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La façana principal

El tractament de la façana a restaurar

La façana de la nau industrial que incorpora i pretèn rehabilitar el
projecte es troba dins del catàleg del Pla Especial de Protecció
del patrimoni Arquitectònic Historicartístic de la ciutat de
Barcelona, concretament dins del Patrimoni Industrial del Poble
Nou.
La composició del tram nou de façana es deu a la de l'existent,
de manera que tot i incorporar característiques clarament
modernes s'identifica clarament amb les característiques formals
que caracteritzen l'antiga. La façana existent és d'obra de
fàbrica (maó massís) i es troba recoberta de morter de cal. La
nova façana també serà d'estuc de morter, de manera que es
potenciï la idea de concebre tota la façana com un sol element.

La façana existent es troba en un bon estat general. No té
fissures visibles des de l'exterior i manté una total verticalitat.
Si que s'observen humitats a la part inferior de la façana, en
el contacte amb el terra. Es proposa tractar les humitats
mitjançant un sistema d'electro-osmosi, ja que és el menys
agressiu cap a la mateixa façana, i ens permetrà dur a terme
la reparació sense afectar al carrer ni les instal·lacions que
aquest conté.
Es proposa també una neteja general de la façana amb aigua
a pressió, per tal d'eliminar les taques que conté, i amb
raspatllat per aquelles zones on les taques siguin més
intenses. Els despreniments del morter actual es reomplirant
amb morter nou, prèvia neteja de la zona.

La construcció de la nova façana
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EE1. Bloc de formigó 20X40
EE2. Perfil en L d'acer per a la subjecció de
panells sandwich
EE3. Perfileria 10x50 d'acer galvanitzat
EE4. Aïllament de llana de roca e=10cm
EE5. Làmina impermeable de fibra de
polietilè, permeable al vapor d'aigua
EE6. Placa hidròfuga aquapanel outdoor
EE7. Morter superficial + malla superficial
EE8. Imprimació + acabat
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La modul·lació de les parts, així com el nombre i situació de les finestres, sorgeix de la
composició de la façana existent.

Imatge de la façana de la façana principal de l'ajuntament de Göteborg, on
veiem com el nou edifici es relaciona molt clarament amb l'antic, incorporant
però, trets característics de l'arquitectura moderna. Erik Gunnar Asplund

Edifici actual. Aquest sector de l'illa resta a l'espera d'intervenció. L'edifici
proposat mantindrà una distància mínima de 8 metres amb l'edifici de nova
planta que es construeixi. Aquest pas serà un pas d'accès a la plaça de
futura construcció a l'interior de l'illa.
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Pas de 8m d'amplada
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Imatge principal

En aquesta imatge general de l'edifici veiem com l'edifici d'adapta a l'entorn mitjançant dos característiques bàsiques:
Per una banda s'agafa a l'edifici existent conservant la morfologia de façanes i cobertes inclinades i extenent-lo fins la
cantonada. Paral·lelament al cos format a partir de l'edifici existent, emergeix un edifici més rígid i racional, en forma de barra,
que es relaciona amb els edificis de gran volum i alçada del voltant i que contindrà el programa més rígid, el de les
habitacions.

