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L’any 1980 es construeix 
una nova planta amb cober-
ta metàl · l ica dissenyada per 
l ’enginyer indústr ia l  Alber to 
Agui lar

Es cobreix l ’espai  que sepa-
ra el  l ími t  de la parcel · la amb 
l ’edi f icació

L’any 1970 l ’arqui tecte Josep 
M. Simó Serra va construÏr  una 
nova planta seguint  amb el  pro-
jecte anter ior

El  1965 es construeix el  pro-
jecte  de la nau per l ’empresa 
l ’or febrer ia Cuni l l   

Enderroc dels afegi ts duts a 
terme l ’any 1980 per ta l  de recu-
perar l ’homogenitat  de l ’edi f ic i 
projectat  in ic ia lment

Enderroc de l ’afegi t  lateral 
per ta l  de recuperar la forma 
d’edi f ic i  a ï l lat  proposada in i -
calment,  ja que el  separava del 
l ími t  de la parcel · la  creant una 
nova façana.

Es preten obr i r  un pat i  per ta l 
de poder i l · luminar mi l lor  la par t 
central  de la fàbr ica i  donar més   
l lum  a la planta baixa,  ja que 
les seves f inestres són pet i tes i 
a l tes.  D’aquesta manera es con-
serven les façanes or iginals de 
la fàbr ica i  es mi l loren les con-
dicions lumíniques del  nou viver. 

S’ampl ien els for jat  per cobrir 
l ’entrada del  passagte ratés 
que s’ut l i tzava per l  entrada de 
mater ia l .

PLANTA BAIXA

super f íc ie construïda 
1643,42 m2

super f íc ie ampl iació
209,74 m2

PLANTA ALTELL

super f íc ie construïda 
874,70 m2

super f íc ie ampl iació
209,74 m2

PLANTA PRIMERA

super f íc ie construïda 
1451,20 m2

super f íc ie ampl iació
209,74 m2

PLANTA SEGONA

super f íc ie construïda 
1449,00 m2

super f íc ie ampl iació
1449,00 m2

ESTAT ACTUAL FÀBRICA

MODIFICACIONS FÀBRICA

IMATGES FÀBRICA

PLANTA COBERTA


