
ESTRUCTURA FORMIGÓ
Es conserva en molt bon estat, 
però cal fer una neteja de les 

A CONSERVAR

RESTAURACIÓ

catàleg d’elements 

COBERTA
Plaques alveolars
Es conserven en bon estat
De manera que admetrà
sense dificultat alguna 
el nou acabat de coberta

FAÇANA
Totxana ( capa interior)
Es conserva en bon estat
Pero per no sotmetre’l a mes
càrrega, el trasdossat interior serà 
autoportant amb una subestructura

FAÇANA
Gero ( capa exterior, vist)
Es conserva en bon estat, en alguns 
punts amb pintades degudes a actes 
bandàlics, que caldràn netejar

JÀSSERESS D’ANTIC PONT GRUA
Formigó armat
D’on penjarà la nova subestructura i 
cables del circ, l’estructura ho podrà 
soportar perfectament ja que el seu 
ús originari era el de suportar el pes 
de grans motors de més de 500 kg

BIGUETES
Formigó armat
Es conserven en bon estat i no 
pateixen cap deficiència

NOUS
FUSTERIES

1

Alumini
Es substitueixen les fusteries, però 
es decideix mantenir el mateix ritme 
que en l’actualitat

DOBLE PELL DE FAÇANA
Malla metàl·lica ( permeable vista)
Es protegeix de la radiació solar, però 
amb un element homogeni i molt 
permeable, de manera que es 
segueixi llegint la façana actual

SUBESTRUCTURA DE FUSTA
Fusta laminada
Tot el subsistema que implanten es 
realitza amb fusta, ja que es facilment 
treballable, ecològica i reutilitzable

FAÇANA
Gero ( capa exterior, vist)
Es conserva en bon estat, en alguns 
punts amb pintades degudes a actes 
bandàlics, que caldràn netejar

COIXÍ TÈRMIC
Aïllament
Per millorar les condicions tèrmiques i 
energètiques de l’edifici, es trasdos-
sen les façanes amb un trasdossat de 
pladur i aïllament de llana de roca.

BLOC DE FORMIGÓ
Tàpies
En cas d’haver de tapiar alguna 
obertura existent, es farà per mitjà de 
bloc de formigó o fàbrica arrebossada

enderroc

obra nova

Rehabilitació d’edifici amb caràcter històric:

    _Conservació elements significatius del edifici existent

    _Intervenció respectuosa i poc invasiva possible ( construcció en sec i reversible).

    _Millora i rehabilitació dels elements, sense afeguir elements que canviin radicalment el caràcter originari

    _Rehabilitació energètica ( millora de les condicions originals de l’edifici)

estat de conservació 
dels elements
ELEMENTS DE FAÇANA

ELEMENTS ESTRUCTURALS

ACCESSOS PLANTA SOTERRANI

COBERTA

ELEMENTS PLANTA BAIXA

PARAMENTS

FUSTERIES
A substituir pel seu estat de 
deteriorament, amb òxid i la 
major part dels panys de 
vidre trencats o esquerdats

FAÇANA DE MAÓ VIST
Es conserva en bon estat, 
però cal fer una neteja de 
les pintades de graffiti

ESTRUCTURA FORMIGÓ
Es conserva en molt bon estat, però cal fer una neteja de 
les pintades de graffiti

ESCALES EXTERIORS
Estructuralment, es conserven
bé, però caldria fer neteja dels 
elements i substituir les 
baranes de protecció

PAVIMENT
Cal enretirar-lo degut als
residus químics amb que es 
troba impregnat

ENVANS
Els envans d’obra i separacions actuals entre naus, s’enderro-
caràn degut al seu poc interès arquitectònic i estat de 
conservació

INSTAL·LACIONS
Completament deteriorades i 
obsoletes

ESCALES INTERIORS
Caldria substituir la barana de 
fàbrica i fer netejat exhaustiu

COBERTA
Les plaques alveolars que conformen el forjat es troben en 
bon estat, no obstant,  la capa d’aïllament exterior es troba 
molt deteriorada, presentant esquerdes i trencaments 
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