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A_MUR TANCAMENT FAÇANA SUD
Mur de bloc de formigó de 200 x 200 x 
400 mm amb pilastres interiors armades i 
càmara d’aire de 10 cm.
Trasdosat interior de guix laminat e: 40 
mm col·locat sobre estructura metàl·lica de 
muntants i travessers

K_JÀSSERA
Jasserà de formigó armat coronació de 
pilars per estabilitzar estructura en el sentit 
longitudinal.
Impermeabilització amb tela asfàltica.

L_JÀSSERA
Jàssera de formigó armat suport del pont 
grúa.

ESTRATÈGIA DE FAÇANA: degut al tamany del projecte, es pensa en una estratègia que permeti extrapolar les solucions pensades a la totalitat d’aquest. La proposta preveu deixar la façana existent com a constància del passat industrial de l’edifi ci. Aquesta decisió comporta resoldre els requeriments de comfort com l’aïllament tèrmic de les 
zones climatitzades i les possibles fi ltracions d’aigua que es puguin produir

ESTRATÈGIA  DE FORJATS: degut al tamany del projecte, es pensa en una estratègia que permeti extrapolar les solucions pensades a la totalitat d’aquest. La proposta preveu deixar els sota 
forjats vistos amb les jàsseres existents. El pas d’instal·lacions es fa amb safates penjades del sostre permeten així la maxima fl exibilitat de l’espai.

PREEXISTÈNCIES FAÇANA TANCAMENT EXISTENT ES MANTÉ TANCAMENT EXISTENT ES MODIFICA

La morfologia inicaial de la central està conformada per una estructura de pilars 
formigó armat i un forjat de llosa macissa de 50 cm amb jàsseres de 100 cm. 
Els tancaments de l’estructura està formada per murs de dues fulles de blocs de 
formigó. 

Es resolen els requeriments de comfort adoptant l’estratègia de introduir unes 
capses que contenen l’aïllament tèrmic així com l’impermeabilització. Això es pos-
sible ja que el gruix de l’estructura que seria per on es produiria el pont tèrmic, té 
un gruix de 2 m fet que permet obiar-lo a conseqüència de l’alta inèrcia tèrmica.

En el cas de que el programa interior tingui un requeriment de llum natural, es 
planteja una solució similar. Es suprimeix la façana existent de la nau i s’introdueix 
un sistema al perímetre de l’obertura. En el pla exterior es disposen unes lames 
que permeten l’entrada de llum a l’hivern però eviten que entri a l’estiu. El pla inte-
rior degut a la seva alçada es planteja en dues parts. Una que és de policarbonat 
celular permeten l’entrada de llum en la part superior i l’altre són paraments de 
vidre que permeten les visuals a l’exterior. D’aquesta manera es permet l’entrada 
total de llum però sense col·locar execiva superfície vidriada.

La proposta pretén deixar constància del passat industrial de l’edifi ci i és per això 
que es preten trobar una solució adequada. S’opta per aillar els terres d’aquesta 
manera es poden sectoritzar climaticament les zones diferents zones climàtiques 
sense haver de aillar els sostres, que seria més difícil per la irregularitat d’aquests. 
L’acabat dels paviments es de microciment  per remarcar el caràcter industrial de 
l’edifi ci.

La morfologia inicial dels forjats de la central consta d’una llosa massisa de 
formigó armat de 50 cm i d’unes jàsseres de 1 m encabudes dintre del gruix del 
mateix forjat.


