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1. Introducció 

1.1. Finalitat del Projecte Final de Grau 

L’objectiu del meu projecte final de grau (PFG) en modalitat de “pràcticum” és tenir un primer 

contacte amb el món laboral de la construcció per aconseguir l’experiència laboral necessària a dia 

d’avui per tal de tenir la possibilitat d’incorporar-me al món laboral. A més a més, aquesta primera 

presa de contacte hem permetrà aprofundir en els coneixements adquirits al llarg de tot el grau i 

posar-los en pràctica per saber quines mancances o fortaleses tinc i aprendre nous procediments de 

treball, així com eines i programes que m’ajudin a desenvolupar noves habilitats. 

També amb aquest projecte pretenc aprofitar al màxim tot el temps que pugui per estar a les obres,  

ja que considero que és una de les parts on més desconeixement tinc ja que durant el curs del meus 

estudis no he pogut d’estar en gaires. 

 

1.2. Contribució a la formació de l’estudiant a través del PFG 

A part dels temes ja mencionats com són aconseguir experiència laboral en el món de la construcció i 

més concretament de la rehabilitació, vull conèixer com és el funcionament i les tasques que 

comporten treballar en un empresa constructora. 

També m’agradaria aprofundir en el coneixement de programes que ja conec com són l’AutoCAD o 

l’Excel i fer ús de noves eines com podria ser el cas del programa TCQ per fer amidaments o del nou 

sistema BIM que actualment sembla que està prenent molta embranzida. 

 

1.3. Resultats previstos 

Al finalitzar aquest projecte voldria aconseguir:  

 Realitzar l’estudi històric de dues de les obres en les quals he treballat. 

 Fer una explicació de les principals parts que les composen i els elements singulars que 

tenen. 

 Analitzar com s’han rehabilitat tant les façanes de l’obra del carrer Reina Amàlia, com 

l’auditori i el teatre del centre sociocultural de Sant Pere Apòstol. 

 

A més a més per a l’obra del carrer de Reina Amàlia m’he proposat descobrir quins són els criteris 

d’intervenció o fets històrics que actualment s’estan imposant de mantenir les façanes i rehabilitar-

les, enderrocant el seu interior per tal de construir-lo de nou. Aquest fet a despertat la meva curiositat 

ja que inicialment hom tendeix a pensar que seria més lògic intentar rehabilitar un edifici complet per 

tal de preservar la seva essència, en comptes de només mantenir-ne les façanes. 

També pretenc fer un anàlisi de com interfereix la normativa vigent en el procés de rehabilitació d’un 

edifici, ja que durant la construcció de l’obra del centre de Sant Pere Apòstol m’he adonat que en 

diverses ocasions la normativa condiciona les solucions a adoptar. 

 

1.4. Justificació de la utilitat del PFG/DAC 

Personalment crec que cursar les assignatures optatives del diploma d’ampliació de competències 

(DAC) en rehabilitació, m’ha aportat una visió més realista del que és la rehabilitació, de tot el que 

comporta ja sigui a nivell d’exigències del client, d’estudis previs, inspeccions que cal fer del element 

a rehabilitar abans de redactar un projecte executiu, de les consideracions cal tenir en ment per 

projectar donant compliment a la normativa i a les demandes dels propietaris i finalment la 

descoberta d’alguns dels procediments de rehabilitació que actualment es realitzen i la conveniència 

de la seva aplicació o no.  

Una bona manera de reforçar tot allò que s’ha après cursant aquestes assignatures és realitzar un 

pràcticum on es pot seguir ampliant tot aquest nou coneixement obtingut, fixant-ne les idees 

estudiades i aprenent-ne de noves juntament amb professionals del sector amb molta experiència. 
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2. La empresa Teyco S.L.  

 

 

Va ser fundada l’any 1963, és una constructora i promotora immobiliària de referència tant en el 

mercat nacional com internacional amb una trajectòria consolidada. Defineix la seva actuació en base 

a uns valors sòlids: l’excel·lència empresarial, la innovació aplicada a tots seus processos, la qualitat 

dels seus projectes i la responsabilitat social corporativa. 

 

2.1. Qui són 

És una empresa que desenvolupa la seva activitat en diferents àrees de negoci: la construcció, l’obra 

civil, la promoció immobiliària i serveis vinculats amb la gestió d’actius immobiliaris, concessions de 

construcció o explotació per empreses, entre d’altres. 

Aquesta entitat basa la innovació en la proposta de models de construcció sostenible, com el sistema 

TAS (Teyco Avant System) o els projectes d’instal·lacions amb eficiència energètica que han marcat 

la projecció de Teyco com empresa implicada amb el seu entorn, innovadora amb les seves 

propostes i compromesa amb els seus clients, prioritzant la qualitat i d’atenció personalitzada. 

Amb més de 200 treballadors, està immersa en un procés d’internacionalització consolidant la seva 

presència a l’Amèrica Central. 

 

2.2. Innovació 

Treballen per desenvolupar soluciones innovadores enfocades en l’obtenció de nous productes i 

serveis que contribueixin a generar valor pels seus clients i la societat en general. 

La activitat d’investigació, el desenvolupament i la innovació (I+D+I) i està centrada en la millora de 

les seves línies de negoci, en quant a servei, productivitat, competitivitat i sostenibilitat, sempre tenint 

en compte les necessitats i expectatives dels seus clients i col·laboradors. 

 

2.3. Qualitat i Mediambiental 

Potencien I+D+I per tal d’aportar noves soluciones de construcció eficient i sostenibles. 

Promouen l’estalvi de recursos en quant a instal·lacions fixes com obres, reducció de residus i 

emissions generades per les seves activitats. 

Valoren aspectes mediambientals i els possibles impactes durant l’execució dels seus projectes. 

Mantenen una comunicació fluida i eficaç amb els seus clients per tal de complir amb les seves 

necessitats i expectatives.  

 

2.4. Seguretat en el treball 

Es prenen seriosament la seguretat de les persones amb compromís i atenció al benestar dels seus 

equips.  

Aposten per la formació continuada en prevenció de riscs laborals per tots els seus treballadors, així 

en manteniment de proteccions col·lectives i individuals, portant al dia un control i seguiment 

exhaustiu de tots los riscs laborals que es podrien ocasionar. 

 

2.5. Capital Humà 

És una empresa que creu en la importància de cada una de les persones que treballen en la 

companyia i valora la iniciativa i el compromís. És una constructora que creu tant en la importància 

de potenciar el valor intern com en la recerca permanent de talent que complementi les seves 

capacitats. 

Des del seu departament de Recursos Humans donen suport a la formació interna per dotar als 

treballadors de projecció de futur i compromís amb el projecte empresarial. 
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2.6. Responsabilitat Corporativa 

Entenen la  responsabilitat corporativa com una forma de veure el món i l’àrea d’actuació en la que 

es desenvolupa la seva activitat. Sostenibilitat, millora social, econòmica i ambiental, qualitat de vida, 

són alguns dels factors que guien la seva actuació. En aquesta direcció, fomenten i promouen 

activitats relacionades amb l’àmbit cultural, esportiu, de l’educació, social i d’investigació, amb la 

voluntat de contribuir per construir un entorn millor. 

 

2.7. Oficines de l’empresa 

Compta amb diverses oficines des d’on tècnics, administratius, promotors i una llarga llista de 

treballadors, realitzen les seves tasques per a poder a dur a terme totes les activitats que es duen a 

terme a l’empresa. Les oficines que en l’actualitat pertanyen a Teyco S.L són: 

 TEYCO BARCELONA OFICINA CENTRAL 

Carrer  del Císter, 1-3, 08022 Barcelona, España.  

 TEYCO BARCELONA OFICINA CONSTRUCCIÓN 

Carrer Gomis 78, planta 0, 08023 Barcelona, España . 

 TEYCO GIRONA 

Carrer Migdia, 37 4º 1ª, 17002 Girona, España. 

 TEYCO TARRAGONA 

Cristòfol Colom, 4-6, 2º1ª , 43001 Tarragona, España.  

 TEYCO NOROESTE 

Carrer Carlos Bertrand, 1 1ºE , 33206 Gijón, España. 

 TEYCO PANAMÁ 

Edifici Ocean Bussines (Torre Banesco), piso 11, Oficina 1103.  Panamà. República de 

Panamà. 

 TEYCO L’AMPOLLA 

c/ Amsterdam 14, 43895 L’Ampolla, Tarragona, España. 

L’oficina en la qual he realitzat les pràctiques és “TEYCO BARCELONA OFICINA 

CONSTRUCCIÓN”. Es composa per un equip de 5 administratius, una recepcionista, un cap de 

compres, un cap de grup, un cap de recursos humans, 10 caps d’obra i  5 ajudants de cap d’obra, en 

aquest últim grup és on que jo he treballat. 

 

2.8. Àrees de negoci 

2.8.1. Construcció 

La unitat de construcció continua sent la que genera més beneficis del grup. Realitzen una gran 

diversitat d’obres, de creixent especialització. 

 Aparcaments 

 Edificis i oficines 

 Hotels i restaurants 

 Centres culturals i socials 

 Centres educatius 

 Edificis tecnològics / Investigació 

 Centres esportius 

 Actuacions edificis històrics 

 Centres sanitaris i residències 

 Equipaments públics 

 Edificis Industrials 

 Urbanització i obra civil 

 Rehabilitacions i reformes 

 Habitatges 

 Construccions industrialitzades 

 

2.8.2. Promoció 

 

 Promoció immobiliària: edificis d’habitatges de primera i segona residència. 

 Gestió delegada: servei de desenvolupament i gestió de projectes immobiliaris per comptes 

d’entitats financeres, amb l’objectiu de posar-los en valor i assegurar la seva viabilitat. 

 Habitatges de protecció oficial. 

 Gestió i desenvolupament de sòl: planificació urbanística i gestió del sòl. 

  

http://www.teyco.es/es/areas_de_negocio/construccion/hoteles_y_restaurantes
http://www.teyco.es/es/areas_de_negocio/construccion/centros_culturales_y_sociales
http://www.teyco.es/es/areas_de_negocio/construccion/centros_educativos
http://www.teyco.es/es/areas_de_negocio/construccion/edificios_tecnologicos_investigacion
http://www.teyco.es/es/areas_de_negocio/construccion/centros_deportivos
http://www.teyco.es/es/areas_de_negocio/construccion/actuaciones_edificios_historicos
http://www.teyco.es/es/areas_de_negocio/construccion/centros_sanitarios_y_residencias
http://www.teyco.es/es/areas_de_negocio/construccion/equipamientos_publicos
http://www.teyco.es/es/areas_de_negocio/construccion/edificios_industriales
http://www.teyco.es/es/areas_de_negocio/construccion/urbanizacion_y_obra_civil
http://www.teyco.es/es/areas_de_negocio/construccion/rehabilitaciones_y_reformas
http://www.teyco.es/es/areas_de_negocio/construccion/viviendas
http://www.teyco.es/es/areas_de_negocio/construccion/construcciones_industrializadas
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2.8.3. Contractes i Manteniment 

 

 Obra civil: elements constructius d’ús i seguretat ciutadana dirigits tant a tràfic peatonal com a 

vehicles. 

 Manteniment de la via pública: brigades especialitzades en cada segment d’actuació (carrers, 

vials, places, àrees de joc, etc.). 

 Manteniment integral de tot tipus d’edificacions. 

 TEYCO HOUSE: és el nou sistema integral de construcció d’habitatges a mida. Els seus 

projectes es duen a terme des de la fase de creació i disseny arquitectònic, planificació i 

execució de la futura casa. Tenint en compte, en tot moment, les necessitats actuals i futures 

dels seus usuaris. Un cop tancat el disseny, aquest queda assignat a un equip tècnic, 

encarregat d’informar i assessorar al client en quan a sistemes constructius, despeses i 

terminis d’execució, així com en la recerca de finançament. 

 

2.8.4. Investigació, desenvolupament i innovació (I+D+I) 

 

 TETLED Eficiència Energètica: un projecte en el que Teyco fa un salt cap al negoci de la 

eficiència energètica, amb la instal·lació, gestió i manteniment de sistemes d’il·luminació Led, 

en qualsevol tipologia d’edificació. 

 Teyco Avant System (TAS): és un innovador sistema de construcció industrialitzada. La 

construcció dels edificis és in situ, sense fonamentació i en sec.  

Es tracta d’una modalitat de construcció que recull les avantatges dels dos sistemes actuals 

de construcció: el modular i el tradicional.  

A més de ser un sistema sostenible, suposa un estalvi del 70% en temps d’execució i del 30% 

en costos de producció. 

 

2.9. Internacional 

2.9.1. Exporten servei, qualitat i excel·lència 

Inicia la seva internacionalització el 2010 amb l’adjudicació de la reposició parcial de dos hospitals a 

Xile a través del seu sistema de construcció industrialitzada TAS. 

Des de llavors han continuat amb una estudiada i tranquil·la expansió, fixant la seva delegació 

internacional a Panamà. 

Assessoren en projectes per tot el món i de qualsevol tipologia. 

2.9.2. Diversificació 

El 2004 es  crea la unitat de negoci de diversificació, amb la finalitat d’endinsar-se en nous segments 

de mercat. Entre els negocis actuals destaquen: 

 Concessions per empreses 

 Serveis per a la indústria 

 Conservació d’edificis 

 Gestió d’Actius 

La informació donada ha estat obtinguda a través de la publicitat de la marca Teyco i de fonts 

documentals de l’empresa. En tot moment es tracta d’informació objectiva i pel que fa a la situació 

actual de l’empresa en parlaré breument a l’apartat de consideracions finals. 

 

  

http://www.teyco.es/es/areas_de_negocio/i_d/tetled_eficiencia_energetica2
http://www.teyco.es/es/areas_de_negocio/i_d/teyco_avant_system_tas
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2.10. Tasques realitzades a l’empresa 

Dins l’empresa he desenvolupat la tasca d’ajudant de cap d’obra, com a tal he estat tutoritzat per un 

enginyer d’obres públiques el qual portava diferents projectes de rehabilitació i per tant jo també he 

realitzat diverses funcions en aquests. Les diverses obres en les quals he participat són: 

 El Centre Sant Pere Apòstol: situat al carrer Sant Pere Més Alt número 25, a Ciutat Vella, 

Barcelona. En el projecte executiu contempla dues fases, una primera on es rehabilita i 

adapta el teatre i auditori donant compliment a la normativa vigent. I una segona fase on es 

rehabilitaran els habitatges que composen la façana del carrer Sant Pere Més Alt. Aquesta 

fase encara està en procés d’estudi i projecció i per tant encara no hi ha data de realització. 

Fase I) Es va rehabilitar la façana que dóna al carrer de Sant Pere Més Alt i es van refer dos 

lavabos del bar del centre. Posteriorment es va fer l’enderroc del nucli central d’escales i es va 

començar la rehabilitació dels sostres de les diverses plantes i la realització de la nova 

coberta. Després es va fer el nucli inter-mig de comunicació de l’edifici on es va realitzar el 

nou nucli d’escales i l’ascensor del centre que permet accedir a les diverses plantes. En 

aquest punt és en el qual vaig entrar a treballar. Al llarg del període de pràctiques s’ha 

realitzat, l’estructura, s’ha acabat el nucli d’escala, la coberta, així com les lluernes* del pati, 

els envans interiors, les instal·lacions i els diversos revestiments i acabats. 

 

 

Imatges d’un dels plànols del projecte executiu del Centre Sant Pere Apòstol. 

 
Imatge: planta baixa del centre. A l’esquerre quedaria el c/Sant Pere més Alt i a la dreta el c/ de l’Hort 
d’en Favà. 

 
Part de color: correspon a la part on s’actua en la primera fase. 
Part en gris: correspon a la segona fase del projecte. 

 

 

 

 Reina Amàlia: situada al carrer Reina Amàlia número 38-38bis, a Ciutat Vella, Barcelona. En 

el projecte executiu de l’obra també es contemplen dues fases.  

Fase I) L’any 2011, ds va realitzar l’enderroc de l’interior de l’edifici, l’estintolament i el repicat 

de les façanes de Reina Amàlia. L’edifici amb façana al carrer de les Flors i al carrer de Sant 

Pau va ser enderrocat completament. 

Fase II) Es va fer un nou edifici contigu al de Reina Amàlia situat al carrer de les Flors , on es 

projecten vuit habitatges, un local comercial.  L’edifici que dóna al carrer de Reina Amàlia es 

va projectar la realització de 28 habitatges, dos locals comercials i la rehabilitació de les 

façanes estintolades. 

Durant l’estada a l’empresa he vist acabar en aquesta obra les diverses instal·lacions, els 

envans interiors, els revestiments, les fusteries, els diversos acabats i mobiliaris, la 

rehabilitació de les dues façanes, la realització de les noves façanes i cobertes, els patis 

interiors i la rehabilitació de la xemeneia de l’antiga fàbrica. 

 

Imatges d’un dels plànols del projecte executiu de l’obra del carrer Reina Amàlia. 

 
Imatge: planta de la zona d’actuació i situació dels carrers: Reina Amàlia (a baix), de Sant 
Pau (esquerre) i de les Flors (amunt). 

 

 Col·legi Sant Pere Nolasc: ubicat al carrer Guardiola i Feliu número 9, al barri de Sant Andreu, 

Barcelona. Aquesta obra s’ha iniciat a mitjans del mes de juliol. Es contempla el canvi de 

fusteries exteriors de fusta per unes noves d’alumini, la remodelació de sis banys existents 

dotant-los de noves instal·lacions, elements divisoris interiors i nous acabats. També es 

realitzarà la reforma de les instal·lacions elèctriques d’aules i passadissos, es tornaran a 

pintar aquests espais i per últim es farà un ascensor amb estructura metàl·lica que 

comunicarà les tres plantes amb la coberta. 
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2.10.1.  Tasques realitzades a l’oficina 

Durant el període de pràctiques he realitzat les següents feines: 

 Realització d’amidaments: amb l’ajuda dels programes “Microsoft Excel” i “AutoCAD” he fet 

els amidaments de diversos elements de l’obra per tal de realitzar les previsions de material a 

contractar, comprovar la quantitat de treball fet, demanar pressupostos a industrials, etc. 

Alguns dels elements dels quals he hagut de fer l’amidament són: 

o Estructures: volums de formigó, quantitat d’armat, superfícies d’encofrat per a 

estructures de formigó, quanties d’acer per estructures metàl·liques. 

o Elements divisoris i tancaments: de cartró guix, dimensions de fusteries i serralleria. 

o Instal·lacions: nombre d’unitats i metres lineals. 

o Revestiments i acabats:  superfícies a pintar, paviments, etc. 

 

 Realització de certificacions: mitjançant el programa “TCQ” he fet algunes de les certificacions 

mensuals per tal de legitimar els treballs realitzats fins al moment i per poder cobrar les feines 

que aquell mes s’havien realitzat ja fos parcialment o completament. 

 

 Comprovació de pre-factures dels industrials: control dels treballs realitzats mensualment pels 

diversos industrials per tal de que cobrin el que han realitzat. 

 

 Informatitzar els albarans: he portat el control dels que es van generant setmanalment per tal 

de saber en tot moment les quantitats i unitats de materials que s’han gastat i qui les ha 

proveït mitjançant el programa “Microsoft Excel”. 

 

 Reunions per definir les qualitats dels materials: abans de començar l’obra del col·legi de Sant 

Pere Nolasc vàrem fer reunions prèvies amb la direcció facultativa de l’obra per tal d’acabar 

de definir les qualitats dels materials pressupostats i proposar diversos canvis. Alguns dels 

motius que comportaven aquests canvis eren econòmics, d’altres eren canvis perquè hi havia 

materials obsolets i algunes noves exigències en alguns dels elements específics, ja que el 

client (Consorci d’Educació de Barcelona) intenta estandarditzar alguns dels elements 

col·locats a les reformes del col·legis en els quals actuen. 

 

 Reunions amb els industrials per contractar productes o definir necessitats:  segons els 

elements contractats, a vegades cal fer alguna reunió amb l’industrial per acabar d’especificar 

els acabats, les dates d’entrega o realitzar una planificació de la col·locació o muntatge a 

obra, pactar preus, preguntar quines mesures de seguretat i salut cal tenir en compte i si 

interfereix o no amb altres treballs que s’estiguin realitzant. 

 

 Realització de controls de qualitat de materials: durant la realització de les diverses obres s’ha 

anat recopilant un seguit de documentació de tots els materials que es van col·locant, com és 

el cas de: les fitxes tècniques dels materials, els certificats de garanties de l’industrial, la carta 

de subministrament de materials conforme l’industrial ha entregat un producte a obra i el 

certificats “CE” (Conformitat Europea). 

 

 Realització de preus d’ampliació o millora, preus  contradictoris: quan la propietat o la direcció 

facultativa exigeix alguna modificació, ampliació o una nova solució constructiva cal reflectir-

ho realitzant un seguit de documentació que justifiqui el preu que costarà aquesta nova 

intervenció, per tal de fer aquests documents es fa servir: “Microsoft Excel” i la justificació de 

preus es fa utilitzant els preus fixats per l’Institut Tecnològic de la Construcció (ITeC) utilitzant 

l’eina del “Banc BEDEC”.  

 

 Realització de comparatius per contractar materials als industrials: abans d’adjudicar un 

treball o un material a un industrial cal que aquests pressupostin les feines a realitzar, ja sigui 

col·locació o només subministrament. Per tal de poder adjudicar una activitat cal haver 

comparat prèviament amb un mínim de quatre industrials (normativa interna de l’empresa).  

 

Algunes de les activitats en les que he realitzat comparatius són: partides de pintura, diversos 

tipus de paviments, cabines fenòliques i elements d’acabat. 

 

 Sol·licituds de talls de carrer al comitè d’obres i mobilitat de Barcelona: Per tal de realitzar la 

connexió del sanejament a la xarxa de clavegueram del centre Sant Pere Apòstol i la 

connexió de la recollida pneumàtica d’escombraries va ser necessari formalitzar tota la 

documentació necessària per assistir al comitè d’obres i mobilitat per poder aconseguir els 

permisos de talls de carrer al pas rodat.  
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2.10.2.  Tasques realitzades a obra 

 

 Visites amb el coordinador de seguretat i salut: setmanalment es fa una visita  acompanyant 

al coordinador de cada obra on s’intenta minimitzar els riscs i fer complir les normatives 

d’higiene i seguretat als treballadors. A més a més, també es preveuen els possibles riscs que 

suposarà  la intervenció de nous industrials i les interferències que pot ocasionar amb altres 

activitats que s’estan fent i si cal s’afegeix un nou annex al pla de seguretat i salut indicant les 

consideracions pertinents.  

Una de les particularitats de l’empresa Teyco és que disposa d’un servei de prevenció propi a 

part del que imposa la propietat o el promotor per tal de minimitzar els riscs encara més. 

 

 Reunions i visites a obra: es fa una reunió cada setmana amb la direcció facultativa, la 

direcció d’execució, el promotor o el client  i amb la figura del “project manager”, en el cas que 

n’hi hagi,  per tal de parlar els problemes sorgits, les noves solucions a adoptar, així com per 

definir criteris estètics o les actuacions a realitzar. 

 

 Amidaments “in situ” per fer les prefectures: amb l’objectiu d’evitar problemes amb les pre-

factures que mensualment els industrials entreguen, es fa l’amidament conjuntament amb 

l’industrial directament a obra per tal de constatar el treball realitzat. 

 

 Replanteig d’elements a obra: normalment abans de realitzar o col·locar un element, cal fer 

un replantejament allà on anirà, assegurant-se de que aquest compleix les dimensions 

establertes en els plànols i totes les especificacions tècniques que facin falta: alçades de pas, 

especejament de peces, gruixos, nombre d’unitats, diàmetre de barres, etc. Alguns dels 

elements que s’han replantejat prèviament han sigut: paviments, envans interiors d’obra o 

cartró-guix, estructures de formigó o metàl·liques, algunes instal·lacions o elements 

d’aquestes. 

 

 Reunions amb els industrials per contractar productes o definir necessitats o procediments a 

obra: abans que un industrial entri a treballar a l’obra es fa una visita amb ell per tal de perfilar 

la seva actuació i definir clarament que és el que es demana. Si l’industrial veu que la solució 

adoptada pot ser millorada intenta aconsellar amb alternatives factibles que posteriorment 

seran proposades a la direcció facultativa. 

 

 Supervisió de feines: Es fa un seguiment periòdic amb l’encarregat de l’obra per tal de 

solucionar els problemes sorgits, definir les noves actuacions, revisar si cal llogar algun tipus 

de maquinària o si cal demanar més material, replantejar els nous elements i revisar les 

planificacions realitzades per tal d’informar a la propietat de l’estat de l’obra i quina previsió de 

finalització hi ha. 
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Obra: Reina Amàlia    
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3. Presentació de l’edifici  

3.1. Dades generals  

3.1.1. Localització i descripció del solar 

L’obra denominada Reina Amàlia està situada al carrer Reina Amàlia número 38-38bis, del barri del 

Raval, el qual pertany al districte de Ciutat Vella dins del terme municipal de la ciutat  Barcelona, aquest 

edifici correspon a l’antiga fàbrica Estruch.  

L’espai que ocupa l’edificació existent té una forma irregular, amb un total de tres façanes que donen 

als carrers de Reina Amalia, Sant Pau i les Flors, seguint la pendent del carrer aproximadament del 2% 

i situada al mateix nivell. 

L’altitud on es troba l’edifici és de 12 metres sobre el nivell del mar. 

 

 

Imatge aèria de l’obra de Reina Amàlia – Font: Google maps. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
3.1.2. Dades urbanístiques i cadastrals 

Informació urbanística Programa d’habitatge de nova creació en finques de titularitat 

pública 

Data de vigència Pla d’habitatge 2004-2007, de l’ Ajuntament de Barcelona, districte de 
Ciutat Vella. 

Codi illa 4106 (0151221) – Finca número 006. 

Règim del sòl Sòl urbà consolidat 

Qualificació 12 b 

Protecció del patrimoni edificat Pertany a zona del casc antic, conservació del centre històric 

  

 
Referencia Cadastral 0410606DF3801A0001DG  

Localització C/ REINA AMALIA 38, 08001 (Barcelona) 

Classe Urbà 

Superfície construïda  0 m2 

 Superfície del sòl 883 m2 

Perímetre 312,039 m 

Coeficient de participació 100% 

Tipus de finca Sòl sense edificar. 

Ús Sòl sense edificar. 

  

 

 
 
 
 
 
 

Imatge de les dades proporcionades per la seu electrònica del Cadastre 
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3.2. Objecte del projecte: 

El projecte està compost per dues edificacions contigües, una primera corresponent a l’antiga fàbrica 

Estruch i la segona és el bloc de pisos de l’antiga fàbrica. 

 

 La fàbrica Estruch: les façanes són paral·leles al carrer Reina Amalia, hi ha un pati interior on  hi 

trobem una antiga xemeneia que es conservarà. 

S’ha projectat en dues fases, per demanda de la propietat. Una primera fase d’enderroc parcial 

de l’edificació existent i estintolament de les façanes i una segona fase de finalització de les 

obres fins tenir l’edifici acabat. 

 

 Edifici de pisos: situat al carrer Sant Pau, composta per quatre plantes pis i una planta baixa 

amb un local comercial que ocupa tota la dimensió del xamfrà fins al carrer de les Flors.  

Es preveu enderrocar tot l’edifici  per realitzar-hi un de nou. 

 

Els edificis estudiats estan envoltats per edificacions mitgeres adjacents i no hi ha servituds conegudes 

sobre la parcel·la que ocupa l’edifici ni a favor de terceres ni de línies elèctriques aèries o soterrades. 

 

 

 

Imatge d’un dels plànols modificat del projecte executiu de l’obra del carrer Reina Amàlia. 

 
En blau: l’espai que ocupa l’escala A, antic bloc de pisos de la fàbrica d’Estruch. 
En marró: l’espai que de l’escala B, antiga fàbrica. 
En rosa i groc: Els patis interiors dividits en funció de l’escala a la qual pertanyen. 
En vermell: la antiga xemeneia de la fàbrica. 

 

 

3.2.1. Descripció de les obres per les quals es va concedir llicència: 

El plantejament inicial del projecte aprovat hi havien 52 places d'automòbil i 10 places de motocicleta, 

20 trasters, 3 locals comercials i 36 habitatges socials. Finalment es desisteix la idea de fer les places 

soterrades, a causa de les dificultats tècniques i a l’aparició de diversos jaciments arqueològics. 

Consisteixen en: 

 La fàbrica Estruch: construcció d'un edifici plurifamiliar de nova planta situat en una zona 

considerada de "risc arqueològic" que manté les façanes originals i una xemeneia preexistent. 

Compost per: 

o plantes subterrànies (pàrquings i trasters)  2ut. / 8ut. 

o planta baixa (local comercial)   2ut. 

o plantes tipus (cadascuna amb 8 habitatges) 4ut. 

o Coberta plana. 

 . L’edifici de pisos: construcció d'un edifici plurifamiliar de nova planta situat en una zona 

considerada de "risc arqueològic" que s’enderroca sencer. 

Compost per: 

o planta baixa (local comercial)   1ut. 

o plantes tipus (cadascuna amb 2 habitatges) 4ut. 

o Coberta plana no transitable. 

 

3.2.2. Agents del projecte 

 

 Títol del projecte: Projecte Executiu 36 habitatges i locals al carrer Reina Amàlia. 

 Districte: Ciutat Vella. 

 Emplaçament: Carrer Reina Amàlia nº38-38bis. 

 Promotor/s: Empresa REGESA. Responsable Joan Torredeflot Elizalde. 

 Redactor/s: Empresa KASVAL ARQUITECTES S.L.   

Responsable: Jordi Casadevall i Dalmau i Anna Valverde Matillas. 

 Tècnics col·laboradors: 

o Càlcul d’estructura: Empresa BOMAIMPASA  

Responsable: Robert Brufau Niubó i Joan Ramon Blasco. 

o Càlcul d’instal·lacions: PROISOTEC. 

Responsable Joan Gutiérrez. 

o Estudi seguretat i salut: Empresa TRAM. 

Responsable Josep Hierro i Julia. 

o Energia Solar: Empresa ENDESA. 

Responsable Santiago Nieto Martin.  
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3.3. Descripció arquitectònica 

Es tracta d’un edifici de planta baixa i quatre pisos, construït entre 1842 i 1843, inicialment fa la funció 

de casa. A l’any 1846 seguint el projecte del mestre d’obres Narcís Nuet, per encàrrec de l’empresari 

Pere Estruch, l’edificació és reconvertida en una fàbrica i posteriorment ampliada amb un bloc de pisos 

annex, construït entre els anys 1862 i 1867. 

L’illa de cases on es troba està limitada pels carrers Reina Amàlia, Sant Pau, Flors i Folch i Torres. 

 

La qualificació urbanística és 12b, és a dir, que pertany a la zona del casc antic on s’obliga la 

conservació del centre històric. La finca estudiada no està inclosa dins el catàleg de patrimoni 

arquitectònic històrico-artístic del districte de Ciutat Vella (no està subjecte a cap normativa que obligui 

a conservar l’interior de l’edifici) però si està subjecte a la normativa que comporta la seva qualificació 

urbanística (cal mantenir les façanes del casc antic per mantenir-ne l’homogeneïtat). La finca en 

qüestió està inclosa en el “Programa d’habitatge de nova creació en finques de titularitat pública.” del 

Pla d’habitatge 2004-2007 del districte de Ciutat Vella i de l’Ajuntament de Barcelona. 

 

3.3.1. Morfologia de l’edifici 

Es tracta d’un conjunt de casa fàbrica habitual en la Barcelona de la meitat del segle XIX, que seguint 

una tradició iniciada a final del segle XVIII, acollia en un mateix edifici les dependències d’una fàbrica 

combinades amb certes disponibilitats internes que feien funcions d’habitatge. En el cas que tractem, 

aquest darrer ús va iniciar-se amb la construcció d’un bloc de pisos annexat a la fàbrica pròpiament dita 

a la dècada dels seixanta del segle XIX. Aquest fet va fer que a excepció de la planta baixa de la 

fàbrica que ha mantingut la seva funcionalitat com espai de tallers industrials, la resta de les plantes 

combinin perfectament espais d’habitatge amb espai de treball de taller. 

Es tracta d’una evolució que ha mutat els usos i algunes dependències internes de l’edifici tot 

conservant una estructura externa intacta. 

Es convenient distingir dues unitats a l’hora de descriure-les, d’una banda la fàbrica i de l’altra el bloc 

de pisos (en cas de dubte revisar imatge del plànol de la pàgina 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2. Composició de les façanes 

Les descripcions compositives han sigut extretes del estudi històric-arquitectònic realitzat pel districte 

de Ciutat Vella de Barcelona ja que en el moment en que vaig començar a treballar en aquest edifici el 

bloc de pisos ja havia sigut enderrocat i la façana de la fàbrica havia estat repicada.  

 

 Fàbrica Estruch - Façana del carrer Reina Amàlia, 38. 

Aquesta façana es presenta verticalment amb una composició ordenada en tres nivells: 

o El primer nivell pertoca a la planta baixa i es resol amb dotze obertures. 

o El segon nivell es correspon amb els quatre pisos de l'edifici. Presenta quaranta vuit 

obertures. 

o El tercer nivell està compost per una sèrie de dotze obertures que servien per ventilar i 

il·luminar la planta de les golfes de la fàbrica. Aquestes obertures estan delimitades per 

modillons* decoratius que enllacen amb la cornisa que delimita amb la coberta. Aquesta 

es presenta amb una doble vessant separada per un petit cos que com una línia 

carenera que recorre la coberta seguint la línia de la façana, on no hi ha cap barana de 

protecció. 

 

 

Imatges de l’arxiu de documentació gràfica de l’empresa Teyco S.L. 

 
Fotografia esquerre: Fàbrica 
Fotografia dreta: Bloc de pisos 
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El ritme de la façana està definit per dotze eixos verticals d’obertures. Els marcs de les finestres són 

fets amb engruiximent d’estuc que en sis casos està decorat com si fos un frontó*. En la majoria 

d’obertures, però, aquest engruiximent s’ha perdut i deixa a la vista l’obra de maó. 

 

Les obertures es presenten en dos casos a la primera planta amb balcons individualitzats. Es tracta 

d’afegits posteriors a la construcció, resultat de la transformació d’aquell pis en habitatge. 

També moltes de les obertures tenen un arc de mig punt*, especialment, les situades en la primera, 

segona planta, mentre que les de la planta baixa i la tercera presenten arcs escarsers*. Les obertures 

de la quarta planta tenen el seu llindar recte. Tots els arcs i llindars es trobem reforçats per un 

engruiximent de l’estuc que en el cas dels arcs de mig punt té en els punts on arrenca una flor 

decorativa que s’ha perdut en la majoria dels casos. 

Sota de cada obertura localitzem a la zona de l’ampit una mena de marc fet amb engruiximent d’estuc, 

que en moltes ocasions s’ha perdut. (veure plànol EA2 del projecte executiu a l’annex, pàgina45). 

 

 

 
 

 

Imatges de l’arxiu de documentació gràfica de l’empresa Teyco S.L. 

 
Fotografia esquerra: Estat de la façana de Reina Amàlia,número 38. Abans de rehabilitar-la. 
Fotografia dreta: Estat de la façana interior de la fàbrica. Abans de rehabilitar-la. 

 

 Fàbrica Estruch - Façana posterior. 

Presenta idèntica seqüència que la façana principal, la del carrer Reina Amàlia, llevat que la 

zona de la planta baixa resta coberta i per tant aquesta façana només té quatre pisos 

d’alçada. Degut a que el darrer dels pisos ha desaparegut en època recent per un incendi 

que es va produir a la finca.  

Tanmateix, dos elements de la façana cal que siguin destacats, per una banda una sèrie 

d'aplics de ferro colat, treballats amb formes curvilínies que es localitzen a l’alçada del tercer 

pis que devien ser les làmpades que permetien la il·luminació del pati de la fàbrica. Aquests 

elements, avui, estant escapçats a la zona on havia d’haver la làmpada. L’altre element a 

destacar, és la presència d’un pati aixecat, que serveix a l’hora de coberta de les 

dependències de la planta baixa. A l’extrem nord del mateix trobem una xemeneia de secció 

circular que gairebé supera l’alçada de l’edifici fabril. Per la documentació es sap que la 

xemeneia i la caldera a la que dóna sortida de fums van ser construïdes a l’any 1877. 

 

 Bloc de pisos - Finca del carrer Reina Amàlia, 38bis. 

o La finca té tres façanes, la seva composició és de planta baixa i quatre plantes pis.  

o En la façana del carrer Reina Amàlia trobem dues línies seqüenciades amb dos portals 

per la planta baixa i balconades per la resta d’edificis. 

o La del carrer de Sant Pau té dos portals a la planta baixa i tres línies d’obertures en la 

resta de pisos, les dues dels extrems seqüenciades amb balcons, les dues del mig 

seqüenciades amb finestres emmarcades en carreus o peces de pedra. 

o Les Flors, en planta baixa hi ha un cobert afegit amb tres portals. I per la resta dels pisos 

hi ha cinc de línies d'obertures la primera i la tercera (si mirem de dreta a esquerra) 

tenen balconades i la resta són finestres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatges de l’arxiu de documentació gràfica de l’empresa Teyco 

S.L. 

Fotografies: Estat de la façana de Reina Amàlia, 38 bis. Abans 

de ser enderrocada. 
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La planta baixa està decorada amb un especejament de línies horitzontals i amb els llindars dels portals 

fets amb arcs escarsers*. Aquests marquen de forma clara la divisió entre la planta baixa i la resta de 

pisos de l’edifici. 

A la planta baixa s’observen quatre obertures, dos portals per la façana del carrer Reina Amàlia, dos 

més per la del carrer Sant Pau i tres en el cobert afegit. Els portals servien d’accés als tallers, botigues, 

per il·luminació i avui fan les funcions d’aparadors d’un local comercial. 

 

A les plantes pis les tres façanes de l’edifici presenten les mateixes característiques. Aquest cos de la 

finca està conformat per quatre plantes. Es presenta amb un arrebossat de calç de color cendra-marró 

amb un especejament de morter en bandes longitudinals que recorre la totalitat de les façanes. 

Horitzontalment cadascuna de les plantes presenta deu obertures, cinc estan rematades amb balcons i 

les seves corresponents portes balconeres i la resta són finestres. Igualment, cadascuna de les plantes 

està delimitada per una faixa o imposta* de morter o ciment que recorre tota la façana de forma 

horitzontal. 

Les obertures de la finca estan emmarcades amb un marc fet amb l’engruiximent de morter. En la part 

superior de l’ obertura o llindar es presenta una decoració de ratlles paral·leles com una mena de 

pentinat fet directament en el morter que té un cert volum. 

Pel que fa als balcons, el material utilitzat en la volada és llosana de pedra formada per tres peces, 

essent la central molt més estreta. 

Els barrots de les baranes són de ferro forjat, amb un element decoratiu circular en la part inferior 

(no hi ha cap aixecament planimètric de la façana del bloc de pisos). 

3.3.3. Descripció de l’edifici 

 

 Fàbrica Estruch: de forma general, cal dir que les plantes primera, segona, tercera i quarta de 

l’edifici presenten la planta que originalment es va concebre i es podria definir en dues parts. 

Una primera, la més propera a la caixa de l’escala que arribaria fins al mig de la façana 

principal. En aquesta trobem tot una sèrie de dependències amb les característiques d’un 

habitatge, amb diverses habitacions estructurades al llarg d’un passadís que transcorre per l’eix 

central de l’edifici, entre aquestes hi ha una cuina, un lavabo i dos dormitoris. La segona part de 

la planta d’aquest pis i com a continuació de la primera zona d’habitacions, es defineix amb una 

o dues àmplies sales sense envans que feien les funcions de taller de les empreses que allà 

s’allotjaven. 

Estem parlant, per tant, d’un model mixt, propi i característic del Raval de Barcelona i d’un 

model de treball determinat i específic.  

Els sostres presenten embigat a vista de fusta. Les parets són pintades a la zona de treball i 

amb paper decorat a la zona d’habitatge. La il·luminació està proporcionada pels finestrals que 

corren a cadascuna de les façanes. Respecte aquests pisos interiors, només cal diferenciar la 

cinquena planta la qual es va cremar i ha restat inutilitzada (és desconeix el motiu de l’incendi, 

una possibilitat seria que estigués relacionat amb les activitats que es realitzaven als tallers). 

 

 Planta i distribució dels locals industrials: com ja he comentat anteriorment, només els locals de 

l’antiga fàbrica resten amb alguna funció industrial. Tot i així, es sap de l’existència de tres grans 

dependències en aquesta planta baixa destinades a aquests fins. En tots els casos es tracta 

d’espais amplis creuats pel seu eix central per un envà de maó amb diferents obertures que 

volen assimilar-se als finestrals que hi ha a la façana de la fàbrica. A l'igual que aquests tenen 

els llindars forma d’arc de mig punt. 

En alguna de les parets aquestes obertures no han estat obertes, però si marcades a manera 

de falses finestrals, complint aquí una funció de mur de tancament. 

Pel que fa la a resta, presenta l’estructura de l’embigat de fusta de sosteniment de la planta del 

primer pis i diferents estructures de fusta quadrangulars per delimitar l’espai dels despatxos. 

 

 Bloc de pisos: aquest edifici (actualment enderrocat per complet) estava composat per un pis o 

habitatge per planta. Les diferents cambres es centralitzaven en una sala o menjador central 

que les distribuïa al seu voltant. Tot i les diferents adaptacions, per regla general la majoria dels 

pisos presenten traces del moment de la seva construcció com ara: sostres amb embigats de 

fusta visibles o terres fets amb mosaic hidràulic. 

 

 

Imatges de l’arxiu de documentació gràfica de l’empresa Teyco S.L. 

Fotografies: Estat de les obertures i balconeres de la façana de Reina Amàlia, 38 bis. Abans de ser 

enderrocada. 
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3.4. Evolució històrica de l’edifici 

3.4.1.  Les cases-fàbrica 

La següent informació és un recull de fragments de la guia d’història urbana del Museu de història de 

Barcelona  realitzat per en Jaume Artigues i en Francesc Mas. 

 

La Barcelona industrial del segle XIX comença amb el naixement de les fàbriques d’indianes que va 

proliferar a la ciutat durant la segona meitat del segle XVIII. 

La ciutat manufacturera neix dins les muralles de Barcelona entorn el barri de Sant Pere. En els seus 

carrers estrets s’instal·len les primeres fàbriques i tallers d’indianes que conformen el barri fabril de la 

ciutat. La proximitat d’aquest barri amb els terrenys on s’ubiquen els prats d’indianes expliquen la 

creixent instal·lació de fàbriques d’estampació o indianes. (veure plànol dels barris de la Ribera, de 

Sant Pere i el Raval amb la ubicació de les cases-fàbriques que hi havia, annex, pàgina 38). 

La casa-fàbrica era una tipologia arquitectònica nova que combinava els usos d’habitatge amb els 

industrials i que s’estructurava entorn a un mateix espai, un pati quadrat, al voltant del qual 

s’organitzaven les activitats productives. 

Durant el primer terç del segle XIX, la progressiva escassesa de sòl, la millora de les tècniques 

constructives i , sobretot, la mecanització, amb l’aplicació de la força motriu, primer a motors vogi de 

cavalleries i després amb la incorporació de la màquina de vapor foren determinants en la tipologia de 

la casa-fàbrica, definida per una organització productiva vertical. 

Una part important de les antigues cases de comerç formades entre els segles XVI i XVII van ser 

reconvertides en fàbriques d’indianes. Com que els seus propietaris eren el mateixos que impulsaren la 

nova manufactura facilità el seu procés de transformació: s’enderrocaren les cobertes medievals que 

tapaven la llum dels carrers i es substituïren per cobertes planes que permetien la recollida d’aigua pel 

seu posterior aprofitament; es substituïren les golfes per més plantes i més superfície útil; s’obriren 

nous balcons i finestres amb l’objectiu de millorar la quantitat de llum i la ventilació amb la vista posada 

a la instal·lació de telers i a l’assecatge de peces estampades. També s’obriren les antigues portes 

adovellades per permetre la circulació de mercaderies. 

La fàbrica d’indianes sorgia com una nova forma d’organitzar el treball diferent al tradicional taller 

artesà o la indústria domiciliària. Tot i que encara no eren fàbriques en el sentit modern ja que encara 

incorporaven la convivència entre l’habitatge i l’espai de treball i mancava la mecanització. 

La construcció de les fàbriques de nova planta al barri del Raval va suposar la implantació de grans 

establiments manufacturers, primerament lligats a la transformació d’hortes inferiors de Sant Pau que 

van permetre la oportunitat de disposar de prats d’indianes protegits dintre del recinte emmurallat de la 

ciutat. El desenvolupament de la manufactura de les indianes durant el segle XVIII va crear les 

condicions per a l’aparició del modern sistema fabril al primer terç del segle XIX.  

3.4.2.  Els orígens de la casa-fàbrica d’Estruch 

L’estudi històric de la casa-fàbrica d’Estruch és un recull de fragments del estudi històric-arquitectònic 

realitzat pel districte de Ciutat Vella de Barcelona. 

 

Les primeres referències documentals de la fàbrica Estruch daten de desembre de 1843, quan 

l’empresari Pere Estruch demana un permís per eixamplar una finestra a la casa que posseeix al carrer 

Reina Amàlia. En aquell mateix moment demanava permís per obrir una porta en un tancat que tenia 

annex a l’edifici. El mestre d’obres que firma el projecte és Jaume Felius.1  

Molt probablement, la construcció de l’edifici es va fer un any abans, el 28 de març de 1842, ja que 

Pere Estruch havia adquirit un deute amb en Joan Marcet Bros, un fabricant de Barcelona, pare de la 

seva dona, Catalina Marcet. El deute era significatiu: 15.000 lliures i no fou eixugat fins el 20 de febrer 

de 1846. 

La construcció s’havia fet en els antics terrenys d'una causa pia vinculada a l’església de Sant Pau del 

Camp. Es tractava d’un edifici de dues plantes que molt probablement correspongui a la part de l’actual 

edifici del carrer Reina Amàlia número 38. 

Aquesta era posseïdora d’amplis terrenys a la zona i que ha anat venen a diferents propietaris. En 

concret, les dimensions d’aquest es 24.398 pams quadrats, mentre que la totalitat dels de la causa pia 

eren de 75.470 pams quadrats. 

El que després serà la casa fàbrica Estruch segons els protocols notarials es va construir2: “Sobre 

cases derruïdes en diferents setges de 1705 y 1706, juntament amb el seu hort, una sínia, un aljub; 

juntament amb el Portal de San Pau i formaven part el hort d’una més gran de 14 quintanes de terra”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________  

1 
Expedient 151/1843 Sèrie obres particulars. Arxiu Administratiu de l’Ajuntament de Barcelona. 

2 
Manual 1855. Notari Montserrate Corominas. Pàgina. 19-20. Arxiu Històric de Protocols de Barcelona. 

3
 Sèrie Obreria. C138-1846 Arxiu Històric de la Ciutat. Ajuntament de Barcelona. Lectura del protocol de 

constitució. 
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La següent data d’interès per aquesta finca és el 10 de març de 1846, quan es documenta la 

instal·lació d’un motor de vapor i l’ampliació de diverses dependències de la casa, probablement, 

també en el cobert.3 El projecte està firmat pel mestre d’obres Narcís Nuet. Poc temps després, Pere 

Estruch i Francisco de Asís Mas, un comerciant d’Igualada, es reuneixen per constituir la societat 

“Pedro Estruch y Cia”.4 Es tractava d’una societat dedicada no tant a la producció i sí a la cessió de la  

força energètica d’una màquina de vapor que s’instal·la a l’edifici. 

A nivell societari, el capital estava dividit en dues parts. Una majoritària, quatre cinquenes parts, que 

eren propietat de Pere Estruch i consistien en l’aportació de l’edifici i diners en efectiu. I una part 

minoritària que era l’aportació de Francisco de Asís Mas, valorada en una cinquena part. Així, el valor 

total aportat per tots dos constituïa el capital de la societat, 12.778 duros. La societat es va crear per un 

període de deu anys. 

Arran d’aquestes informacions podem considerar que la casa fàbrica va ser construïda en dos 

moments. Primer com a casa amb funcions d’habitatge, cap el 1843 i a partir de 1846, es va ampliar 

com espai fabril. Cal apuntar que la gestió de la nova fàbrica era responsabilitat de Pere Estruch que va 

ser l’encarregat de la compra del carbó necessari per fer funcionar la màquina de vapor i la tramitació 

dels diferents lloguers de les companyies o petits empresaris que s’instal·laven.5 

 

El 30 de juny de 1851 moria de forma sobtada Pere Estruch i la fàbrica va passar a mans del seu fill 

Andreu Estruch Marcet. Per la seva edat, encara tenia vint anys, no podia disposar de la propietat en 

ferm i per tant necessitava habilitar una sèrie de responsables perquè l’ajudessin en la seva gestió, es 

tracta dels “curadores ad bona”. Andreu Estruch escollirà com a tals als seus dos avis, Valentí Estruch, 

comerciant a Barcelona i al seu avi matern, Joan Marcet, el mateix fabricant que havia ajudat a 

construir la casa al seu pare.6 

El 1 de maig de l’any 1851, el soci del pare, Francisco de Asís Mas li vendrà la seva part i donaren per 

cancel·lada la societat. El nou propietari esdevindrà l’amo de la totalitat de la societat durant un cert 

temps.7 

 

 

Imatges de l’arxiu de documentació gràfica de l’empresa Teyco S.L. 

Fotografíes: Vista de les muralles de ponent abans de l’enderroc, a l’alçada de Sant Pau del Camp. 

Gravat de 1851. AMADES, J. Histories i llegendes de Barcelona, vol 2, p.6163). 

 

Altrament, de la lectura de l’inventari de bens del pare consta que ja en aquells moments hi havia com 

a mínim una societat lligada a la fàbrica que posseïa catorze màquines jacquard, vint-i-tres telers en 

funcionament i vint-i-set que es trobaven aturats i tenia 50 “peines” per la producció de teles. Igualment, 

l’inventari ens mostra que la societat Pere Estruch estava dedicada a quelcom més que la pura cessió 

de força motriu. Molt probablement fos subministradora de cotó en branca, ja que consta la presència 

del mateix i productora almenys en les primeres de fases de filatura de cotó. 

 

 

_________________  

4 
Manual 1847. Notari Cayetano Anglora. Pàgines 224-225. Arxiu Històric de Protocols de Barcelona. 

5 
CABALLÉ, F.; NICOLAU, A. “ Industria i ciutat a la primera meitat del segle XIX: anàlisi comparada de 

localització industrial a la Barcelona de 1820,1846 i 1856 a partir de les fonts fiscals. En III Congrés d'història de 

Barcelona. Ponències i comunicacions .Barcelona: IMH, 1993. Volum II, p.529-534. 

6 
Manual 1852. Notari Francisco de Sales Rufasta. Pàgines 282-283. Arxiu Històric de Protocols de Barcelona. 

7
 Manual 1855. Notari Montserrate Corominas. Pàgina. 19-20. Arxiu Històric de Protocols de Barcelona. 

8
 Protocol 1864, 3º part. Notari Magín Soler Gelada. Pàgina. 1729-1730. Arxiu Històric de Protocols de Barcelona. 

 

Imatges de l’arxiu de documentació gràfica de 

l’empresa Teyco S.L. 

Fotografies: Aproximació a l’espai d’horts que ocupa la 

Casa Fàbrica Estruch. 

Fragment plànol de la ciutat i del Port de Barcelona. A. 

Laborde (1802-03) 

 



 

 
16 

 Pràcticum de rehabilitació a l'empresa Teyco SL. 

Ben aviat, el nou propietari va desenvolupar dos canvis destacats en aquell entorn. Primerament, va 

onstituir, juntament amb Josep Regordosa, la societat comercial Estruch i Regordosa amb data del 19 

d’abril de 1864. 8 I ordena la construcció d’un bloc d’edificis en un solar annex a la casa fàbrica. 

Aquesta casa d’habitatges va ser projectada en 1862 per l’arquitecte Josep Fontseré.9 Molt 

probablement, en aquest moment es va ampliar la fàbrica, afegint dos o tres pisos a la mateixa. Tot i 

que cal dir que la informació consultada no permet confirmar aquesta apreciació. 

Unes ampliacions, obertura de finestres i col·locació de balcons al primer pis de la casa fàbrica, 

datades del 16 d’octubre de 1867, semblen ser les darreres modificacions que afecten a l'esquema 

general d’aquest edifici. Ara bé a nivell intern, tot i les escasses referències documentals, podem 

constatar que almenys fins a finals del segle XIX, Andreu Estruch mantindrà la presència de la seva 

societat en la gestió de l’edifici. En absolut es pot descartar, tot i no poder-la documentar la presència 

d’altres societats industrials. 

 

Efectivament, Andreu Estruch Cornet va morir el 6 de gener de 1899. La propietat de la fàbrica va  

passar a mans de la seva dona Ramona Baulenas Casanova, en aquest cas com hereva, segons 

testament signat el 18 de juny de 1884.  

A mans de la vídua d’Estruch sembla que els propietaris esdevindran, únicament llogaters dels espais 

industrials. Això fa pensar que en aquests moments, només s’estan utilitzant com a tals els de les 

planta baixa i sobretot com a llogaters dels diferents pisos. 

Sobre aquest aspecte, les diferents plantes de la fàbrica, a excepció de la planta baixa i del primer pis, 

van ser ocupades per petits artesans, fabricants o manobres que combinaven perfectament la seva 

activitat professional en una habitació. Les plantes que actualment es conserven semblen testimoniar 

aquesta dualitat d’usos. 

Pel que fa a la planta baixa, després de la mort d’Andreu Estruch, va tornar a ser ocupada.  

Està documentat que el 14 d’abril de 1900, una societat “Closas Maynon y Forns” dedicada a la torneria 

de fusta, demana un permís per instal·lar una màquina de vapor de 4 cavalls de potència que ha d’anar 

adossada a l’antiga màquina de vapor que havia fet construir Pere Estruch.10 

El permís serà denegat, perquè a la nova màquina li falta una vàlvula de seguretat i al tractar-se d’un 

dipòsit de fustes resultava del tot perillós i inconvenient. Sembla que la impossibilitat d’instal·lar aquella 

màquina va fer que la societat abandonés aquelles dependències. Una inspecció municipal feta el 22 

de maig de 1901 dóna fe que aquella societat va ser clausurada i va marxar dels locals. 

 

A l’any 1907 en el mateix local on s’havia instal·lat el taller de torneria, s’instal·la la fàbrica de pianos de 

maneta de Lluís Casalí. Aquest industrial vivia a la primera planta de la casa i havia instal·lat el seu 

taller a la planta baixa. El 10 de setembre de 1907 demana un permís per instal·lar un electro motor. 

Quatre anys més tard, el 16 d’agost de 1911, demanarà un altre per ampliar l’electromotor instal·lat.11 

També, el 1907, Francesc Rius Martí demana instal·lar un electromotor de dos cavalls de potència pel 

seu taller de reparació de màquines. A l’igual que Casalí, també viu a un dels pisos annexats a la 

fàbrica.12 Es tracta d’un taller de reparació de màquines que després de la guerra serà traspassat a 

Amadeu Pérez Fernández . Aquest continuarà la seva activitat fins el 2003. 

Tot i no poder-la documentar, la veu popular apunta que la fàbrica de gasoses Tersa va estar 

instal·lada una temporada en alguns d’aquests locals. 

També consta que en un dels pisos de la casa, en concret al tercer, es va conservar durant tres 

dècades parts dels arxius del sindicat anarquista de la CNT. 13 

 

Pel que fa a la propietat, la finca estudiada va passar a mans dels fills de Ramona Baulenas i Andreu 

Estruch, Eugenio i Andrea, el 18 de desembre de 1931. Al morir el fill durant la guerra, la finca es va 

traspassar, de facto, a Andrea Estruch Baulenas. Aquesta molt probablement va maridar amb el seu 

cosí, José Baulenas i de la unió naixeran Josep i Andrea. Tots dos quedaren orfes el 22 d’octubre de 

1938, fet que va suposar que la finca passés a la seva propietat. Això va restar inamovible fins el 10 de 

novembre de 1977, ja que la finca va ser donada en herència en la seva totalitat a la germana de la 

dona d’en Josep Baulenas, Joana Massanes Figueras, ja que ells havien mort uns anys abans. A partir 

d’aquest moment la finca s’esmicolarà en diferents parts, atorgades als cosins de Josep Baulenas 

Estruch que van ser recomprades per Promoció de Ciutat Vella, SA el 2002. 

Aquesta societat municipal va incorporar l’edifici dins el pla d’actuació d’habitatge social per Ciutat 

Vella, 2004-2007, amb la voluntat de fer 30 habitatges socials en aquell espai. 

 

 

 

 

 

 

_________________   

8
 Protocol 1864, 3º part. Notari Magín Soler Gelada. Pàgina. 1729-1730. Arxiu Històric de Protocols de Barcelona. 

9
 Expedient 1862 bis-e. Sèrie Obres particulars. Arxiu Administratiu de l’Ajuntament de Barcelona. 

10
 Expedient 1666 Sèrie Obres Particulars. Arxiu Administratiu de l’Ajuntament de Barcelona. 

11
 Expedient 1075/1907Sèrie Obres Particulars. Arxiu Administratiu de l’Ajuntament de Barcelona. 

12
 Expedient 2365 Sèrie Obres Particulars. Arxiu Administratiu de l’Ajuntament de Barcelona. 

13
 BASIANA, X, CHECA, M. y ORPINELL, J. Barcelona, ciutat de fabriques, Barcelona, 2001, pàgines 26-27. 
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3.4.3. Cronologia 

 

 28 de març de 1842: possible data de la finalització de la construcció de l’edifici. 

 1843: primera referència documental, l’empresari Pere Estruch demana un permís per 

eixamplar una finestra a la casa que posseeix al carrer Reina Amàlia. El mestre d’obres que 

firma el projecte és Jaume Felius 

 10 de març de 1846:  instal·lació d’un motor de vapor i l’ampliació de diverses dependències de 

la casa, firmat pel mestre d’obres Narcís Nuet. 

 1846: Pere Estruch i Francisco de Asís Mas constitueixen la societat “Pedro Estruch y Cia”.  

 30 de juny de 1851: mor Pere Estruch i la fàbrica passa a mans del seu fill Andreu Estruch 

Marcet.  

 1 de maig de 1851: el soci del pare, Francisco de Asís Mas li vendrà a Andreu Estruch Marcet la 

seva part i donen per cancel·lada la societat. 

 1862:  construcció d’un bloc d’edificis en un solar annex a la casa fàbrica. Projectat per 

l’arquitecte Josep Fontseré. 

 19 d’abril de 1864: constitució de la societat comercial “Estruch i Regordosa”. 

 16 d’octubre de 1867: obertura de finestres i col·locació de balcons al primer pis de la casa 

fàbrica. 

 6 de gener de 1899: mor Andreu Estruch,la fàbrica passa a mans de la seva dona Ramona 

Baulenas Casanova. 

 14 d’abril de 1900: sol·licitació d’un permís per instal·lar una màquina de vapor de 4 cavalls de 

potència per la societat “Closas Maynon y Forns”.  

 22 de maig de 1901: una inspecció municipal, dóna fe que aquella societat ha estat clausurada i 

ha marxat d’aquells locals. 

 1907: s’instal·la la fàbrica de pianos de maneta de Lluís Casalí.  

 10 de setembre de 1907: Lluís Casalí demana permís per instal·lar un electro motor.  

 16 d’agost de 1911: Lluís Casalí demanarà un altre permís per ampliar l’electromotor instal·lat.  

 1907: Francesc Rius Martí demana instal·lar un electromotor de dos cavalls de potència pel seu 

taller de reparació de màquines, desprès de la guerra serà traspassat a Amadeu Pérez 

Fernández . Aquest continuarà la seva activitat fins el 2003. 

 18 de desembre de 1931: mor durant la guerra Andrea Estruch Baulenas i  la finca es 

traspassada, a Ramona Baulenas i Andreu Estruch. 

 22 d’octubre de 1938: moren Ramona Baulenas i Andreu Estruch, la finca es traspassada a 

Eugenio i Andrea. 

 10 de novembre de 1977: la finca va ser donada en herència en la seva totalitat a la germana 

de la dona d’aquest, Joana Massanes Figueras, ja que la seva germana havia mort uns anys 

abans. 

 2002:  finca recomprada per Promoció de Ciutat Vella, SA a els cosins de Josep Baulenas 

Estruch . 

 2004-2007: la societat municipal incorpora l’edifici dins el pla d’actuació d’habitatge social per 

Ciutat Vella. 
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3.5. Procés constructiu per a la rehabilitació de les façanes 

3.5.1. Fases del projecte 

Com ja s’ha mencionat anteriorment el projecte executiu contempla dues fases: 

 Fase I - Enderrocs i estabilització de les façanes a conservar: 

Aquesta fase contempla la realització d’enderroc complet del bloc de pisos i de l’interior de 

l’edifici de la fàbrica, així com l’execució de la part d’estructura necessària per a l’estabilització 

de les façanes a conservar (només de l’edifici de la fàbrica Estruch). Tanmateix es procedirà al 

repicat del revestiment d’aquestes façanes i de la reparació de les esquerdes. Finalitzant 

aquesta fase, es preveu l’adopció de les mesures de seguretat, neteja i conducció d’aigües 

pluvials per tal d’adequar l’obra. 

 

Els motius que han portat a enderrocar un dels dos edificis i a rehabilitar les façanes de l’altre, no els sé 

del cert ja que no està recollit al projecte. Parlant amb el cap d’obra hem va explicar que es va optar per 

aquesta opció per qüestions de caire estètic i volumètric. 

 

 Fase II - Execució de la resta dels treballs fins a la total conclusió de l’edifici: 

Aquesta fase inclou l’execució de fonaments, ajudes a les tasques de prospecció arqueològica, 

la realització de la resta de l’estructura, la rehabilitació de les façanes  i l’execució de la resta de 

treballs per a la finalització de l’obra. 

 

3.5.2. Fases del projecte i la seva afectació a les façanes a rehabilitar 

En la fase inicial es preveu: 

 A la façana posterior: es troba al pati illa, es preveu la prolongació dels manxons de càrrega, 

existents, fins a la fonamentació. També es construirà la part extrema, més propera al carrer de 

Sant Pau, i es realitzarà la remunta d’aquesta façana corresponent a la planta quarta. Es 

començarà des de la planta baixa i es seguirà per les plantes superiors, amb el  corresponents 

cèrcols. Les noves fàbriques aniran lligades amb gafes a la fàbrica de maçoneria existent.  

 

 A la façana anterior: dóna al carrer de Reina Amàlia, es mantindran els tancaments existents de 

la planta baixa i es completaran els que manquin, amb murs de fàbrica perforada de 14x10x29, 

lliurats amb làmina separadora als matxons originals de pedra. 

 

Es desmuntaran els balustres, que s’emmagatzemaran per poder restituir-los en la fase final. Els 

ràfecs* s’ancoraran a l’estructura de trava i a la resta de la fàbrica de maçoneria per mantenir-los en 

equilibri. 

 

Ambdues façanes es travaran els forats de les finestres i els passos, amb creus de fusta amb brides 

cargolades i falques de fusta. 

A les fissures existents es disposaran gafes* d’acer i s’efectuarà l’arrebossat amb xarxa a les dues 

cares. 

(veure plànol “Esquema d’actuació per amidaments façana carrer i interior del projecte executiu, procés 

d’estintolament per fases, a l’annex, pàgines 48 i 49). 

 

3.5.3. Enderroc de les plantes i estintolament de les façanes 

Per tal de mantenir les façanes de l’edifici existent suposarà que durant el procés constructiu s’han 

d’anar  enderrocant els forjats de l’edifici existent i apuntalant la façana amb perfils metàl·lics.  

(veure plànol F01 del projecte executiu, procés d’estintolament per fases, a l’annex, pàgina 46). 

L’enderroc es farà de planta a planta, començant per les plantes altes fins a la planta  baixa. Es 

col·locarà simultàniament un parell de bigues UPN 220 a les façanes i a la paret mitgera, cargolades 

segons, i uns perfils travessers HEB 240, conjuntament amb els perfils provisionals. 

(veure plànol F07 del projecte executiu, procés d’estintolament per fases, a l’annex, pàgina 47). 

Els forats deixats per les escairades de fusta extretes, de mida aproximada de 20x25 cm, s’hauran de 

reblir amb fàbrica massissa i morter. 

 

Els forats de finestra es protegiran amb unes creus de sant Andreu de fusta que redistribuiran les 

tensions que es puguin generar a la paret de fàbrica al llarg del seu procés de rehabilitació. 

S’utilitzen creus de sant Andreu ja que és la forma més  simple per arriostrar, consisteix en 2 tirants que 

poden treballar alternativament a tracció. 

 

Un cop acabades d’assegurar les façanes es subjectarà la fonamentació d’aquestes. Tant a la façana 

que dóna al carrer com a la façana de l’interior de l’illa, se li farà un recalçament de micro-pilons, unes 

bigues centradores paral·leles als murs, per la cara interior del solar, i unes riostes perpendiculars. La 

resta de plantes es construiran convencionalment, de baix cap a dalt, aprofitant la major part dels perfils 

que s’utilitzen en l’apuntalament com a bigues i traves metàl·liques dels forjats definitius. 
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3.5.4. Criteris compositius de les façanes rehabilitades 

El projecte contempla la restauració de les façanes de l’antiga fàbrica conservant tots els seus 

elements decoratius originals complint amb el que estableix el Pla Especial de Reforma Interior del 

Raval, descrits a l’apartat de “Composició de façanes”. 

 

 A la façana principal: 

o El primer nivell pertoca a la planta baixa tenia amb dotze obertures, algunes d’elles 

arribaven a la porta d’altres tenien la funció de finestra.  

S’obriran tots els espais fins al terra creant 12 obertures d’iguals dimensions, exceptuant 

la obertura de l’extrem esquerra que continuarà tenint unes dimensions més grans ja que 

era l’antiga entrada a l’edifici.  

o El segon nivell es correspon amb els quatre pisos de l'edifici. Presenta quaranta vuit 

obertures. Tant a la primera i a la segona planta es reproduiran els antics emmarcats a 

la part inferior i superior de la finestra amb l’engruiximent d’estuc i es mantindrà la 

decoració amb forma de frontó. La planta tercera només és reproduirà l’emmarcat a la 

part inferior de la finestra que és com sembla ser que originalment era. Els dos balcons 

de la planta primera tot i que en principi no serien de la façana projectada es mantindran 

i es rehabilitaran les seves baranes de ferro. 

o Les obertures de la última planta de les golfes de la fàbrica es refaran quadrades i es 

repetiran els modillon* decoratius que enllacen amb la cornisa. També es tornaran a 

col·locar els elements decoratius en forma de creu, dos sobre cada una de les obertures. 

o Tot i que la coberta original no tenia cap barana de protecció, es recuperaran les 

balustres* de l’altre edifici enderrocat per tal de preservar el màxim d’autenticitat en els 

elements. 

(veure plànol A07 del projecte executiu, procés d’estintolament per fases, a l’annex, 

pàgina 50). 

 

 La façana del pati interior: 

o La nova construcció de l’última planta s’ha previst tenint en compte la façana veïna en 

quant a alçades de forjat. 

o La façana adopta una tipologia d’obertures de proporció vertical, exceptuant les de la 

planta baixa, destinada a local comercial. A les plantes superiors les obertures  es 

resolen amb dues tipologies.  

o Les habitacions tenen una obertura tipus balconera d’una sola fulla i a les sales d’estar 

de dues.  

o La disposició de les finestres responen a les necessitats de l’interior tot i que amb una 

certa llibertat de col·locació per tal de donar una certa vibració a la homogeneïtat dels 

elements que la composen. 

o La composició de la façana posterior és pràcticament la mateixa que a la façana 

principal, pel que fa a la distribució de finestres, a excepció de les obertures de la planta 

baixa que tenen unes dimensions diferents; en canvi els acabats són més simples, s’han 

reproduït unes motllures que transcorren longitudinalment tota la façana a cada planta i 

també s’han reproduït les línies compositives de la façana que surten de forma radial des 

de cada una de les finestres, en la quarta planta aquestes línies només emmarquen la 

finestra. 

(veure plànol A08 del projecte executiu, procés d’estintolament per fases, a l’annex, 

pàgina 51). 

 

 
 

Imatges de l’arxiu de documentació gràfica de l’empresa Teyco S.L. 

Fotografies: Estintolament de les façanes de la fàbrica Estruch. 
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3.5.5. Materials d’acabat de les façanes rehabilitades 

Es mantindran les façanes de l’antiga fàbrica repicant tot el seu revestiment interior i exterior, cosint 

totes les esquerdes existents i arrebossant amb malla l’interior i exterior de tota la superfície de la 

façana. A l’interior es realitzarà un trasdossat final amb placa de cartró-guix laminat i aïllament de llana 

de roca. En l’acabat exterior es farà amb estuc de morter de cal, amb l’execució de tots els nous 

elements ornamentals tals com cornises, motllures, etc. (veure plànol AF1-R02, AF1-R02 i AF2-R01 del 

projecte executiu, procés d’estintolament per fases, a l’annex, pàgines 52, 53 i 54). 

Les noves fusteries seran d’alumini i es col·locaran enrasades interiorment sobre pre-marcs amb vidre i 

cambra d’aire. 

A la planta baixa els forats de la façana dels locals comercials es tancaran amb un paredó de 

sostre-mort provisional de totxana, a l’espera de la personalització dels locals en funció dels futurs 

usuaris. 

 

 Els materials que s’han utilitzat per refer la façana posterior són: 

 

Morters Texcal base, llis i estuc, els quals es composen per: àrids silicis de puresa superior 95%,  

hidròxid de calç (cal aèria), i additius . 

Es tracta d’un morter de cal que forma un revestiment continu de cal aèria apte pel seu ús en obra nova 

i rehabilitació, per l’acabat decoratiu de las façanes. 

 

L’aplicació del producte depèn del tipus d’acabat que es vulgui obtenir: 

 Acabat raspat fi: 

Estendre mitjançant una llana donant un gruix de 7a 9mm, reglejar amb un regle d’alumini, quan 

el morter comenci a endurir-se, es raspa amb una llana adequada, una vegada sec cal 

raspallar-lo i eliminar-ne les partícules soltes. 

 Acabat remolinat: 

Estendre mitjançant una llana donant un gruix de 4 a 6mm, reglejar amb un regle d’alumini, 

quan el morter comenci a fraguar, es remolina amb una llana adequada. 

 

Els materials que s’han utilitzat per refer la façana principal són: 

La major part del pany s’ha realitzat amb morter de calç pigmentada amb pedra calcària i morter de 

calç pigmentat amb marbre  que són els que li confereixen la textura final. 

 

La seva aplicació es la mateixa que els materials de la façana posterior. 

 

WBER: és un morter tixo-tròpic modelable, compost per ciment gris o blanc, àrids silicis i calcaris i 

additius orgànics i inorgànics. 

Aquest morter és especial per modelar, modular, esculpir i estampar elements ornamentals en façana. 

 

Es necessari preparar prèviament el suport, ha d’estar dur i net i també cal humidificar prèviament la 

superfície. 

L’aplicació del producte: 

Es projecta l’amassat a la malla amb el gruix desitjat, aplicar el  producte manualment o projectar amb 

màquina, es modela el volum utilitzant espàtules o llanes i un cop està dur, es llima i s’esculpeixen les 

parts desitjades i es pigmenta amb tintes orgànics para aconseguir l’efecte desitjat. 
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3.6. El moviment del Façanisme 

Durant la realització d’aquest projecte vaig adonar-me que l’obra de Reina Amàlia era un cas singular ja 

que de dos edificis pre-existents simplement es decideix conservar les façanes d’un, mentre que l’altre 

és enderrocat completament per a construir-hi habitatges nous. El motiu del meu neguit no és 

simplement la decisió de perquè s’havia mantingut les façanes d’un dels edifici i no de l’altre si no que 

també hem preguntava que impulsava a mantenir les façanes d’un edifici sencer i no intentar 

rehabilitar-lo.  

Per tal d’entendre més aquesta decisió he cercat informació sobre aquest moviment anomenat 

“façanisme” o “façadism o façadomy” en anglès. 

 

La wikipèdia defineix el façanisme com: 

“El projecte on la façana d'un edifici és dissenyat o construït per separat de la resta del edifici. Més 

sovint es refereix a la pràctica on només la façana d'un edifici es conserva amb nous edificis erigits 

darrere o al voltant d'ella.” 

 

Per tal de mostrar diferents opinions generades per aquest moviment, he fet un recull de fragments de 

diversos articles: 

 

Façanisme; publicat en un blog, el 27 novembre del 2006,  per Josep Pujol: 

 

“El concepte de façanisme tan debatut i criticat en rehabilitació arquitectònica. Enderrocat gairebé tot 

l’edifici, les galeries, les aules, la paret de la façana encara dreta serà el testimoni residual d’allò que 

fou. En els millors casos de façanisme, els arquitectes actuen bàsicament com a taxidermistes, buidant 

les vísceres dels edificis i conservant-ne les plomes, el pèl. Per als conservacionistes, és una victòria 

pírrica, gairebé tot el que es pot demanar a la voracitat constructiva dels nostres dies. Hi ha polítics 

ecologistes que justifiquen el façanisme equiparant-lo a la reutilització d’envasos. Però molts 

arquitectes rarament es conformen amb el paper de momificadors, prefereixen el de doctor 

Frankenstein.” 

“Sovint el passat els acaba fent nosa, sempre és millorable per una aportació personal, i l’ancià 

venerable acaba tollit o amb una signatura empastifada al bell mig de la cara.” 

 

 

 

 

 

El façanisme a debat; del diari “El noticiari”, rehabilitació d’edificis, data desconeguda. 

 

“El façanisme és el terme que es va donar, fa alguns anys, al fenomen provocat per la pressió 

especulativa sobre el parc immobiliari al centre de les ciutats. El terme recull les intervencions en els 

edificis existents que consisteixen en l'enderroc complet dels edificis, tot conservant-ne la façana. 

Constitueix, a la seva manera, una resposta a la necessària renovació dels centres històrics que 

demana l'evolució econòmica i a les maneres de viure i treballar. “ 

 

“...la compromesa creativitat en la implantació de nous edificis en un teixit urbà existent i la facilitat per 

donar resposta a les noves exigències ha fet que tant les administracions com els projectistes hagin 

trobat en el façanisme la pedra filosofal de molts dels seus problemes.” 

 

“...es planteja que en la voluntat de destacar la importància cultural de la façana potser s'ha anat massa 

lluny i això produeix un efecte negatiu: la transformació de la ciutat en un decorat i el risc de perdre les 

imatges.” 

 

 

Els carrers com a decorats; del diari “El Periódico”, Diumenge 25 de maig del 2014. 
 

Igual que l'elit intel·lectual de Barcelona ha guardat un còmplice silenci mentre la balança econòmica de 

la ciutat es decantava potser en excés cap al plat del sector turístic, els arquitectes de la ciutat (llevat 

de comptadíssimes excepcions) amb prou feines van protestar quan les empreses immobiliàries, amb 

el beneplàcit municipal, van procedir a demolir velles finques, però a conservar-ne la façana perquè 

amb això garantien una posterior venda dels nous pisos a preus més elevats. A aquesta pràctica se la 

coneix com a façanisme. 

Les arquitectes Alícia Dotor i Belén Onecha sostenen que aquella pràctica ha comportat la pèrdua d'un 

patrimoni de gran valor. Així s'hauran demolit preciosos exemples de volta catalana, un tipus de volta 

amb una tècnica constructiva que corre el risc de perdre's perquè era artesanal, i escales segurament 

molt cinematogràfiques. 

El façanisme es pot afirmar que és una pràctica immobiliària destinada a donar un plus de valor a la 

finca, però ha acabat per entrar de ple en el debat de la ciutat turística perquè el resultat final és que 

ofereix als visitants un recorregut per uns carrers que tenen molt de decorat.” 

 

 

 

http://joseppujol.blog.cat/2006/11/27/fa-anisme/
http://joseppujol.blog.cat/author/joseppujol/
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Entenc que hi ha raons estètiques i històriques per a la preservació de les façanes de l'edifici, per tant  

el façanisme pot ser la resposta quan els interiors d'un edifici ha quedat  inutilitzable o quan l’interior ha 

sigut malmès pel foc.  

Per contra es pot intuir que en algunes zones en desenvolupament, la pràctica s'utilitza de vegades 

pels promotors immobiliaris que busquen tornar a desenvolupar un lloc aconseguint el compromís dels 

conservacionistes que desitgen preservar edificis d'interès històric o estètic.  

 

En altres ocasions façanisme implica retenir només una o dues parets amb fins purament estètics i 

decoratius. Els crítics etiqueten la pràctica com a farsa arquitectònica, al·legant que de vegades el 

resultat acaba convertint-se en una bogeria. 

 

Un dels cas que més ressò ha tingut segurament és el de la plaça de bous de la plaça Espanya de 

Barcelona, coneguda com  “Las Arenas”, reconvertida en un centre comercial, on es pot veure 

clarament un exemple de façanisme actual. 

 

Fotografia del centre comercial “Arenas de Barcelona”. – Font: Google 
 

 

 

 

3.6.1. Consideracions respecte la intervenció realitzada 

Tal i com ja he mencionat amb anterioritat, desconec els motius reals que han portat a enderrocar el 

bloc de pisos de l’obra del carrer Reina Amàlia. Pel que hem va explicar el meu tutor, l’edifici pre-

existent no era un edifici gaire significatiu a nivell estètic, a més a més la ocupació en planta i la 

distribució d’obertures de l’edifici no aprofitava del tot la superfície útil de la parcel·la i per tant no 

permetien complir amb les necessitats exigides per la propietat per al nou edifici.  

En canvi en l’edifici de l’antiga fàbrica d’Estruch l’estat en el qual es trobava els elements estructurals, 

la insuficient altura en la última planta, així com per motius econòmics, podrien haver estat alguns dels 

factors determinants per optar per només mantenir les façanes en comptes de rehabilitar l’edifici 

sencer. 
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Obra: Centre Sant Pere Apòstol 
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4. Presentació de l’edifici  

4.1. Dades generals  

4.1.1. Localització i descripció del solar 

L’edifici del centre soci-cultural Sant Pere Apòstol presenta un forma molt allargada que li permet 

comunicar el carrer de Sant Pere més Alt amb el passatge posterior anomenat carrer de l’Hort d’en 

Favà. Es tracta d’una parcel·la de 10 x 65 metres formada a partir d’unes circumstàncies històriques 

que serà detallat més endavant. 

El solar està ocupat per dos volums principals separats: el primer, més antic, amb planta baixa, 3 pisos 

i terrassa amb àtic, amb façana al carrer de Sant Pere més Alt, número 25 i el segon volum, construït a 

partir de 1871, on s’ubiquen el teatre i l’auditori, amb façanes al pati interior i al carrer de l’Hort d’en 

Favà. La finca en la que es proposa el present projecte bàsic correspon a l’edifici entre mitgeres 

corresponent al segon volum esmentat. 

(en cas de dubte revisar plànol del centre Sant Pere Apòstol amb la zona on s’actua, pàgina 5). 

 

L’espai que ocupa l’edifici té una topografia plana sense accidents amb un canvi de cota topogràfica 

entre el carrer de Sant Pere més Alt i el de l’hort d’en Favà de l’ordre d’uns 3,5 metres. 

 

 

Imatge aèria de l’obra de Centre Sant Pere Apòstol – Font: Google maps 
 

 

 

 

 

 

4.1.2. Dades urbanístiques i cadastrals 

Informació urbanística Pla de Reforma Interior del Sector Oriental del Centre Històric 
de Barcelona 

Data de vigència 1 de març de 1986 

Codi illa B0938A 

Règim del sòl Sòl urbà consolidat 

Qualificació 12c - hs 

Àrea de renovació urbana Transforació de l’ús existent destinat a equipament d’ús docent 

Grau de protecció: 2 i 5, inclòs en catàleg del patrimoni arquitectònic, històrico-
artístic de la ciutat de Barcelona. 

 

  

 
 

Referencia Cadastral 1224936DF3812C0001XI 

Localització C/  Sant Pere Més Alt 25, 08003 (Barcelona) 

Classe Urbà 

Superfície construïda  2.127 m2 

 Superfície del sòl 670 m2 

Coeficient de participació 100% 

Tipus de finca Parcel·la construïda sense divisió horitzontal. 

Ús Oci i hostaleria. 

 

 

Imatge de les dades proporcionades per la seu electrònica del Cadastre 
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4.2. Objecte del projecte: 

L’objecte del projecte de la primera fase de la rehabilitació del Centre Sant Pere Apòstol situat al carrer 

de Sant Pere més Alt, número 25, de la ciutat de Barcelona, redactat per la UTE Rovira-Gonzàlez, es 

pretén adaptar l’edifici existent a les modificacions requerides pels serveis tècnics del Districte de Ciutat 

Vella i per Bombers de Barcelona. 

 

Aquest projecte es dividirà en dues fases: 

 La primera, consistirà en la rehabilitació de la part posterior del edifici, actuant únicament en el 

cos de la part posterior de l’edificació destinada a teatre,  l’accés des del carrer Sant Pere Més 

Alt, consistent en l’adequació del les condicions de l’activitat existent desenvolupada. 

Es preveu l’enderroc dels volums que ocupen l’espai entre els dos cossos edificats a la 

parcel·la, la construcció d’una escala i col·locació  d’ascensor.  

Així com l’adequació del pas del carrer Sant Pere més Alt i també l’adequació del pas (antic 

passatge Hort d’en Favà) situat al fons de la parcel·la és objecte d’un altre projecte però és 

necessari per al funcionament de la present activitat. 

 La segona fase, la qual encara no està aprovada, consistirà en rehabilitar la part de l’edifici que 

dóna al carrer Sant Pere més Alt, rehabilitant totes els habitatges  existents, dotant-los d’un nou 

nucli d’accés verticals incloent-hi un nou ascensor. 

 

4.2.1. Condicions particulars per les quals es va concedir la llicència: 

 

 Caldrà disposar de l’antic passatge de l’Hort d’en Favà com a via d’evacuació, fent-ne les 

adequacions necessàries. 

 Donar compliment a l’informe del Servei de Protecció, Extinció d’Incendis i Salvament (SPEIS). 

 En ser una zona de gran importància arqueològica, caldrà comunicar amb suficient antelació la 

data d’inici de qualsevol moviment de terres del subsòl. (Reglament de protecció del Patrimoni 

Arqueològic i Paleontològic). 

 Donar compliment a l’Ordenança del Medi Ambient de Barcelona en matèria de sorolls i 

vibracions respecte a màquines de climatització situades a la coberta. 

 

 

Imatge d’un dels plànols del projecte executiu del Centre Sant Pere Apòstol. 
 

Color groc: C/ d’Hort d’en Favà 
Color blau: Tram on s’ubicarà el nou nucli d’escales i l’ascensor. 
Color verd: nucli d’escales d’emergència. 
Color vermell: situació del teatre i l’auditori. 

 

4.3. Agents del projecte 

 

 Títol del projecte: Adaptació del projecte executiu, memòria ambiental i estudi de seguretat i 

salut de la 1a fase de rehabilitació del centre Sant Pere Apòstol .  

 Districte: Ciutat Vella. 

 Emplaçament: Carrer de Sant Pere més Alt n.25 Barcelona 

 Promotor/s: Empresa BIM/SA 

 Redactor/s: Empresa 2BG - Arquitecte Orlando González i Ferran  

 Tècnics col·laboradors: 

o Càlcul d’estructura: Empresa CRACK Enginyeria Catalana SA 

   Responsable Sergi Villalba  

o Càlcul d’instal·lacions: 

Responsable Joan Lluis Fumadó i Santiago Velasco. 

o Estudi acústic : Empresa Grosche Associats SL. 

Responsable Enric Grosche Sirarols. 

 Amidaments, pressupost, control de qualitat i seguretat i salut: 

Responsable Mariano Campos 
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4.4. Descripció arquitectònica 

4.4.1. Morfologia de l’edifici 

El solar està ocupat per dos volums principals separats: el primer, més antic, amb planta baixa, 3 pisos 

i terrassa amb àtic, amb façana al carrer de Sant Pere més Alt, 25; el segon volum és a la part 

posterior, de planta baixa i una planta pis. Aquest volum data de 1871 amb l’ús de magatzem i el 1924 

es va aixecar una planta més que ocupava una única sala i una escala de comunicació des de la planta 

baixa fins a la coberta. En aquest segon volum és on s’ubiquen el teatre i l’auditori, amb façanes al pati 

interior i al carrer de l’Hort d’en Favà.  

Els dos edificis estan connectats per un passadís i un pati a l’aire lliure. El primer d’ells, un antic edifici 

d’habitatges, és accessible directament des del número 25 del carrer de Sant Pere més Alt. S’accedeix 

a través d’aquest accés, per arribar a l’altre edifici cal anar fins al final del primer edifici i a través d’un 

pati de dimensions molt reduïdes que permet l’accés al segon edifici . 

 

4.4.2.  Composició de les façanes 

La descripció de les façanes s’ha extret del projecte d’execució ja que en el moment en el que 

vaig estar a l’obra la façana principal ja havia estat rehabilitada amb anterioritat i per tant alguns 

dels elements originals van ser modificats. (veure plànol 13, del projecte executiu, Alçats de 

façana principal i posterior, a l’annex, pàgina 58). 

 

 Façana a Sant Pere més Alt: es tracta d’una façana de la segona meitat del segle XVIII. Les 

obertures dels baixos, a més de les finestres, finestrals i balcons del primer i segon pis, 

corresponen encara al moment inicial de construcció. El tercer pis i la terrassa semblen un afegit 

del segle XIX o principis del XX. Tot i que no hi ha constància documental.  

 A les escriptures del Registre de la Propietat, està descrit que la planta baixa tenia tres portes 

rectangulars, dues de grans als extrems i una d’individual al centre, aquesta darrera convertida 

en finestra modernament. L’obertura esquerra és quadrangular, sostinguda amb dovelles de 

pedra amb remat pla, formant un fals arc de mig punt*, en consonància amb els artificis visuals 

de l’època. La porta central és allargassada, amb final arquitravat*, amb llinda de fusta i 

muntants de pedra decorats amb una senzilla motllura en bossell*. La porta dreta devia ser la 

principal, de major dimensió i apta per a l’entrada de carruatges, de perfil quadrangular, 

muntants i arquitrau* de pedra, decorada amb una gran motllura en bossell* a l’aresta exterior. 

 Cadascuna de les plantes superiors compta amb dos balcons simètrics, que es disposen en 

gradació jeràrquica, de major a menor, del sòl cap amunt; de manera que destaquen sobretot 

els balcons del primer pis, amb barana amb barrots de ferro forjat alternats en tirabuixó i amb 

remats curvilinis als escaires dels suports metàl·lics. Els balcons del segon pis són semblants 

però de menor dimensió, igual que al tercer pis. Per la façana sembla que les obertures de la 

tercera planta també són originals, malgrat que es sobrealcen amb un arc escarser* buidat. La 

façana es remata amb una senzilla cornisa en voladís sostinguda per mènsules* simples. 

 

  Façana posterior, carrer de l’Hort d’en Favà: originalment es dividia en dues franges 

horitzontals amb quatre obertures simètriques cadascun. Pel plànol original s’aprecia que no hi 

havia projectada cap porta. A la planta baixa, les finestres són curtes, d’arc rebaixat* i amb marc 

decoratiu a la zona d’arc i impostes*. Avui s’aprecia una senzilla sanefa de trencadís ceràmic 

multicolor, a la manera “modernista”; sens dubte un afegit posterior. Al tram superior les 

finestres són més llargues, decorades amb un marc semblant, però sense afegits posteriors 

com en la resta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Imatges de l’arxiu de documentació gràfica de l’empresa Teyco S.L. 

A l’esquerra: Façana del carrer Sant Pere més Alt 25. 

A la dreta: façana posterior que dóna al carrer de l’Hort d’en Favà. 
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4.5. Descripció de l’edifici 

 

 Elements principals: 

o Teatre: tant l’accés principal com unes escales des del pati central permeten accedir al 

segon volum del conjunt, l’estança és rectangular amb planta baixa i altell, i que 

originalment fou concebuda per a ser un magatzem. A dins, Enric Sagnier hi projectà un 

teatre, que avui constitueix l’espai representatiu més important de la finca, i segurament 

un dels punts de màxim interès del edifici en el que intervindrem.  

La sala és rectangular, amb l’escenari al nord. Es cobreix amb un sistema d’embigat 

transversal, recobert amb motllures de guix i rematat amb capitells aflorats, també 

motllurats, d’imitació clàssica.  

o Auditori: situat a sobre del teatre ocupant bona part de la superfície d’aquell, és una 

reforma de 1992. Allí hi havia hagut les escoles del centre, instal·lades el 1925 amb 

plànols d’Enric Sagnier. L’espai principal és una sala rectangular amb coberta plana, 

revestida arreu amb plaques de material sintètic per facilitar-ne el seu funcionament 

acústic, i un escenari semicircular revestit amb parquet. 

 

 Altres elements: 

o Passadís d’entrada:  comunica l’exterior, s’accedeix des del carrer Sant Pere més Alt. És 

un passadís llarg d’uns vint metres que comunica  amb un pati interior que dóna pas a 

un nucli d’escales. Aquest està format per un sostre de bigues de fusta i un fals sostre 

de canyís. Les parets a són de carreus, enguixades i pintades i el paviment és un 

terratzo. L’element més rellevant de l’estança són unes portes de fusta de grans 

dimensions que separen l’accés del teatre dels habitatges i el bar del centre. 

o Pati central: un cop travessat el passadís s’arriba a nucli central, d’on surt un complicat 

entramat d’escales i passadissos que connecten el teatre, l’auditori, el bar i les cobertes.  

o Camerinos: al no ser-hi durant la realització del procés d’enderroc i no estar documentat 

fotogràficament, no he pogut fer una descripció de quin era l’estat en el qual es trobava 

aquest element. 

o Terrat:  es tracta d’una coberta plana transitable acabada amb peces ceràmiques de 

color vermell. Està situada sobre l’auditori  i és on la gent del centre practica sardanes.  

La coberta està envoltada per una espècie de gàbia que té la funció d’evitar que els nens 

o les pilotes puguin caure quan i juguen. 

 

(veure plànol 2 i 3, del projecte executiu, Plantes distribució, a l’annex, pàgines 

56 i 57). 

4.6. Evolució històrica de l’edifici 

L’edifici presenta dues parts clarament diferenciades volumètricament i per la seva funcionalitat. 

L’edificació de la parcel·la comença amb la construcció de l’edifici d’habitatges que mira al carrer de 

Sant Pere Més Alt. Fins a mitjans del 1700 la realitat de la finca estudiada és que es tractava d’un 

edifici d’habitatges amb façana al carrer de Sant Pere més Alt amb una horta o verger que donava al 

carrer de l’Hort d’en Favà. La tipologia arquitectònica i decorativa fa pensar que en un moment 

indeterminat del segle XVIII es promogué la construcció d’un nou edifici, en substitució de la probable 

casa medieval preexistent. El resultat fou l’immoble actual amb façana al carrer de Sant Pere més Alt, 

reformat en diverses ocasions, però que encara manté el caràcter de l’època. 

L’any 1871 el fill del propietari, Josep Ratés, decidí fer unes obres d’ampliació, i encarregà a l’arquitecte 

Antoni Rovira i Trias un projecte per a la construcció d’una nau-magatzem que ocupés la zona de l’antic 

verger o horta, amb final al carrer d’en Favà. Rovira i Trias projectà una nau amb façana a l’Hort d’en 

Favà, sense massa pretensions arquitectòniques, i amb una voluntat clara de funcionalitat. Els usos 

d’aquest magatzem no han pervingut a través de la documentació. La façana posterior, retocada, 

segueix sent la projectada per Rovira i Trias. És per aquesta part de la finca on es redacta el present 

avantprojecte com una primera fase del conjunt final de Sant Pere Apòstol, especialment preocupat per 

la formació del joves i nens del barri que des d’infants ja treballaven als comerços, bòbiles i fàbriques 

del barri de Sant Pere i de la Barceloneta, i que no tenien accés a l’estudi. El pare Codina organitzà una 

escola que oferia formació religiosa, cultural, cívica i lleure per a joves i adolescents del barri, àdhuc 

llurs famílies, tant en horari diürn com nocturn, incloent catequesi, esplai, sortides culturals, teatre, 

cinema, etc. En el moment d’adquisició de l’edifici, l’entitat comptava amb 504 socis, 173 infants inscrits 

a l’escola diürna, 109 a la nocturna i 411 que participaven en les activitats de cap de setmana. 

Però la intervenció més emblemàtica es dugué a terme precisament en la nau-magatzem promoguda 

per Josep Ratés: la iniciativa del pare Codina el dugué a encarregar un projecte d’adequació al conegut 

arquitecte barceloní Enric Sagnier, el qual presentà plànols pel març de 1925: la planta baixa del 

magatzem es transformà en teatre i la seva planta superior en aules per a les escoles. 

Acabada la guerra civil, l’any 1940 es construí una capella, que encara es manté avui, i poc després, 

fins als anys 50, el Centre estigué sota la tutela de la Congregació de Sant Felip Neri. L’any 1974 

l’edifici passà a ser propietat de l’Arquebisbat de Barcelona. A partir d’aquest moment es dugueren a 

terme diverses reformes interiors, però especialment el 1992, quan l’espai de l’escola, a l’altell del 

teatre, es transformà en auditori musical. El 22 de desembre del 2010 la finca fou adquirida per 

l’Ajuntament de Barcelona. 
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4.6.1. Arquitectes que van intervenir en l’edifici 

 

 Antoni Rovira i Trias: va néixer a la ciutat de Barcelona el 27 de maig de 1816 i morir també 

a Barcelona el 2 de maig de 1889. L’any 1859 va guanyar el projecte de remodelació de 

l'Eixample que Madrid va anular en benefici d'Ildefons Cerdà. Va ser regidor, diputat i arquitecte 

municipal de Barcelona i fou co-fundador de la Sociedad de “Seguros Mutuos Contra Incendios” 

i artífex  del cos de bombers de la ciutat. 

Des de 1867 fou arquitecte municipal de Barcelona, del barri de Gràcia i el de Sant Martí de 

Provençals. 

Alguna de les obres va fer són: els mercats de la Barceloneta (1873), del Born (1873), de Sant 

Antoni (1879), de la Concepció (1885) i d'Hostafrancs (1888). És també l'autor dels projectes del 

Passatge del Comerç (1865-66), el Teatre Circ Barcelonès (1853), la reforma i construcció de la 

Llotja del Palau Moja (1856), el Campanar de Gràcia (1862), el passatge del Comerç (1865), 

entre d’altres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Enric Ferran Josep Lluís Sagnier i Villavecchia: va néixer a Barcelona el 21 de març de 1858  i 

morir l’ 1 de setembre de 1931; és un dels arquitectes més importants de la Barcelona dels 

segles XIX i XX, el seu treball mereix ser destacat per la seva qualitat com quantitat, més de 

mig millar d’edificis a la ciutat de Barcelona, essent l’arquitecte amb més obres recollides al 

Catàleg del Patrimoni Arquitectònic Històrico-Artístic de la ciutat de Barcelona amb un total de 

59. 

 

D’estil eclèctic, amb una certa tendència classicista, va estar a prop del Modernisme de moda a 

l’època a la capital catalana, però el va interpretar d’una manera sòbria i funcional. La seva 

principal font d’inspiració va ser l’arquitectura medieval, sobre tot romànica i gòtica. 

L’obra de Sagnier és molt diversa, va projectar des de grans equipaments (l’aduana del port o el 

palau de Justícia), residències particulars (casa Arnús), arquitectura religiosa (el temple del 

Sagrat Cor del Tibidabo) i va ressaltar especialment en una tipologia arquitectònica relativament 

nova de l’època com eren els edificis d’oficines. 

Sagnier comparteix juntament amb Gaudí, Puig i Cadafalch i el GATCPAC la distinció d’haver 

construït una casa de pisos declarada Bé Cultural d’Interès Nacional (la Casa Garriga i Nogués, 

avui en dia és la Fundació Gòdia). La seva obra més coneguda és segurament la Caixa de 

Pensions situada a la Via Laietana. 

Una de les seves feines més aconseguides a la Diputació de Barcelona va ser la creació i 

impulsió del laboratori d’assaig de matèries per a l’industria i la construcció. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatges extretes del cercador google. 
A l’esquerra una fotografia de l’arquitecte Antoni Rovira i Trias. 
A la dreta una de les seves obres: el mercat de Sant Antoni. 

 

 

 

Imatges extretes de cercador google. 
A l’esquerra una fotografia de l’arquitecte Enric Sagnier. 
A la dreta la seva obra més coneguda: la Caixa de Pensions situada a la Via Laietana. 
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4.7. Projecte 

Com ja s’ha especificat més amunt en realitat es tracta de dos edificis connectats per un passadís i un 

pati a l’aire lliure. El primer d’ells, un antic edifici d’habitatges, és accessible directament des del 

número 25 del carrer de Sant Pere més Alt. La part a rehabilitar s’hi accedeix passant a través del 

passadís arribant a un pati de dimensions molt reduïdes, aquest pati connecta amb  el segon edifici que 

actualment funciona com a teatre en la seva planta baixa i primera i com auditori en la planta segona. 

Aquest constitueix l’objecte de la primera fase del projecte. 

 

La intervenció més important consisteix en aconseguir un pati central de mides generoses perquè la 

institució disposi d’un element identificable com imatge i d’un ús comunitari al voltant del qual giraran 

totes les activitats. 

El pati es perllongarà vers l’interior del foyer* i de l’espai exterior del bar restaurant ampliant-lo 

visualment per guanyar dimensió. Per aconseguir aquest efecte visual el paviment serà d’un únic 

material sense tenir en compte les separacions dintre - fora que seran vidrades i amb fusteries 

corredisses per facilitar la comunicació d’àmbits. 

Si el pati és el centre de la nova proposta caldrà veure els elements que en deriven. 

 

 Passadís d’entrada: en el primer tram del passadís és on s’ubicarà la futura entrada de l’edifici 

de serveis que es redactaria en la segona fase. En aquest passadís, però, es centralitzaran els 

serveis dels espais més públics i més utilitzats (cafè restaurant i teatre) tenint en compte que a 

la fi l’edifici serà un de sol. 

De moment no s’actuarà en el primer tram del passadís (fins la doble porta tallafocs), 

simplement es resoldran les infraestructures d’instal·lacions (escomeses, xarxes d’aigua, 

electricitat, comunicacions, etc... i el sanejament). 

 

 Pati central: un cop travessat el passadís s’arriba al pati central que constitueix el cor del nou 

edifici reformat i on l’usuari es pot fer una idea global del conjunt de l’entitat. Dues façanes 

encarades i d’estètica molt diferent expliquen els dos moments del projecte en el que es 

constituirà el final de l’actuació. D’una banda i solament com a tema indicatiu, donat que 

pertanyeria a una segona fase del conjunt, es pretén sanejar la façana arcada antiga. De l’altra 

una façana de vidre faria de rèplica moderna, facilitaria l’entrada de llum als diferents accessos 

del teatre i l’auditori i perllongaria la percepció del pati augmentant-ne la seva dimensió amb la 

qual cosa el cafè restaurant i el teatre quedarien comunicats tant funcionalment com de manera 

representativa. 

 

 

 Vestíbuls: tant el teatre com l’auditori estan precedits per vestíbuls de diferent solució. El de 

l’accés al teatre queda vinculat al pati central amb les transparències de la façana de vidre, 

mentre que el de l’amfiteatre és de dimensió molt menor i resultat del recorregut ascendent de 

les escales i ascensor. El de l’auditori es situa en l’interior, fora de l’àmbit de circulació 

ascendent i en la zona on es produeixen també els accessos als serveis. 

 

La façana queda resolta segons les volumetries que es generen des de l’interior a partir dels 

vestíbuls i de les circulacions verticals. 

 

 Teatre: es manté el volum interior bàsic i se’n milloren les seves condicions funcionals: seients 

mòbils que alliberen espai, transformació en pla horitzontal de l’escenari i del pati de butaques, 

aïllament acústic i millora de les condicions físiques i acústiques de la sala així com millora de 

les instal·lacions: renovació d’aire, camerinos, accessos, sortides d’incendis, control de 

l’escenari en cabina tancada, espais de serveis de l’escenari, normativa vigent d’espais públics 

etc. Es deixa sense grans modificacions l’estètica de Sagnier i l’aspecte “classicista” del conjunt 

no pateix alteracions significatives. 

 

 Camerinos: es troben sota l’escenari, se’n milloren les dependències i les instal·lacions i els 

serveis, així com els accessos a l’escenari i des del mateix, a la vegada que es preveu 

l’evacuació en cas d’incendi. 

 

 Auditori: la millora en els accessos facilitarà la solució de problemes acústics provinents de 

l’exterior. La ubicació d’un grup de serveis ajudarà a un millor funcionament del conjunt. S’ha 

reordenat el disseny del panellat acústic existent que, tot i tenir actualment una bona resposta, 

millorarà les reflexions del so des de l’escenari cap als espectadors. Es mantenen les 

condicions acústiques interiors donat que procedeixen de solucions ben resoltes i funcionen 

perfectament. Es condiciona el local amb una millora d’acabats de les seves superfícies, 

instal·lacions d’aire condicionat, calefacció i renovació d’aire així com s’adapta a la normativa 

vigent d’espais públics, etc. 

 

 Terrat: aquest és un espai d’us esporàdic que s’ha tractat en funció de les instal·lacions 

generals de l’edifici. Aquí s’instal·len les màquines d’aire condicionat del conjunt i es fan passar 

els conductes d’impulsió sota un banc corregut.  
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4.7.1. Descripció de l’estructura 

La estructura no presenta patologies aparents amb una estructura mixta de parets de càrrega i jàsseres 

metàl·liques en gelosia amb forjats de biguetes metàl·liques i de fusta amb revoltons de ceràmica 

realitzats in situ. Ell mur de contenció que separa el semisoterrani del carrer de l’Hort d’en Favà, en el 

que no s’hi detecten problemes estructurals, està resolt amb paredat sobre el qual arrenca la façana 

posterior resolta amb obra de fàbrica. L’estructura de la zona de les noves escales es resol amb 

formigó armat per al mur de 30, per a les escales i per als forjats nous, mentre que el segon mur, de 15 

cm., serà d’obra de fàbrica vista i resoldrà el trobament entre els forjats existents i els de nova 

construcció. Els forjats nous de coberta, tant de la zona d’accés pel pati com del foyer es resolen amb 

pilars metàl·lics i lloses de formigó armat. Una llosa de formigó plegada en forma d’U als extrems 

esdevé el forjat de la cabina de control de la sala de teatre i forma el cubícul necessari per a 

l’emmagatzemament de les files 

plegables de butaques de platea. 

A més, tot i no presentar patologies aparents, s’actua en l’estructura existent amb el reforç de les 

biguetes d’acer del forjat sostre de l’auditori alhora que es disposaran respectives capes de compressió 

tant en el forjat de l’auditori com en el sostre del teatre.  
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4.8. Com interfereix la normativa amb la rehabilitació: 

Al llarg del període de pràctiques he pogut comprovar que en moltes ocasions la normativa influeix 

força a l’hora de com cal rehabilitar fins al punt de condicionar part dels projectes. Alguns dels 

exemples que he vist, he intentat aprofundir-ne: 

 

4.8.1. Barana: 

A la planta altell del teatre trobem una barana de ferro colat que protegeix de la caiguda als 

espectadors situats a la tribuna. Aquesta barana és un element amb certa voluntat estètica del teatre 

original dissenyat per l’arquitecte Enric Sagnier i per tant és un element a tenir en compte dintre el nou 

teatre i que cal conservar. Durant el transcurs de les obres es planteja amb la direcció facultativa com 

cal respectar aquest element ja que no compleix la altura mínima que exigeix el codi tècnic de 

l’edificació h ≥ 90cm, ja que fa una altura total de 88cm i a més a més els primers 20cm són escalables. 

 

Algunes de les solucions que es plantegen serien: 

o Suplementar la barana amb un passamà per fer complir el 90cm normatius. 

Aquesta solució té l’inconvenient que al augmentar el gruix del passamà de la barana 

l’espectador que està assegut tot just darrere la barana, perdria parcialment la visió de 

l’escenari. 

o Aixecar tota la barana i suplementar-la amb obra de fàbrica en la seva inferior perquè complís. 

Tot i ser una proposta força atractiva perquè només s’actua sobre el suport i no es modifica 

l’element original, apareixen problemes de tipus logístics ja que al ser una barana de ferro colat, 

el seu pes es considerable i per tant aixecar-la és dificultós ja que l’espai on es troba no s’hi pot 

accedir amb cap gran maquinària i es corre el risc de malmetre l’element durant el procés 

d’elevació. 

o El codi tècnic també permet reduir l’atura de les baranes de protecció a 70cm sempre i quan es 

prolongui horitzontalment l’element un mínim de 50cm. 

Aquesta solució permetria que l’espectador pogués veure l’espectacle i mantenir l’estat actual 

de la barana però generaria un nou volum en l’espai que no sempre és ben acceptat des de la 

vessant estètica del conjunt. 

o Col·locar-hi un vidre davant suportat per uns petits perfils metàl·lics i amb una U perimetral a la 

part superior que recollís el vidre. 

És un solució que permetria salvar el problema de l’escalabilitat ja que el vidre faria de protecció 

i també permetria continuar tenint una bona visió de l’espectacle gràcies a que la barrera seria 

un vidre. 

  

 
Imatges d’un dels plànols del projecte executiu del Centre Sant Pere Apòstol. 
 

A l’esquerra: un alçat lateral de la ubicació de la barana i les butaques. 
A la dreta: una fotografia de la barana del altell de l’arquitecte Enric Sagnier. 

 

 
Imatges d’un dels plànols del projecte executiu del Centre Sant Pere Apòstol. 
 

A d’alt: un alçat frontal de la ubicació de la barana. 
A baix: la localització de la barana en la planta primera del teatre. 
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4.8.2. Plataforma elevadora per a persones amb mobilitat reduïda: 

El projecte va ser revisat per l’IMPD (Institut Municipal de Persones amb Discapacitat), el qual va ser 

qui va marcar les premisses per tal de garantir que l’edifici fos accessible per a tots els públics i complís 

amb la normativa referent a l’accessibilitat. 

Inicialment es volia que les persones amb mobilitat reduïda puguin accedir a nivell d'escenari i es 

preveu ubicar una plataforma elevadora que comuniqui la cota del pati de butaques del teatre amb la 

cota de l’escenari situada 1,20m per sobre. I també es planteja la possibilitat en el cas que vingués un 

actor amb mobilitat reduïda, pogués accedir a la zona de camerinos per tal de poder caracteritzar-se 

com la resta d’actors i actrius.  

 

Finalment decideixen que només es col·loca una plataforma elevadora ja que la que teòricament havia 

de permetre l’accés als camerinos, aquesta opció queda descartada perquè els espais no complien els 

requisits exigits per la normativa i també per motius econòmics es decideix que la plataforma elevadora 

permetrà únicament accedir al escenari de forma independent a les persones amb aquesta casuística.. 

Per tant només s’acabarà col·locant una plataforma que permeti l’accés al teatre.  

 

Seguint criteris del SUA-9 (codi tècnic de l’edificació, seguretat d’utilització i accessibilitat), s’han previst 

2 places reservades per usuaris amb cadires de rodes, en el pati de butaques. 

 

Un dels problemes que sorgeixen amb la col·locació d’aquest element és que en cas de que la 

plataforma es trobi en el punt inferior no permet que s’obri la porta RF (resistent al foc) d’evacuació i 

per tant en cas que això pot suposar un greu obstacle en cas de que hi hagi una evacuació. Com que 

aquest tema depèn únicament dels usuaris de les instal·lacions caldrà que aquests tinguin cura de que 

la plataforma es trobi sempre en el punt superior.  

 

En aquest cas veiem com a vegades els espais preexistents de l’edifici a rehabilitar no permeten fer 

totes les intervencions que es voldrien i que a vegades la instal·lació d’elements poden suposar 

complicacions en comptes de beneficis. 

(veure plànol subministrat per l’empresa OTIS amb les dimensions de la plataforma elevadora, a 

l’annex, pàgina 39). 

  

 

 

 

 

Imatges d’un dels plànols del projecte executiu 
del Centre Sant Pere Apòstol i pròpies de 
l’empresa Teyco S.L. 

 
 

A esquerra: un alçat frontal de la ubicació de la 
barana. 
 

 

 

 

A d’alt: alçat de l’escala on s’ubica la plataforma elevadora. 

A baix: planta de l’escala on s’ubica la plataforma elevadora. 
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4.8.3. Escala protegida 

En el projecte del l’edifici rehabilitat es preveu: 

 Una escala protegida situada al final de la parcel·la, que permet: 

a) L’evacuació descendent des de la planta coberta fins a la cota del carrer de l’Hort d’en 

Favà. 

b) Un altra tram de l’escala protegida que coincideix en vertical amb l’anterior però que no 

estan comunicades que permet l’evacuació ascendent des de la cota del teatre a planta 

baixa fins a la cota del carrer de l’Hort d’en Favà. 

 Una escala no protegida situada a l’àmbit del pati central que comunica totes les plantes de 

l’edifici (baixa, primera, segona i coberta). 

 

Es detallen en la següent taula les característiques de les escales de comunicació 

vertical de l'edifici: 

 

Per garantir l’evacuació de tots els ocupants segons criteris normatius, des del Servei de Prevenció, 

Extinció d’Incendis i Salvament, s’exigeix la No Simultaneïtat dels dos usos principals de l’edifici: Teatre 

i Auditori, és a dir, no es podran celebrar dos actes amb assistència de públic a la vegada. Només es 

permetrà l’ús de les 2 sales quan en una o en les dos sales no hi hagi assistència de públic com, per 

exemple, durant la celebració d’assajos.  

 

El principal problema que apareix és degut a qüestions volumètriques ja que l’espai és molt limitat per 

la distribució pre-existent de l’edifici i a més a més s’han de sectoritzar els diferents trams d’evacuació 

de l’escala, tal i com va dictaminar un informe dels Bombers de Barcelona. 

 

Inicialment es va preveure separar els diferents sectors amb un relliga metàl·lica col·locada  en 

comptes de la barana de protecció de l’ull d’escala però després de diverses reunions amb els bombers 

s’anul·la aquesta opció ja que es va considerar que no sectoritzava bé els dos sectors i finalment s’ha 

acabat col·locant un pladur resistent al foc, que compleix les resistències exigides per la normativa i 

que sí que sectoritza correctament els dos sectors.  

Aquest nou element ha suposat un volum nou a l’escala d’emergència que ha fregant les alçades 

mínimes lliures de pas i l’amplada de l’escala d’emergència.  

  

 

 

 

Imatges de l’arxiu de documentació gràfica de l’empresa Teyco S.L. i plànols del projecte executiu del 

Centre Sant Pere Apòstol 

Imatges de la sectorització amb pladur foc de les escales d’emergència. 

Recorregut en planta de l’escala d’emergència, el tall està fet en planta baixa.  
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4.8.4. Sortida a l’Hort d’en Favà: 

L’edifici ha passat per diferents etapes en quan a les sortides d’evacuació a considerar. 

a) Inicialment es van considerar la sortida principal a Sant Pere Més Alt i la nova sortida posterior 

al carreró posterior Hort d’en Favà. En el moment que es realitza el projecte del Centre Sant 

Pere Apòstol situat al carrer Sant Pere Més Alt número 25 de Barcelona només disposa d’una 

sortida d’evacuació per tot l’edifici cap al carrer de Sant Pere Més Alt. 

b) Amb motiu del projecte de reforma previst per l’edifici, es va decidir millorar les alternatives 

d’evacuació fent possible una nova sortida a través del carreró Hort d’en Favà que acaba 

comunicant amb el carrer d’Ortigosa. Aquest carreró demana un projecte d’urbanització i la 

concessió, per part dels veïns que hi comuniquen, de la cessió de pas corresponent. 

 

El problema és que un dels requeriments que bombers va demanar de manera explícita durant les 

reunions mantingudes, era que calia garantir que el carrer de l’Hort d’en Favà servís com a via 

d’evacuació de l’edifici fins a la seva sortida al carrer d’Ortigosa. Sense aquesta garantia, bombers va 

confirmar que no validaria la documentació entregada i per tant l’escala d’emergència de l’edifici hauria 

quedat inservible. 

 

Com que en un primer moment va semblar que la re urbanització del carrer d’Hort d’en Favà no estaria 

realitzada per termini de les obres, des del Servei de Prevenció, Extinció de Incendis i Salvament es va 

sol·licitar la compensació d’aquesta situació mitjançant la instal·lació d’un sistema d’extinció automàtica 

(sprinklers o ruixadors) que el projecte ja contempla.  

 

Finalment l’Ajuntament de Barcelona i els diversos veïns implicats es posen d’acord i s’inicia el projecte 

d’urbanització del carrer, d’aproximadament 70 metres de carrer amb un ample aproximat de 2 metres 

en la major part del seu recorregut, però en un dels trams presenta una reducció de fins a 1 metre, 

limitant la capacitat d’aquesta via d’evacuació i a més a més que actualment està en molt mal estat.  

 

Al mateix temps, la Propietat procurarà el més aviat possible la obertura d’una 3a via 

d’evacuació a través de l’actual botiga Gatilu de planta baixa (quan finalitzi el contracte 

d’arrendament encara vigent). 

 

Aquestes obres que s’han realitzat de forma paral·lela a les obres de l’edifici, per tal de 

finalitzar al mateix temps. 

  

 

Imatges de l’arxiu de documentació gràfica de l’empresa Teyco S.L. 

A l’esquerra: El carrer de l’Hort d’en Favà abans de ser acondicionat. 

A la dreta: El carrer de l’Hort d’en Favà un cop fetes les obres d’acondicionament. 
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5. Consideracions Finals 

 

 DAC/pràcticum 

Les assignatures del diploma d’ampliació de competències en rehabilitació (DAC) m’han permès 

adquirir uns coneixements essencials per entendre com és el món de la rehabilitació i desenvolupar 

totes les feines que he realitzat durant el període de pràctiques a l’empresa.  

 

A més a més, cal remarcar l’interès dels professors en cercar un edifici i estudiar-lo durant el curs 

posant en relació el que s’aprèn en cadascuna de les assignatures, considero que és una molt bona 

manera de posar en pràctica el que s’està estudiant i permet fixar les idees d’una forma molt més 

entenedora. 

 

Un dels punts que hem va fer triar el DAC en rehabilitació és que hem permetia tenir un primer contacte 

amb el món laboral de la construcció, ja que crec que és la millor manera d’iniciar-se en el sector 

laboral dintre del context acadèmic. 

 

 Empresa 

El fet que l’empresa en la qual he treballat fos una empresa constructora ha condicionat les coses que 

he après durant el meu període de pràctiques ja que durant el transcurs no he pogut aprofundir molt en 

el que seria l’estudi dels processos patològics que pateix l’edifici o en la fase de realització d’un 

projecte de rehabilitació però d’altra banda he vist quines activitats desenvolupa una empresa d’aquest 

tipus, quins agents intervenen en l’execució d’una obra, he conegut millor alguns processos 

constructius i he obtingut noves experiències. He adquirit noves eines i visions que de ben segur hem 

serviran pel meu futur professional. 

 

Durant la durada del pràcticum he estat en tres obres de rehabilitació, totes elles molt diferents. Gràcies 

això he pogut veure com és dur a terme el procés de rehabilitació de tot tipus d’elements com és el cas 

de façanes, una xemeneia d’una fàbrica industrial, un auditori, un teatre i algunes parts d’un col·legi. 

 A part de les diferents tipologies d’edifici també he conegut les diverses fases d’obra perquè en el 

moment en que vaig entrar a treballar algunes d’elles eren en fase d’instal·lacions i acabats, d’altres en 

fase d’estructures i fins i tot he pogut estar en la realització completa d’una obra veient així tot el procés 

que comporta.  

 

Crec que és important mencionar que la situació actual de l’empresa és complicada ja que en els últims 

mesos l’empresa Teyco S.L. ha estat bastant mediàtica pel que fa al sector de la construcció degut a 

causes no sempre positives i d’una complexitat molt més profunda que les que hom percep des dels 

mitjans de comunicació. 

 

Cal dir que això no treu que amb la gent amb qui he tingut el gust de treballar són bons professionals i 

que en tot moment m’he sentit valorat per les feines que he realitzat i ajudat tot el possible tant pels 

encarregats d’obra, que m’han ensenyat molt, com per la gent de la oficina, així com el diferents agents 

amb els qui he hagut de interactuar com són: industrials, direccions facultatives, “projects managers”, 

propietats, coordinadors de seguretat i salut i tècnics dels ajuntaments i de diverses companyies  

 

Estic molt agraït al qui ha estat el meu tutor dins l’empresa ja que des del primer moment va procurar 

que la meva estada a l’empresa fos el màxim enriquidora possible,  intentat en tot moment ensenyar-

me de forma pacient i amb molta dedicació, deixant-me estar el màxim de temps possible a les obres i 

demostrant en tot moment tenir molta confiança en mi i en les meves capacitats. 

 

 

 Món de la construcció 

Tot i que és obvi que aquest sector no passa pel seu millor moment, considero que la rehabilitació és 

un dels pocs punts que té força empenta i que difícilment deixarà de tenir un paper important ja que tot i 

que no hi hagi gaire obra nova o grans inversions, sempre caldrà renovar i rehabilitar els edificis 

existents. 
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7. Annexes 

7.1. Glossari tècnic 

En el text apareixen diverses paraules marcades amb un asterisc (*) que considero que són paraules 

tècniques que potser un lector poc versat en el món de la construcció pot tenir dificultats per reconèixer, 

és per això que he fet aquest petit glossari per facilitar la comprensió del text.  

Les paraules han estat cercades al “Diccionari manual il·lustrat d’arquitectura”, a excepció d’aquelles 

marcades amb (IEC) les quals les he buscat al diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans. 

 

 Arcs escarsers: arc circular rebaixat que correspon a un angle de 60º. 

 Arc de mig punt: el que consta de un semicercle sencer. 

 Arc rebaixat: arc amb una fletxa menor que la meitat de la llum.  

 Arquitrau: part inferior d’un entaulament. – Marc amb motllures que envolta una porta o finestra. 

 Balustrada: tancament de poca alçada format per una sèrie de columnetes o balustres que 

descansen sobre una base i que suporten un element, horitzontal o inclinat, continu. 

 Balustres: cada una de les columnetes d’una balustrada.  

 Bossell: petita motllura cilíndrica, circular i convexa. 

 Faixa: motllura ample i de poc vol que es fa al voltant de finestres i arcs d’un edifici. 

 Foyer: àrea extensa, en particular d’òperes, auditoris i teatres, al costat, que serveix de descans 

per al públic abans de la funció o entre actes. 

 Frontó: remat triangular o circular en una façana o pòrtic. En els edificis clàssics les motllures 

del frontó segueixen les línies del entaulament. També es coronen amb frontons les portes i les 

finestres. 

 Gafes: (IEC) Peça de ferro que serveix per a ajuntar dues coses, dos fragments, per a subjectar 

l’objecte que hom treballa, etc. Una gafa d’estrènyer. Clau de tija ampla i plana emprat per a 

unir els bastiments de fusta a l’obra. 

 Imposta: filada de carreus, que sobrevola, a vegades amb motlures, sobre la qual s’assenta un 

arc o una volta. 

 Lluernes: estructura vidriada que remata una coberta o cúpula i té com a objectiu proporcionar 

llum i, a vegades, ventilació. 

 Mènsules: element que sobresurt d’un pla vertical i serveix per a sostenir alguna cosa. Es 

diferència de la cartel·la perquè té més vol que alçada. 

 Modillons: cadascun dels petits blocs amb els quals s’adorna per la part inferior el vol d’una 

cornisa. 

 Ràfecs: extrem inferior de la teulada que sobresurt de la paret. 
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Imatge extreta de la guia d’història urbana del Museu de història de Barcelona realitzat per en Jaume Artigues i en Francesc Mas. 

La següent informació és un plànol dels barris de la Ribera, de Sant Pere i el Raval amb la ubicació de les cases-fàbriques que hi havia. 
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      Imatge extreta d’un plànol de la fitxa tècnica de la plataforma elevadora que s’ha instal·lat al centre Sant Pere Apòstol. 
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7.2. Recull fotogràfic de l’obra del carrer Reina Amàlia 

 

 

 

 
 

 

 

       Extrem dret de la façana del carrer. Abans i després de ser rehabilitat. 

 

         Part superior de la façana del carrer Reina Amàlia. Abans i després de ser rehabilitat. 

 

 

 

  

   Tram central de la façana del carrer Reina Amàlia. Abans i després de ser rehabilitat.           Tram amb balconeres de la façana del carrer de Reina Amàlia. Al ser rehabilitat. 
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Vista interior d’una finestres des de l’interior de l’habitatge. Abans i després de ser rehabilitat. 

 

 Tram superior de la xemeneia de l’antiga fàbrica d’Estruch. Abans i després de ser rehabilitada. 

  

  

 

Extrem esquerre de la façana interior. Abans i després de ser rehabilitat.  Extrem dret de la façana interior. Abans i després de ser rehabilitat. 
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7.3. Recull fotogràfic del centre Sant Pere Apòstol 

   

 

 

Terrassa i nucli d’escala. Abans de ser rehabilitat. 

 

 Terrassa i cabina d’instal·lacions de clima.  

 

 

 

   

Boca d’escenari del teatre. Abans i després de ser rehabilitat.  Planta altell del teatre. Abans i després de ser rehabilitat. 
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Part posterior de l’auditori. Abans i després de ser rehabilitat.  Escenari de l’auditori. Abans i després de ser rehabilitat. 
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