’un color semblant al de la fàbrica.

6.3. ARCS I VOLTES

solucIó:
Intervenir a les fissures al centre dels arcs. 
Passos a seguir: 
1er pas: Apuntalament de l’arc afectat. Per fer-ho s’utilit-

zaran un puntals que arriben fins la alçada de 5,50 metres 
( marca Fermar per exemple, model: P6E, que suporta una 
carrega d’entre 2700-1600 kg) col·locats cada metre sota 

6.- ACTUACIONS RECOMANADES
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la jàssera metàl·lica en gelosia. Es col·locarà una encava-
llada de fusta sota l’arc.

2on pas: Repicar el guix superficial fins trobar els maons.
3er pas: Comprovar si el morter de les ultimes peces de 

l’arc està en mal estat o ha perdut secció. 
4rt pas: Si el morter està en mal estat, es a dir, que hi ha 

disgregació d’aquest, aplicar el morter a pressió per subs-
tituir-lo.

5é pas: Substituir el morter i els maons afectats per les 
filtracions i posteriorment deixar que apliquin les seves pro-
pietats els materials nous.

6é pas: Tornar a enguixar per deixar-lo ben acabat.
7é pas: Recollir l’encavallada i els puntals per fer el mateix 

amb la resta d’arcs.
Aquest procés només s’iniciara una vegada ja hagi estat 

rehabilitada tota la coberta i canals pluvials.

solucIó FIssures A lA unIó entre Arc I voltA
S’ha de tapar la fissura amb morter  i enguixar de nou.
Aquest procés només s’iniciara una vegada ja hagi estat 

rehabilitada tota la coberta i canals pluvials.

6.4. COBERTA

solucIó ForAts A lA coBertA De lA FàBrIcA. 
Reparació dels forats de la coberta amb col·locació de 

noves teules.
Retirar les restes de teules trencades a les zones especi-

ficades al plànol. Netejar els canalons i les boneres per a 
un correcta evacuació de les aigües pluvials.

Es recomana un manteniment periòdic de la coberta ja 
que es la causant de moltes de les posteriors lesiona a 
l’interior de la fàbrica.

solucIó cos AFegIt.
Demolició del cos afegit a la nau perquè no exerceix cap 

funció en aquests moments i pel seu mal estat, seria un 
cost econòmic molt gran rehabilitar aquesta zona en comp-
tes de desconstruir i reciclar els materials per si fos ne-
cessari tornar a fer aquest cos en un futur com a sala de 
comptadors.

6.5. LLUERNES

solucIó FIssures A les lluernes
Intervenir a les fissures a la lluerna.
Es proposa la substitució de la fusteria de la lluerna. 

Substituint d’aquesta forma les bigues d’acer que fan d’es-
tructura, evitant que succeeixi aquesta lesió altre cop.

Proposta de nou sistema de tancament de la lluerna.
Es tracta d’un nou tancament com a solució a la lluerna 

que no necessita una biga o llinda per la fusteria de la llu-
erna. Es tracta d’una fusteria perfilada en forma de caixa, 
la qual podria ser que fos mecanitzada per a que es puguin 
obrir les finestres de la lluerna o no mecanitzada ja que ja 
existeixen obertures per a la ventilació de l’interior de la 
fàbrica. 

solucIó ImPermeABIlItzAcIó lluernes
Per rehabilitar aquest problema hi ha varies opcions. 
1ª sol.: Posar altre làmina impermeabilitzant nova al 100% 

de les lluernes per evitar aquestes filtracions d’aigua a l’in-
terior. Aquesta solució seria una rehabilitació amb una pro-
jecció de durada d’uns 5 a 10 anys.

2ª sol.: Reconstrucció total de la lluerna amb un nou tan-
cament i la reparació de les fissures que s’han creat en ella. 
És una solució proposada en un anterior apartar.

6.6. ESCALES
Refer les escales 3 i 5. L’escala tres es una escala catala-

na. La volta es pot conservar, s’hauria de posar una malla 
electrosoldada com a reforç d’aquesta escala i refer els es-
glaons, els quals es fan amb maó de pla i morter.

L’escala cinc es l’escala de cargol, la qual s’haurà de refer 
sencera. O també es pot fer una escala de volta catalana.

Amb la resta d’escales s’ha de substituir la peça de fusta 
del esglaó multi-peça. Pintar les baranes. En el cas de l’es-
cala quatre, s’hauria de posar una barana a l’escala.
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ANNEXE 1: RENDERITZACIÓ DE LA FÀBRICA EN 3D
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2.1. OBTENCIÓ DE DADES I CRITERIS DE CÀLCUL

2.1.1. CLASSIFICACIÓ I DADES OBTINGUDES AMB EL CTE.
Segons el CTE. DB SE-AE s’ha calculat l’estructura de la nau per veure si 

compleix els canons estructurals del moment actual. La finalitat es calcular la 
càrrega que reben les pilastres i els pilars. Es fa aquest càlcul perquè una de les 
lesions trobades es les fissures i esquerdes a les pilastres de fàbrica de maó, i 
es vol descartar que sigui a causa d’un sobrecàrrega d’aquestes.

Per tant els càlculs són:
- Pes propi.

- Accions variables. Les sobrecàrregues d’ús i la neu.
*La inclinació de la coberta es 15º aproximadament.
Com a accions permanents es considera:
-El pes propi del elements que conformen l’estructura.

CÀRREGUES
- Q1=Parc petit/2=(18KNm3x 0.7m3)/2=6.3 kN
- Q2=Parc gran/2=(18KN/m3 x 1.18m3)/2=10.62 kN
- Q3=Pvolta/4=((0.5*3)KN/m3 x 4m3)/4=1.5 kN
- Q4=Priostra pet./2=(0.11KN/m3 x 5m3)/2=0.275 kN
- Q5=Priostra gran/2=(0.11KN/m3 x 8m3)/2=0.44 kN
- Q6=Penvà g./4=(1KN/m3 x 8m3)/4=2 kN
- Q7=Penvà p./4=(1KN/m3 x 5m3)/4=1.25 kN
- Q8=Plluerna p./4=(15 X 3.20)/4=12.05 kN
- Q9=Pbiga p./4=(0.11 X 1.50)/4=0.041 kN
- Q10=Pcoberta./4=(3 X 4)/4=3 kN

Qs’=(Parc/2)+(Pvolta/4)+(Plluerna/4)+(Priostra/2)+(Penvà/2)+(Pcoberta/4)
Qs’=37.476 kN

Com accions variables es consideraran:
-Sobrecarrega d’ús de la coberta, que només serà accesible per al seu man-

teniment.
 q2=1

Qús=(q x L x B/cos15º)=(1 x 4 x 8.5)/cos15º=10.35 kN
 -Reduccions d’ús.

 -La acció del vent no es tindrà en compte ja que les obertures no superen el 
30% de superfície de cap de les façanes (punt 3.3.5.1).

Aquí es considera la càrrega de neu només.
-Les accions de la neu. (Taula 3.2 i 3.8)

q1=0.4
Qneu=(q x L x B/cos15º)=(0.4 x 8 x 5)/cos15º=0.54 kN

No es tindran en compte accions addicionals.

2.2. ÀREA TRIBUTARIA DE L’ESTRUCTURA

2.3. COMBINACIÓ DE LA HIPÒTESI MÉS DESFAVO-
RABLE

Qfinal= ((G + Qs’) x 1.35 + Qús x 1.50 + Qneu x 0.7 x 1.50) x 4
Qfinal= (((3 x 2.5 x 4) +37.476) x 1.35 + 10.35 x 1.5 + 0.54 x 0.7 x1.50) x 4
 = (67.476 x 1.35 + 10.35 x 1.5 + 0.54 x 0.7 x1.50) x 4
 = (91.09 + 15.525 + 0.567) x 4
 = 428.728 kN = 42.872 TN

La càrrega final sobre el pilar serà 107.18 kN per quatre seccions que recolzen 
en un pilar de fosa. 

La càrrega final sobre la pilastra serà la meitat que sobre un pilar de fosa.
Els càlculs són estimatius, per poder tenir un número que es pugui aplicar 

als coneixements que tenim tant de la fàbrica de maó com als pilars de fosa. 

Aquests càlculs no tenen reduccions per sobrecàrregues per tal de tenir el re-
sultat més desfavorable possible. 

Al calcula l’àrea tributaria del pilar de fosa es multiplica per quatre en resultat, 
però al calcular l’àrea tributaria de la pilastra de fàbrica de maó es multiplica 
per dos.

El càlcul no està fet per comprovar la resistència sinó per obtenir un resultat 
estimatiu per poder saber quina es la solució adient per a l’estructura. Aquests 
resultats s’haurien de comparar amb la resistència última de la fàbrica i la resis-
tència del pilar.

Naxil pilar = 29.5 TN
Segons el CTE. aquest pilar NO compleix. Però això no es pot demostrar que 

no compleix ja que està aguantant aquestes càrregues. Es pot dir que l’estruc-
tura aguanta per simpatia. En cas que en realitat no aguantés el pilar de fosa, es 
demostraria visualment al instant, patint una deformació plàstica i seguidament 
un trencament. Al dir trencament no vol dir que es trenqui literalment per la 
meitat, però si que es deformaria de tal manera que no faria cap tipus de funció.

2.4. DADES QUE S’HAN TINGUT EN COMPTE
- Faldó de teules sobre l’envà. G= ˠ x L x B=3 kN (Taula C5)
- Pes del maó ceràmic massis: 18 kN/m3

- Rajola ceràmica: 18 kN/m3

- Ferro del forjat: 76 kN/m3

- Maó ceràmic perforat: 15 kN/m3

- IPN120: 0.11 kN/m
- Rajola ceràmica(C3) 0.03m de espessor total: 0.5 kN/m2

- Vidre armat 6mm de espessor: 0.35 kN/m2 (T. C3)
- Envà de maó foradat de 90mm de espessor: 1 kN/m2 (T.C4)

volums Dels DIFerents comPonents constructIus
- Volum de l’arc gran: 1.18 m3

 Àrea: 13.18 m2

 x=8
 y=0.30
 z=1.7
- Volum de l’arc petit: 0.7 m3

 Àrea: 7.80 m2

 x=0.30
 y=5
 z=1.3
- Volum de la volta
 Àrea:78.36/2=39.18m2 aprox. 40m2 x 0.1=4 m3

 x=7
 y=4.6
 z=3
- Volum de l’arc més la volta de mocador: 7.06 m3 (segons 3D)
- Volum dels envans sobre els arcs
 2.83 x 2=15.66
 6.4 x 2=12.8
 ∑ del quatre costats 
 ∑ 28.46 x 2=56.92 m3

- Volum de la lluerna gran=3.20 m3

- Volum de la lluerna petita=2.44 m3

volums I suPerFícIes AProxImADes
Arc petit: V=0.70 m3

S=7.80 m2

Arc gran: V=1.18 m3

S=13.18m2

Volta: V=4m3

ANNEXE 2: CÀLCULS
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Envanet Petit: S=8m2

Envanet Gran: S=5m2

Lluerna: V=3.20m3

2.5. TAULES
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