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2.

ESTUDI HISTÒRIC I ACTUAL DE L’ESCORXADOR

Canvi d’ús d’un edifici modernista: d’escorxador a centre cultural

2.1.

EL MODERNISME A MANRESA.

El modernisme és un moviment cultural i artístic que sorgí a Occident, a l’ombra de la
industrialització i del maquinisme, a la fi del segle XIX i a principis del XX, i que, en definitiva,
pretenia adaptar l’art al món modern amb una gran llibertat d’expressió. Fora del nostre país
també és conegut amb els noms d’Art Nouveau, Modern Style, Jugendstil, etc.
El seu abast fou molt ampli, per tal com s’infiltrà en totes les arts. Però en l’arquitectura, es
caracteritza pel predomini de la corba sobre la recta i per la riquesa i el detallisme en la
decoració –entesa sempre com a luxe i no com a necessitat–.
També cal destacar la decoració de les façanes d’elements constructius, com el vidre, el ferro
forjat, la ceràmica (rajola vidriada), etc., que comportaren una revifalla d’oficis en decadència,
alhora que n’incorporaren de nous , de caire industrial.
Cenyint-nos a l’arquitectura, dins l’àmbit estricte manresà, cal dir que aquesta trobà un terreny
ben adobat, tant pel bon moment econòmic, que pressuposà un creixement de la població i un
augment de la construcció, com per disposar d’uns espais aptes per a la edificació de noves
cases.
A Manresa, entre els edificis modernistes predomina l’obra de l’arquitecte manresà Ignasi Oms
i Ponsa, el qual fou autor del recinte del Escorxador de Manresa.

2.2.

L’ARQUITECTE: IGNASI OMS I PONSA.

Ignasi Oms i Ponsa (Manresa 1863 - Barcelona 1914), es graduà a l’Escola d’Arquitectura de
la Universitat de Barcelona l’any 1890. Fou deixeble de Domènech i Montaner, amb el qual
col·laborà en la execució d’alguns projectes destinats a l’Exposició Universal de Barcelona de
1888. Exercí la professió principalment a Manresa, on fou nomenat arquitecte municipal,
càrrec que desenvolupà fins la seva mort, esdevinguda a Barcelona després d’haver estat
intervingut quirúrgicament. Fou també director del col·legi de Sant Ignasi i professor de
l’Escola d’Arts i Oficis.
En el conjunt de la seva obra es poden detectar dues etapes ben diferenciades. En la primera,
caracteritzada per uns traços marcadament austers, l’arquitecte, condicionat per
l’academicisme universitari, accepta en bona part els ordres clàssics, mentre que en la segona
se submergeix plenament dins els postulats modernistes, fent ús d’una intencionalitat
formalment més rica, fet que també es palesa en l’ornamentació que aplica en les façanes.
Els seus edificis més emblemàtics, tots a Manresa, són:











Casa Torrents o La Buresa
Casino de Manresa
Casa Lluvià
Casa Torra
Casa Gabernet Espanyol
Casa Padró Domènech
Col·legi-Asil dels Infants
Casa Armengou
Antic escorxador
Farinera la Florinda

Ignasi Oms i Ponsa en una fotografia de 1903.
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2.3.

CRONOLOGIA DEL ESCORXADOR.

Des de l’any 1863, l’Ajuntament es plantejava la construcció d’un escorxador municipal per
diverses raons. D’una banda, la promulgació d’un reial ordre, el 25 de febrer de 1859, que
regulava el sacrifici d’animals per al consum i, de l’altra el fort augment de població va fer
insuficient l’actual escorxador, i va quedar obsolet per qüestions higièniques i sanitàries.
El juny de l’any 1894, Ignasi Oms, juntament amb una comissió municipal, havia fet una visita
a l’escorxador de Saragossa, que s’havia inaugurat com a recinte de la “Exposición Aragonesa
1885-1886” i que va funcionar com a escorxador fins el 1970. És evident la forta influència
d’aquesta obra en l’escorxador de Manresa, ja que planteja la mateixa ordenació, amb els tres
pavellons de secció basilical al voltant d’un pati amb un monument al mig, i seguint un eix de
simetria a partir d’un portal d’accés de tres arcs.
Així, l’any 1903 l’Ajuntament de Manresa va adquirir uns terrenys als afores de la ciutat, al
camí de Joncadella (al Dietari d’Oms hi ha anotat, el 1902, el lliurament d’una còpia del plànol
del terreny de l’escorxador als senyors Cots i Viñas, possibles propietaris del mateix terreny).
Aleshores n’aprovà la construcció basant-se en un avantprojecte redactat per l’arquitecte
municipal, que preveia un cost de 125.000 pessetes.
El juliol de 1904 Oms signa el projecte definitiu (essent alcalde de la ciutat Pere Armengou i
Mansó).
El dia 1 de setembre de 1906 es posa la primera pedra. Les obres les va executar el
contractista Martí Calveras i Calveras.
El 21 d’octubre de 1908, s’inaugura l’obra i comença a funcionar tot seguit.
A la dècada de 1980 l’escorxador va posar fi a la seva activitat.
L’any 1992 se’n va començar a rehabilitar la nau central.
Des de l’any 2005, la nau central acull la Biblioteca i Centre de Documentació i Recursos del
Parc Tecnològic i Universitari de Manresa.
El febrer de 2009, s’han dut a terme les obres de rehabilitació de la coberta de la nau petita de
l’escorxador, el qual n’és l’edifici d’aquest PFC.

2.4.

L’EDIFICI: ESCORXADOR MUNICIPAL.

El lloc escollit per edificar el nou escorxador de la ciutat, va ser en una parcel·la irregular de
més d’una hectàrea que aleshores era un espai fora de la ciutat i per on a la llarga es va
expandir la ciutat, a l'actual plaça Bages del barri del Poble Nou. (IMATGE 1)
L’escorxador comprèn una sèrie d’edificacions, tancades en un recinte que configura una
mansana sencera i a la qual s’accedeix per un portal d’aspecte monumental. Les naus
s’organitzen dins de l’espai seguint un eix de simetria malgrat la irregularitat del solar, de
manera que el portal connecta visualment amb la nau del fons del recinte, la qual pren forma
basilical.
A la memòria del projecte es fa una minuciosa descripció de com havia de ser l’escorxador:
“Als dos costats de la porta se situarien dos cossos de planta baixa destinats a porteria i
cotxera, que tancaven un gran pati rectangular d’entrada des d’on s’accedia als diferents
pavellons. A l’esquerra hi hauria, primer, un local per oficines i empleats i, després la nau
d’escorxar porcs. A la dreta, primer, un cos per a inspecció veterinària i la nau per al bestiar
boví. Al centre se situaria una gran nau, més llarga que les anteriors, per als xais. El pati
estava tancat per un pòrtic perimètric de tres costats, que connectava tots els pavellons i el
centre estava reservat per una font monumental. A la part posterior hi hauria l’accés del bestiar
a través d’una ronda i, culminant l’eix de simetria pel costat nord-est, una torre de 5 metres
coronada amb un dipòsit d’aigua de 30.000 litres. A banda i banda de l’eix es disposarien, de
manera simètrica, dues edificacions, de planta quadrada i amb torres a les cantonades,
destinades a corrals, estables i porqueres, amb els corresponents graners i abeuradors.”
(IMATGE 2, 3 i 4)
Però Oms va tenir cura dels aspectes econòmics i al final del projecte va plantejar la noexecució de algunes parts, les quals es farien més endavant, quedant el pressupost en
230.067,21 pessetes. Però alguns edificis com ara el pòrtic i la nau per al bestiar boví, no es
van arribar a fer mai.
Del conjunt d’edificis destaquen les dues naus d’escorxador i la portalada. Les naus presenten
característiques gairebé idèntiques, de secció basilical amb murs de pedra, columnes de totxo
vist amb capitells neoegipcis i cavalls de fusta atirantats que conformen una planta modular
que permet ajustar les dimensions al programa funcional i utilitzar recursos constructius
seriats. Així, els paraments entre columnes de cada mòdul s’estructuren en tres nivells
d’obertures: portes de pas a la part baixa, tres finestrals amb gelosies per a la ventilació al
centre i, a la part superior, tres finestres formant un arc rebaixat, amb un tancament de làmines
de vidre per facilitar, a més, la il·luminació natural. (IMATGE 5)
La portalada , presenta un pas central per a vehicles i dos laterals per a vianants. I sobre l’arc
rebaixat de pedra del centre, hi ha esculpit l’escut de la ciutat voltat de garlandes i flanquejat
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per dos pinacles de maó coronats amb florons de pedra i amb caps de brau senyalant l'activitat
per la que va ser construït el recinte. (IMATGE 6)

IMATGE 3: Secció transversal pel pavelló central de tot el conjunt.
IMATGE 1: Recinte de l’escorxador acabat de construir, l’any 1908.

IMATGE 4: Secció i alçat dels pavellons pel pati.

IMATGE 2: Planta general del recinte segons el projecte inicial d’Ignasi Oms
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IMATGE 5: Interior de la nau gran, abans de la rehabilitació.

IMATGE 6: Portalada del recinte.

.

3.

ESTAT ACTUAL
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3.1.

DIMENSIONS I ESTAT DEL EDIFICI.

L’edifici d’una única planta és de forma rectangular (22’27 x 23’93 m.) i té una superfície útil de
458’55 m2. És de secció basilical amb tres naus, dos laterals de 6 m. d’amplada i la nau
principal de 8’25 m. i una alçada de 13’82 m.
Els murs de càrrega són de pedra de uns 50 cm. d’espessor els de façana i uns 35 cm. els
interiors.
Les dos façanes principals tenen una porta de gran dimensions al centre amb una gran finestra
a dalt i dos més als laterals. Aquestes obertures són de totxo vist.
La façana lateral esquerra conté cinc portes, i la dreta cinc més, però les tres centrals
d’aquesta última amb finestres laterals. I sobre cada una d’aquestes portes hi ha tres finestres
que formen un arc rebaixat. (IMATGE 1,2,3)
Les obertures del edifici es troben tapiades amb obra o amb reixes per impedir el pas de
ocells, i les fusteries que es conserven estan en mal estat i no tenen vidres. (IMATGE 4)
Interiorment, les parets es troben enrajolades fins a una alçada de 2’5 m., i la resta es paret
enguixada. (IMATGE 5)
La sala principal està realitzada amb columnes de totxo vist amb capitells neoegipcis i cavalls
de fusta atirantats que conformen una planta modular que permet utilitzar recursos
constructius seriats. Així, els paraments entre columnes de cada mòdul s’estructuren en tres
nivells d’obertures: portes de pas a la part baixa, tres finestrals amb gelosies per a la ventilació
al centre i, a la part superior, tres finestres formant un arc rebaixat que donen al exterior.
(IMATGE 6)

IMATGE 1: Façana principal de la nau petita del escorxador.

La coberta de nova construcció, s’ha realitzat degut a que l’antiga estava en molt mal estat i
podia fer empitjorar l’estat de la resta de l’edifici que estava en bones condicions.
A la nova coberta s’hi han instal·lat encavallades de fusta noves amb un cèrcol perimetral de
formigó armat per relligar tots els murs que subjecten la coberta i s'hi han col·locat uns panells
de fusta amb aïllament tèrmic.
També s’han col·locat les teules, que en part són les originàries, i els canals i baixants de
recollida d'aigües. (IMATGE 7)

IMATGE 2: Façanes nord-est.
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IMATGE 5: Enrajolat de la Sala principal.

IMATGE 3: Nau central de la façana principal.

IMATGE 4: Interior de la nau lateral, on s’observen les portes tapiades i l’enrajolat.

IMATGE 6: Finestres interiors entre cada columna.
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IMATGE 7: Interior de la nau amb la rehabilitació de la coberta ja realitzada.
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4.1.

SITUACIÓ DE L’ESCORXADOR

El recinte de l‘Escorxador es troba situat a la població de Manresa, comarca de Bages
(Barcelona). Aquest ocupa tota una illa ubicada al barri del Poble Nou, entre la Plaça Bages, la
Av. Bases de Manresa i la Av. Universitària. I el seu accés es per una gran portalada de la
Plaça Bages.
L’edifici objecte d’estudi és la nau petita del recinte i ocupa una superfície construïda de 534’19
m2 .

4.3.

JUSTIFICACIÓ CANVI D’ÚS A CENTRE CULTURAL

Catalunya ha augmentat la seva població pràcticament en un milió d’habitants durant els
darrers anys, i això ha estat vinculat bàsicament als processos migratoris recents.
La ciutat de Manresa també ha experimentat aquest creixement. I aquest fort augment
comporta de forma genèrica un increment de la demanda de serveis culturals.
Per això, l’oferta d’activitats i serveis dels equipaments culturals ha de donar resposta a una
demanda potencial creixent, i més diversa, amb un paper de socialització més actiu.
La zona de les Bases de Manresa on es troba l’Escorxador, ha experimentat en els darrers 10
anys un fort augment de població, a causa de les nombroses construccions i urbanitzacions
que s’han realitzat en els terrenys buits de que disposava aquesta zona. Per aquest motiu,
aquesta àrea ha quedat desatesa en les dotacions de equipaments de caire cultural, ja que la
majoria dels equipaments culturals estan localitzats a la zona cèntrica i antiga de la ciutat, com
podem veure en el següent gràfic de Manresa.

La zona es troba relativament a prop del centre, i és de fàcil accés donat que l’Avinguda
Universitària és una entrada de l’Eix Transversal.

4.2.

QUALIFICACIÓ DEL RECINTE DEL ESCORXADOR MUNICIPAL.

El Pla general de Manresa de 1998, qualifica les instal·lacions de l’antic escorxador municipal,
com a sistema d’equipament, equipament cultural (clau E.4)
La qualificació com a equipament de les instal·lacions de l’antic escorxador també està
justificat per la inclusió en el Catàleg i Pla especial de protecció del patrimoni històricoarquitectònic i ambiental de Manresa de part de les edificacions que s’integren en el conjunt,
de tal manera que el seu destí com a equipament n’assegura el seu correcte manteniment.

A més, la zona ha experimentat un gran augment de instal·lacions universitàries, a causa de la
concentració de totes les universitats en aquesta avinguda (UPC, FUB i l’IES-SEP Lacetània).
Però s’ha descuidat espais on la gent del barri del Poble Nou pugui tenir accés als continguts i
experiències culturals, i contribuir a la innovació i actualització dels continguts existents.
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4.4.

NORMATIVA CENTRES CULTURALS

Els Centres Culturals Polivalents són l’equipament bàsic d’accés a la producció i consum
cultural, i les seves funcions bàsiques (dins l’objectiu genèric de dinamitzar la cultura del
territori) són:
1. Oferir una programació cultural de base, adequada a les necessitats del seu entorn
i compensada amb les iniciatives de la societat civil.
2. Donar suport a les entitats en el desenvolupament de les seves activitats culturals.
3. Participar activament en el cicle festiu de cada territori.
Els centres culturals no compten amb cap marc de regulació específic, però des de el
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació (DCMC) s’ha redactat el Pla d’Equipaments
Culturals de Catalunya 2009-2019 (PEC Cat) el qual pretén establir directrius per a aquest
sector.
Segons el PEC Cat, hi ha tres tipologies de centres culturals polivalents segons les superfícies
útils estimades: elemental, bàsica i ampliada. La elemental és la que ens pertoca per la
superfície útil disponible.

Degut que l’edifici del projecte ja està construït, no es pot disposar de la totalitat dels espais i
dimensions que es proposen; per això el quadre de superfícies del Centre Cultural és el
següent:

ESPAI P.B.
Espai social
Espai expositiu
Camerinos i serveis
Despatx coordinació
Sala polivalent
Recepció
Local tècnic i
manteniment
Sala de màquines
Pas
Serveis dones
Serveis homes
Serveis adaptats
Local neteja
Escales P.B.
TOTAL

SUP. ÚTIL
45’83 m2
55’41 m2
35’26 m2
27’34 m2
139’41m2
50’90 m2
15’38 m2
27’08 m2
16’17 m2
15’14 m2
13’60 m2
4’49 m2
2’36 m2
17’36 m2
465’73 m2

ESPAI P.1
Taller de manualitats
Aula-taller
Taller de dansa
Taller de idiomes
Altell i cabina de control
Pas
Escales P.1
TOTAL

SUP. ÚTIL
54’17 m2
36’80 m2
81’89 m2
18’15 m2
48’19 m2
54’22 m2
7’44 m2
300’86 m2
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4.5.

DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA

Per tal de poder respondre a les necessitats del centre cultural, s’ha construït una nova planta
a les naus laterals. Així, disposem de 3 naus i dues de elles de doble planta.
L’edifici compta amb dues entrades a les façanes principals, tot i que l’accés principal es la
porta que dona a la part interior del recinte.
Aquesta entrada, dona directament a la nau central de 22’62 x 8’25 m amb una alçada de
13’82 m, i es on es troben la recepció i la sala polivalent.
La recepció es troba al inici de la nau, i no te delimitats els seus límits per cap paret. Aquesta
compta amb un taulell i una cadira de fàcil desmuntatge, per poder, en cas de necessitat,
deixar tota la superfície de la nau central per les activitats que es realitzin a la sala polivalent.
La sala polivalent es una estància on es poden realitzar diferents activitats, per lo que no te
seients fixes; i en cas de necessitat es poden col·locar tarimes i seients.
Per donar més possibilitats d’ús a aquest espai i trencar l’austeritat d’aquest gran espai, es
construeix un altell sobre la zona de la recepció, des d’on s’accedeix per dues escales situades
a la planta primera. Aquest espai també està pensat per utilitzar-lo com a cabina de control, o
per ampliar la zona d’espectadors de la sala.
La sala polivalent ens serveix de distribuïdor, ja que els accessos a les altres estàncies es fan
per les deu portes situades a les parets laterals d’aquest. Fent així d’eix de simetria de l’edifici.
Les dues primeres obertures laterals que ens trobem al entrar son les que donen accés a les
plantes superiors per les escales.
La primera entrada de la dreta dona a un petit rebedor per on s’accedeix a el local tècnic i de
manteniment.
La segona porta per la dreta es troba el Despatx de coordinació del edifici.
Les dues portes següents són el accés al Espai social, el qual compta amb barra de bar
desmuntable.
I la última porta es la dels camerinos i serveis, per tal de atendre les necessitats dels usuaris
que utilitzin la sala polivalent.
La primera i segona porta de la esquerra dona a un distribuïdor on estan ubicats els serveis i el
local de neteja.
La tercera i quarta porta són l’entrada de l’espai expositiu.
I la última no és accessible interiorment ja que és la sala de màquines i l’accés es fa
exteriorment.
A la planta superior s’accedeix per les dues escales de nova construcció de formigó armat de
tres trams i 18 esglaons, situades interiorment a la façana principal.

A les dues arribades de la planta superior ens trobem la zona de pas, les quals ens serveixen
de distribuïdor per les aules, i és on està l’escala metàl·lica d’accés al altell.
La planta dreta disposa d’un taller d’idiomes a la primera part i al final del passadís hi ha
l’entrada al taller de dansa.
La planta esquerra conté inicialment un aula-taller, i a la porta final un taller per a manualitats,
el qual disposa de pica per a la neteja dels estris a utilitzar.
Aquesta planta de nova construcció té com a sostre la coberta de bigues de fusta, per això, les
quatre aules tenen lames de fusta a 2’60 m. del terra per a poder amagar les instal·lacions de
la climatització i enllumenat i fer les aules més adequades.

5.

MEMORIA CONSTRUCTIVA
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5.1.

ESTRUCTURA

L’edifici està aixecat sobre sabates aïllades de formigó, segons la informació
trobada.
Els murs de càrrega són de pedra de uns 50 cm. de gruix els de façana i d’uns 35 cm. els
interiors.
Els gruixuts murs, a causa de la seva elevada massa, tenen inèrcia tèrmica, el que esmorteeix
les oscil·lacions tèrmiques i les alenteix en el temps.
És per això que es col·locarà un trasdosat de cartró-guix i aïllament tèrmic en l'interior de tota
la façana existent per a millorar la capacitat tèrmica de l'edifici i, d'aquesta manera, complir
amb les exigències del CTE.
Exteriorment, l'edifici no variarà pel que fa referència a les característiques cromàtiques i de
textura. Simplement es procedirà a fer-ne una rehabilitació en les zones que puguin estar
danyades per petites fissures o que estiguin brutes.
La coberta de la nau principal està realitzada amb encavallades triangulars de fusta laminada,
dos pars inclinats amb la pendent de la coberta i un tirant horitzontal. I les naus laterals amb
bigues inclinades de fusta.

5.2.

CANVIS EN LA ESTRUCTURA

Per fer el forjat de la primera planta, es realitzarà una estructura independent del edifici del que
disposem, evitant així sobrecarregar l’estructura que actualment es troba en bones condicions
per aguantar la seva càrrega.
La nova estructura està realitzada amb perfils d’acer laminat per a els pilars, jàsseres i bigues,
i la fonamentació esta formada per sabates o micropilots d’acer i amb plaques metàl·liques i
perns d’ancoratge de barres d’acer corrugat.
A més, s’han realitzat dues escales de formigó armat per accedir a les plantes superiors.
(veure annex i plànols)

A les zones humides com els banys, la placa que està en contacte tindrà un tractament
hidròfug.
Els falsos sostres es realitzaran amb plaques de cartró-guix, penjats del forjat amb estructura
de perfils d'acer galvanitzat.

5.4.

FUSTERIA

Les obertures de les façanes es conservaran amb les mateixes dimensions: altes i estretes.
Les fusteries exteriors e interiors, a causa del seu mal estat, i en molts casos inexistents se
substituiran per altres noves. (veure plànol fusteria)
Les noves fusteries seran d’alumini amb trencament de pont tèrmic, col·locades enrasades
interiorment sobre premarcs amb vidre i cambra d’aire.
5.5.

PAVIMENTS

El paviment actual d'enrajolat ceràmic serà retirat.
El paviment de les escales, de la sala polivalent i de les zones de pas serà de microciment
allisat sobre solera de formigó. Es tracta d'una capa cementicia de 2 mm d'espessor. La seva
terminació a l'escata permet assolir una terminació llisa. No requereix juntes. S'aplicarà sobre
una capa de morter autonivellant.
La sala del taller de dansa anirà amb parquet flotant multicapa Kährs Sand Collection roure
Brighton vernís mat blanc. Les taules es col·locaran sobre una làmina d'escuma de polietilè
d'alta densitat de 3 mm d'espessor i encolades entre si amb adhesiu D3 (antihumitat). Tot el
conjunt anirà disposat sobre una base de morter autonivellant.
El paviment de la resta de la planta baixa i primera es realitzarà amb enrajolat de granit
Silestone Platinum Carbono.

5.6.

INSTAL·LACIONS DEL EDIFICI
-INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

5.3.

DIVISIONS INTERIORS

A la Planta Baixa hi ha divisions d’envà fet de maó ceràmic, les quals seran enderrocades per
realitzar la nova distribució.
La distribució interior nova es realitza per mitjà de envans de cartró-guix amb estructura d'acer
galvanitzat, formada per muntants verticals de 48 x 30 mm (cada 60 cm) i perfils horitzontals
de 48 x 30 mm, un superior i altre inferior. Interiorment a les plaques, es col·loca l'aïllament
acústic de peces semirígides de fibra de vidre de 50 mm.

-Subministrament elèctric
La instal·lació elèctrica del edifici s’inicia a la caixa general de protecció (C.G.P. 400A) i
seguidament al comptador TMF10, situats a l’armari de comptadors de la façana oest;
accessible des del porxo lateral.
La distribució elèctrica de baixa tensió comença al quadre general de baixa tensió que
s’instal·la a la paret esquerra de la recepció. I des d’aquest en sortiran les línies d’alimentació
de cada punt de consum, que discorreran per una bandeja al fals sostre.
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Els punts de treball seran caixes encastades al terra tècnic o a la paret en funció de la seva
ubicació. L’alimentació a les mateixes es farà a través de tubs soterrats o tubs a l’interior dels
trasdossats. Cada caixa (punt simple) tindrà dos endolls normals (shuko 16A) i un connector
informàtic de veu/dades RJ-45.
-Enllumenat
Per l’enllumenat de la totalitat del edifici s’utilitzaran llumeneres de baix consum.
L’encesa de l’enllumenat de la sala polivalent, la recepció i les zones de pas anirà controlada
directament des del quadre d’enceses situat al local tècnic i de manteniment.

Degut a les característiques constructives de l’edifici, amb murs de gran gruix, aquest té una
elevada inèrcia tèrmica, el que esmorteix les oscil·lacions tèrmiques i les alenteix en el temps.
A l'estiu és un avantatge ja que la temperatura de dintre del edifici serà l’adequada per a un
bon confort.
Per això no es preveu la instal·lació d’aire condicionat. Tot i que en cas de necessitat es
deixaran les preinstal·lacions necessàries per a poder instal·lar-hi equips individuals tipus
“split de paret” a les sales que ho requereixin.

-INSTAL·LACIÓ MEGAFONIA
L’enllumenat d’emergència es realitzarà amb aparells autònoms, amb autonomia mínima d’una
hora i proporcionaran una il·luminació adequada a les sortides, escales i zones de pas. Aquest
enllumenat entrarà en funcionament automàticament en cas de fallida del subministrament o
quan la tensió de la xarxa descendeixi per sota del 70% de la tensió nominal. S’alimentarà a
partir d’una línea totalment independent per aquests elements.
-Alimentació equips informàtics
S’instal·larà un SAI de continuïtat per l’alimentació de la totalitat dels endolls d’informàtica del
edifici, que tindrà la potencia necessària per permetre el funcionament correcte dels equips.

S’instal·laran altaveus a la sala polivalent. Situats de forma estratègica a cada una de les
cantonades de la sala per tal de que es tingui el mateix nivell acústic a qualsevol punt de la
sala.
També es preveuen tomes i preinstal·lacions de cablejat per tal de poder instal·lar equips
complementaris d’àudio tant a la part escènica com a la zona de l’altell.

-INSTAL·LACIÓ VENTILACIÓ ZONES HUMIDES
-INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ
-Climatització hivern
Per a la producció d’escalfor, s’instal·larà un climatitzador amb recuperador de calor entàlpic,
bateria de calor i filtre ubicat a la sala de maquines. Aquest produirà aire calent que circularà
pels conductes d’aire ubicats al fals sostre fins a les reixes de les sales a climatitzar.
El retorn de l’aire cap al climatitzador es farà mitjançant els conductes de retorn ubicats al fals
sostre, els quals portaran l’aire viciat fins al climatitzador, per aprofitar mitjançant el
recuperador entàlpic la calor de l’aire de retorn i aportar temperatura a l’aire net provinent de
l’ambient exterior. L’aire exterior preescalfat mitjançant el recuperador entàlpic s’acabarà de
escalfar amb la bateria de calor fins a la temperatura preestablerta per tal de circular cap als
conductes de climatització novament.
Per tal de regular el nivell de ventilació es disposarà d’una sonda de temperatura i una sonda
de CO2 al conducte de retorn.
Així, el cabal d’aire impulsat a cada sala variarà en funció de la qualitat de l’aire interior i de la
temperatura ambient, i per adaptar la capacitat de la instal·lació a la demanda de la sala
s’actuarà sobre la temperatura d’impulsió de l’aire.

-Climatització estiu

A la zona de camerinos i la zona de serveis s’instal·laran dos extractor que aspiraran l’aire,
aquest aire viciat pujarà mitjançant ventiladors extractors i conductes circulars cap a la coberta.

-INSTAL·LACIÓ AIGUA
-Alimentació
Pel subministrament d’aigua de edifici es contractarà un únic subministra amb la companyia
subministradora municipal, la qual garanteix la pressió i caudal d’aigua necessaris.
La instal·lació s’inicia a partir de la clau general d’abonat de la xarxa de distribució de la
companyia. I des d’aquesta en surt l’escomesa enterrada pel porxo esquerre de l’edifici, fins a
l’armari de comptadors on hi ha ubicat el comptador.
La instal·lació de distribució d’aigua a l’interior de l’edifici anirà dividida en tres serveis
independents:
Distribució aigua freda
Distribució aigua calenta sanitària
Canonada retorn aigua calenta sanitària.
-Distribució aigua freda
La instal·lació d’aigua freda es connectarà al subministrament proporcionat per la companyia i
alimentarà directament la instal·lació. Aquesta discorrerà per fals sostre fins arribar a cada
punt de consum.
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S’han previst claus de pas per aigua freda i calenta per a cada uns de les zones humides, per
facilitar els treballs de reparació i manteniment, sectoritzant així la instal·lació.
-Producció/distribució d’aigua calenta sanitària (ACS)
Per a la producció d’aigua calenta s’utilitzaran dos acumuladors.
Una canonada, portarà aigua freda fins al primer acumulador situat a la sala de màquines, que
preescalfarà l’aigua amb un serpentí intern alimentat pel circuit provinent de les plaques solars,
i d’aquest es passarà al segon acumulador que acabarà d’escalfar l’aigua mitjançant un
serpentí intern alimentat per un dels circuits hidràulics d’aigua calenta produïda per la caldera
de gas.
La distribució de l’aigua calenta sanitària es farà de forma similar a l’aigua freda, discorrent per
canonades pel fals sostre.
Per assegurar la disponibilitat instantània d’aigua calenta als serveis, s’instal·larà
una canonada de retorn d’aigua equipada amb una bomba de circulació, que retornarà l’aigua
de l’extrem mes allunyat de la instal·lació fins al acumulador de sortida de l’aigua. Evitant el
refredament excessiu de l’aigua.

La recollida de la totalitat dels aparells sanitaris serà conduïda per un sistema de tubs de PVC
fins a la connexió general del edifici amb el sistema de clavegueram municipal.
La recollida d’aigua pluvial de les cobertes serà conduïda per un sistema de baixants de PVC
fins a l’arqueta sifònica situada davant la façana principal.
Es preveuen dos línies de recorregut de aigües fecals i dos d’aigües pluvials, totes elles
empalmades a l’arqueta sifònica final.

-INSTAL·LACIÓ DETECCIO INCENDIS
S’instal·laran polsadors manuals d’alarma a la sala polivalent i a les zones de pas de la
primera planta. Mitjançant els esmentats polsadors s’activarà l’alarma acústica controlada per
la central d’incendis corresponent.

-INSTAL·LACIONS PROTECCIÓ INCENDIS (segons CTE, “seguridad en caso de
incendio” per edificis de pública concurrència)
-PLAQUES SOLARS
L’edifici tindrà una instal·lació de plaques solars que aprofitant el calor proporcionat pel sol,
escalfaran un fluid primari (aigua amb glicol) que serà utilitzat en el intercanviador de
preescalfament de l’aigua calenta sanitària de la sala de màquines.

-INSTAL·LACIÓ GAS
Es farà la instal·lació de gas per alimentar la caldera. Aquesta s’inicia a la clau d’abonat i
seguidament anirà a l’armari de comptadors des d’on entrarà a la sala de màquines amb una
conducció soterrada i posteriorment de forma superficial pujant per façana, on s’ubicarà la clau
general de tall i la vàlvula de tall automàtic. Posteriorment i mitjançant un passamurs es
procedirà a accedir a la sala de màquines per realitzar l’alimentació del cremador de la caldera
de gas.
La sala de maquines disposarà de dos detectors de gas i de la corresponent centraleta per tal
de detectar possibles fugues i accionar la vàlvula de tall automàtic ubicada a l’exterior.

-INSTAL·LACIÓ SANEJAMENT
La instal·lació de sanejament estarà dividida en els sistemes següents:
Recollida aigües fecals
Recollida aigües pluvials

-Instal·lació extinció incendis
-Boques d’incendi equipades
L’edifici tindrà una instal·lació de una boca d’incendi equipada ubicada a la part dreta de la
recepció. Per l’alimentació d’aquesta es connectarà la canonada corresponent a l’escomesa
d’aigua contraincendis.
-Extintors
S’instal·laran extintors a raó de un per cada 15 metres de recorregut d’evacuació. A més de un
extintor de neu carbònica (CO2) per al local tècnic i manteniment.
-Hidrant exterior
Es contractarà amb la companyia subministradora d’aigua la instal·lació d’un hidrant exterior
d’incendis.
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5.7.

NORMATIVA APLICABLE

COMPLIMENT DEL CTE.
SEGURETAT ESTRUCTURAL
Es dedueix que el sistema estructural del edifici actual compleix amb els principis bàsics de la
resistència mecànica i estabilitat, seguretat, durabilitat, facilitat constructiva i modulació.
Prèviament a la execució de les obres, s’haurà de realitzar un exhaustiu estudi de la situació
real de l’estructura amb assajos dels materials que la componen, determinant si fos precís, la
necessitat d’intervenció.

SEGURETAT EN CAS D’INCENDI

El càlcul de l’ocupació, es fa mitjançant la taula 2.1. “Densitats de ocupació”. Segona aquesta
taula, a la primera planta hi ha una ocupació de 41 persones a l’ala del taller de manualitats i
de 26 persones en l’altre ala
La planta baixa té una ocupació de 28 persones l’espai expositiu, 8 els camerinos, 16 l’espai
social i 3 el despatx de coordinació. I la sala polivalent té una ocupació de 276 persones.
Per calcular el número de sortides i longituds del recorreguts d’evacuació hem agafat el cas
més desfavorable, que seria tenir en compte l’ocupació simultània de totes les sales.
La planta primera es tracta d’una planta amb una única sortida de planta per cada ala, i
compleix les condicions de no excedir-se de més de 100 persones i que el recorregut de
evacuació fins a una sortida de planta no excedeixi de 25 m.
Les escales per evacuar les persones de la planta primera a la planta baixa seran d’una
amplada de 1’20m.

El compliment del Document Bàsic SI (DB SI), té per objectiu establir les regles i els
procediments que permetin complir les exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi. La
correcta aplicació del conjunt del DB suposa que satisfà el requisit bàsic de “Seguretat en cas
d’incendi”.

La planta baixa disposa de dos sortides de planta, ja que les portes de les façanes frontals
estaran obertes sempre que el local estigui en ús.
I compleix amb les condicions, ja que la longitud dels recorreguts d’evacuació des del seu
origen fins arribar a algun punt des del qual existeixin al menys dos recorreguts alternatius no
excedeix de 25 m.

El objectiu consisteix en reduir a límits acceptables el risc de que els usuaris de aquet edifici
sofreixin danys derivats de un incendi de origen accidental, com a conseqüència de les
característiques del seu projecte, construcció, ús i manteniment.

Per tant, per la porta de la façana principal es poden evacuar 230 persones i per la façana
exterior 168 persones, i aquestes portes seran de dos fulles de 1’20m cada una.

Segons el annex SI A del DB, el edifici estudiat està classificat com a “Ús Pública
Concurrència”.
•

SI 1 Propagació interior, per limitar el risc de propagació del incendi pel seu interior.

La superfície construïda de cada sector d'incendi no ha d'excedir de
2.500 m2.
Degut que disposem de 928’77 m2, no serà necessari la compartimentació en varis sectors
d’incendi.
•

SI 2 Propagació exterior, per limitar el risc de propagació del incendi pel seu exterior.

•

SI 4 Instal·lacions de protecció contra incendis, per disposar dels equips i instal·lacions
adients per a possibilitar la detecció, el control i l’extensió del incendi.

(veure instal·lacions protecció incendi)

SEGURETAT D’UTILITZACIÓ
La configuració dels espais, els elements fixes i mòbils que s’instal·len en l’edifici, es
projectaran de tal manera que poden ser utilitzats per la finalitat prevista dins de les limitacions
d’ús del edifici, sense que suposi riscs d’accidents per als usuaris del mateix.

El canvi d'ús no afecta la part exterior del edifici.
•

SI 3 Evacuació dels ocupants, per disposar dels mitjans d’evacuació adequats per que
els ocupants puguin abandonar l’edifici.

SALUBRITAT
El conjunt de l’edificació disposarà de medis que impedeixi la presencia d’aigua o humitat
inadequades procedents de precipitacions atmosfèriques, del terreny o de condensacions, i
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disposarà de medis per impedir la seva penetració o, en el seu cas, permetre la seva
evacuació sense provocar danys.
S’haurà de disposar de medis per que els seus recintes de serveis, es puguin ventilar
adequadament, eliminant els contaminants que es produeixin de forma habitual durant el seu
ús normal, de forma que s’aporti un caudal suficient de aire exterior i es garanteixi la extracció i
expulsió del aire viciat per els contaminants.
Es garantirà el subministra al equipament higiènic previst d’aigua apta per al consum de forma
sostenible, aportant caudals suficients per al seu funcionament, sense alteració de les
propietats d’aptitud per al consum e impedint els possibles retorns que puguin contaminar la
xarxa, incorporant medis que permetin l’estalvi i control de l’aigua.

ESTALVI D’ENERGIA I AÏLLAMENT TÈRMIC
Es dedueix que l’edifici disposa d’una envolvent adequada a la limitació de la demanda
energètica necessària per tenir el benestar tèrmic en funció del clima de la població, de l’ús
previst i del règim d’estiu i d’hivern.
Les característiques d’aïllament e inèrcia, permeabilitat al aire i exposició a la radiació solar,
permeten la reducció del risc d’aparició d’humitats per condensació superficial e intersticial que
puguin perjudicar les característiques de l’envolvent.
Es tindrà en compte, especialment, el tractament dels ponts tèrmics per limitar les pèrdues o
guanys de calor i evitar problemes higrotèrmics en els mateixos.
S’haurà de preveure una instal·lació d’il·luminació adequada a les necessitats dels usuaris i, a
la vegada, eficaç enèrgicament disposant d’un sistema de control que permeti ajustar l’encesa
a la ocupació real de la zona, així com d’un sistema de regulació que optimitzi l’aprofitament de
la llum natural, a les zones que reuneixin unes determinades condicions.
La demanda d’aigua calenta sanitària es cobrirà en part mitjançant la incorporació d’un sistema
de captació, emmagatzematge i utilització d’energia solar de baixa temperatura, adequada a la
radiació solar global del seu emplaçament, i a la demanda d’aigua calenta del edifici.

PROTECCIÓ CONTRA EL SOROLL
Tots els elements constructius verticals (particions interiors, façanes, parets separadores de
sales de màquines) contaran amb l’aïllament acústic requerit per els usuaris previstos de les
dependències que delimiten.
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