
DESCRIPCIÓ DE PLANTA BAIXA I PRIMERA DEL VAPOR VELL

Atualment el conjunt del Vapor Vell es troba en règim de lloguer per una empresa
comercial de mobiliari domèstic, però la propietat, l'Ajuntament de Reus, ens ha facilitat
certa informació sobre el conjunt, impossible d'esbrinar mitjançant l'inspecció ocular degut
a l'existència de fals sostre en algunes parts de l'equipament comercial.

NAU SUD, LA NAU PETITA

La nau petita és la que actualment dóna accés al conjunt. Situada en l'extrem sud de l'illa,
presenta una planta baixa amb sostre de revoltó ceràmic sobre biguetes de fusta, que es
recolzen sobre jàsseres de fusta perpendiculars a la longitud de la nau, amb una fila de
pilars de fosa en el centre que transmeten la càrrega que els arriba de les jàsseres als
fonaments.
Els murs perimetrals d'obra de fàbrica presenten obertures rectangulars amb cap-i-alt
horitzontal de maó disposat a plec de llibre o sardinell.

A la planta primera desapareixen els pilars de fosa i la coberta és suportada per una
estructura d'encavallades que es recolzen sobre els murs de façana.
Les obertures en aquesta planta tenen el mateix ample que en la planta baixa, però el
cap-i-alt és d'arc rebaixat de maó disposat a plec de llibre o sardinell.

NAU CENTRAL

La planta baixa de la nau central és la més característica i singular del conjunt. Presenta
un sostre amb voltes d'aresta, amb els carcanyols amb replè d'arena, sobre arcs el·líptics,
que es recolzen en pilars o columnes de maó ceràmic massís.
Actualment les obertures dels murs laterals es troben tapiades, ja que en el reportatge
fotogràfic històric es pot apreciar l'existència d'obertures rectangulars amb llinda horitzontal
de maó disposat a plec de llibre o sardinell.
Es recuperaran aquestes obertures.

A la planta primera ja hi trobem l'estructura vertical de pilars de fosa que suporten jàsseres
de fusta paral·leles a la longitud de la nau, amb biguetes de fusta i revoltó ceràmic. La
transició estructural entre els pilars de fosa de planta primera i els murs amb arcs el·líptics
de planta baixa es realitza de forma similar a la que ens trobem en la base dels pilars de
fosa i els fonaments, amb un dau de pedra rebaixat perquè s'hi encaixi la base del pilar i
n'eviti el moviment horitzontal. Aquest dau queda embegut en els murs de planta baixa
perquè transmeti la càrrega de forma homogènia.
Les obertures d'aquesta planta són amb llinda d'arc de mig punt de maó disposat a plec de
llibre o sardinell, i tenen el mateix ample que a la resta de plantes de la nau.

NAU NORD

La planta baixa de la nau nord presenta un sostre de revoltó ceràmic sobre biguetes de
fusta que es recolzen sobre jàsseres de fusta perpendiculars a la longitud de la nau, amb
dues files de pilars de fosa que transmeten la càrrega que els arriba de les jàsseres als
fonaments.
Actualment les obertures dels murs laterals es troben tapiades, ja que en el reportatge
fotogràfic històric es pot apreciar l'existència d'obertures rectangulars amb llinda horitzontal
de maó disposat a plec de llibre o sardinell.
Es recuperaran aquestes obertures.

La planta primera de la nau nord és exactament igual que la baixa, excepte les obertures
dels murs, que no estan tapiades i tenen llinda d'arc rebaixat de maó disposat a plec de
llibre.

SIMBOLOGIA DE MATERIALS I ELEMENTS CONSTRUCTIUS

Mur de maó massís ceràmic,
arrebossat i pintat per exterior,
enguixat i pintat per interior

ELEMENTS
VERTICALS Pilar de maó enguixat i pintat

Pilar de fosa

Biguetes de fusta amb revoltó ceràmic sobre mur

Biguetes de fusta amb revoltó ceràmic sobre jàssera de fusta

Biguetes de fusta amb revoltó ceràmic sobre jàssera
i mur en l'altre costat

ELEMENTS
HORITZONTALS Volta d'aresta amb envanets de sostremort

Corretges de fusta i llates sobre  encavallada metàl·lica

Reforç amb perfils d'acer laminat IPN 200

Jàsseres de fusta

Encavallades metàl·liques

Arc rebaixat de maó a plec de llibre

Arc de maó de mig punt a plec de llibre
ARCS I LLINDES

Linda de maó a plec de llibre

Llinda de fusta

INTERIOR DEL CONJUNT

PLANTA BAIXA   E 1/200

PLANTA PRIMERA   E 1/200

ALÇAT FAÇANA OEST  E 1/200

EXTERIOR DEL CONJUNT

Planta baixa de la nau central

Planta baixa de la nau sud

Perspectiva façana est nau central

Perspectiva façana est nau nord
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