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PREFACI

PREFACE

En el projecte de final de grau realitzat, s’ha intentat fer una recopilació d’informació i coneixements adquirits en
diferents assignatures cursades durant els últims anys acadèmics al Grau en Ciències i Tecnologia de l’Edificació.
S’ha fet especial èmfasi en aquelles assignatures relacionades amb l’expressió gràfica i la història de
l’arquitectura. S’intenta, per tant, englobar totes aquestes matèries en un únic projecte.

In the final degree project I have done, I tried to make a compilation of information and knowledge about various
subjects studied during the last academic years in Science and Technology Building Career. Emphasis is placed on
those subjects related to graphic expression and the history of architecture. So I attempt, to encompass all these
areas in a single project.

Tal i com indica el títol, el projecte es centra en l’adaptació i canvi d’ús de l’edifici, fent un estudi més minuciós
de totes les distribucions de l’interior per tal de poder treure el seu major rendiment.

As the title suggests, the project focuses on the adaptation and change of use of the building, making meticulous
study of all distributions inside in order to get their best performance.

Té una gran relació amb les assignatures del DAC de Patrimoni Arquitectònic cursades; assignatures que vaig
escollir ja que, des d’un punt de vista personal, considero que no ens podem permetre el luxe de perdre tots
aquells edificis antics que han perdurat durant tants anys i que d’un dia a l’altre poden desaparèixer si no se’ls hi
troba una funció essencial.

There are a nearly relation with the subjects I studied in “Architectural Heritage DAC”, I choose those subjects
because from a personal standpoint, I think we can not afford to lose all those old buildings that have lasted for
many years and that one can disappear overnight if they do not have an essential function.

L’any 2007, la direcció de l’Obra Social de la Caixa de Sabadell decideix realitzar una reforma de tot el complex
arquitectònic. El projecte es volia realitzar en dues fases, de les quals només s’ha finalitzat les obres de la
primera part (la segona part és la que s’estudiarà en aquest projecte de final de grau). En la proposta
d’intervenció que realitzaré, s’analitza només el bloc principal de l’edifici, intentant que entre la part que ja està
reformada i la que es proposa hi hagi una gran relació, tant de materials com de funcions, per tal que es
complementin perfectament aconseguint un edifici uniforme en tot el seu conjunt.
He escollit l’antiga Escola Industrial per a aquest projecte, ja que és un edifici que des de ben petit he anat veient
any rere any i sempre m’havia fascinat l’alçada de la torre. Posteriorment, vaig estudiar a la nova Escola
Industrial, on alguns professors que havien impartit classes a l’antic edifici sempre en parlaven meravelles. Vaig
trobar adequat acabar els meus estudis amb el mateix edifici que els vaig començar anys enrere.

In 2007, the management of l’Obra Social de la Caixa de Sabadell decides to make a reform of the whole
architectural complex. The project will be carried out in two phases; of which only has completed work on the
first part (the second part is to be studied in this final project). In this proposal that I do, I perform an analysis of
only the main block of the building, trying to get between the already proposed renovated and have a great
relationship, both of materials and functions in order that perfectly complements achieving uniform throughout
the building as a whole.
I chose the old Industrial School for this project because it is a building that from since I was a child, I have seen
year after year and always fascinated me the height of the tower. Later, I studied in the new Industrial School,
where some of the teachers who had taught in the old building always rave about. I finished my studies found
suitable in the same building that I started years ago.
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1. INTRODUCCIÓ

1. INTRODUCTION

Per la creació d’aquest projecte final de grau, inicialment es va fer una recerca d’edificis que complissin les
característiques que es buscaven: que fos un edifici que actualment no tingués un ús concret ni essencial, que
l’edifici estigués construït a principis del segle passat per tal d’incloure’l dins del marc del modernisme, que
l’edifici en estudi permetés grans canvis d’espais i ús sense eliminar trets característics del modernisme i
elements protegits pel Patrimoni Arquitectònic de la ciutat, etc.

For the creation of this Final Project, initially made a search of buildings that meet the characteristics looked: it
have to be a building that currently do not have a specific use or essential, that the building was constructed in
the early the last century to include it in the context of modernism, the building permit large changes in study
areas and use without removing characteristics protected by elements of modernism and architectural heritage
of the city, etc.

Per altra banda, l’elecció de l’edifici va estar molt lligada a la informació que pogués extreure’n de llibres i d’altra
documentació, així com de la facilitat de poder anar a visitar-lo en qualsevol moment tant per fora com el seu
interior.

Moreover, the choice of the building was much attached to information that I could find in books and other
documents, as well as the ease of being able to visit at any time both outside and inside.

Després d’una gran recerca i d’eliminar molts edificis per no complir amb els requisits anteriors, es va escollir
l’antiga Escola Industrial de Sabadell (actualment Espai Cultural Unnim). És un edifici amb un gran valor
arquitectònic tant a les seves façanes com de l’escala de cargol principal, però que la resta d’espais interiors
(amb algunes excepcions) no és d’un valor arquitectònic rellevant. Aquest fet, permetia que pogués plantejar un
gran canvi dels seus interiors i poder redistribuir gran part de les diferents plantes que composen l’edifici.
Amb l’edifici escollit, el següent pas va ser buscar quins usos podia tenir; vaig realitzar una pluja d’idees i
posteriorment es van anar descartant per diferents motius: l’edifici té unes dimensions massa grans (associació
de veïns, exposició, etc), no es volien tocar les façanes per a fer-hi més finestres (hotel o apartaments), altres
edificis de l’entorn ja feien la mateixa funció (museu, centre comercial, cinemes, etc).
És per aquest motiu que vaig escollir fer el nou Ajuntament de la ciutat en aquest edifici. Es va considerar que la
superfície de l’edifici permetia incloure tots els despatxos necessaris així com una sala d’actes, una sala
d’exposicions i altres instal·lacions. La situació, l’entorn i la majestuositat de l’edifici, també van ser algunes de
les raons que van fer-me decidir per a escollir fer el nou ajuntament en aquest espai.
Posteriorment, es va fer un estudi minuciós d’aquelles parts de l’edifici que es mantindrien intactes i d’aquelles
que no calia preservar, per poder veure de quins espais disposava per a poder aplicar-hi un nou ús. Aquesta
recerca em va fer veure que la major part de l’edifici em permetia fer una nova redistribució, tret de l’entrada
principal que s’ha decidit mantenir per la seva bellesa arquitectònica, de l’escala de cargol que arriba fins a la
part més alta de la torre, d’algunes de les columnes interiors de l’edifici i del sostre de la planta més alta ja que
disposa d’unes grans voltes.
A partir d’aquest moment, es comença a fer un estudi de l’edifici amb més profunditat, tant de la seva història
com de la part més constructiva; punts que es reflecteixen a partir de les següents pàgines d’aquest treball fins a
arribar a una proposta d’intervenció final, que es veurà reflectida i detallada en els plànols finals que s’adjunten
després de la memòria.

After a great research and eliminate many buildings do not meet the above requirements, I chose the old
Industrial School of Sabadell (now Unnim Cultural Space). The building is a great architectural value within its
walls as the main staircase, but the rest of the interior spaces (with some exceptions) is an important
architectural value. This would allow you could constitute a big change of the interiors and to redistribute much
of the different floors that make up the building.
With the building chosen, the next step was to find what uses could be, I made a brainstorm and after that, I
discarded some buildings for many reasons: the building is too large (neighborhood association, exhibition, etc.)
did not want to touch the walls to make more windows (hotel or apartments), other buildings around the area it
have the same function (museum, shopping mall, cinemas, etc).
This is why I choose to do the new City Council (Town Hall) in this building. It was considered that the surface of
the building allowed include all necessary offices, an auditorium, an exhibition hall and other facilities. The
location, the surroundings and the majesty of the building were also some of the reasons that made me decide
to choose the New Town hall doing there.
Later, I made a careful study of those parts of the building will remain intact and preserve those that had not, to
study which areas had to apply for a new use. This research showed me that most parts of the building allowed
me to make a new redistribution, except the main entrance that I decided to keep intact due to its high
architectural beauty, the spiral staircase that leads to the top of the tower, some of the interior columns of the
building and the ceiling of the top floor because it has some great domes.
From this point, I begin to make a deeper study of both history and the constructive part, points reflected from
the following pages of this work to reach a definitive intervention proposal. This solution will be reflected and
detailed in the final planes attached below the specification.
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2. ESTUDI HISTÒRIC
2.1- EL MODERNISME A EUROPA (MODERNISM IN EUROPE)
2.1.1- Arquitectura Art Noveau (Art Noveau Architecture)
In the years from 1870 to the First World War, we can see architectural proposals are varied ranging from some
focus in the past and others who look to the future. It is characterized mainly by trying to solve eclecticism.
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 Belgium (Art Noveau)
Victor Horta, the leading exponent. Architect who thought they need a new way to do architecture. He choose a
bend architecture. He argues that architecture should function as the opera is the work of art (Gesamkunstwerk).
It has to run all at once, all acting as one whole. This idea moves to the architecture, it is as if the architect was
the director who directed all workers at the same time, everything has to be thought of the same symphony.
House of Victor Horta: All elements of the house are moving in the same way. It retains an overall design of the
building. Industrial elements are introduced. Lights, railings, the stucco walls, are all the same forms, the same
borders, etc.

In the late nineteenth century, there is still a strong influence of the ideas of Viollet-le-Duc with the
understanding of the structural rationalism and the idea of separate structure closing.
William Morris was a person who came from a wealthy family. He went to study in Paris and decided he wanted
to be architect. He is a follower of the ideas of Ruskin and the medieval English movement. Socialist, friend of
Marx and Hengelo. Care about society at the time and it realizes that society is not happy. Start thinking about
the machine is to blame for everything (was against him, saying that only produces ugly things, that beautiful
things made with hands, that manual labour frees) .
Morris created a company Morris & Company dedicated to carpets, furniture, wallpaper and other materials all
handmade. They were expensive products to people with money. Be seen as the father of industrial design (the
design must be good to be able to make a good production, he said).
He decided to live in the countryside and form cooperatives and exhibitions called Arts and Crafts Exhibitions.
These exhibitions are very successful and different cities like Vienna, Paris etc. It becomes a very influential
movement that enthusiasm for new forms and colours.
Then it appears a problem that until now had not given importance, called Einfühlung, it was difficult for an artist
to make a work for people to understand the message without giving clues or keys. So far it did not matter
because everyone knew what it was what it was created (St. George with dragon for example) is a problem of
sympathy. He explained that the gesture and the work of the artist is able to convey a feeling. Often inspired by
the nature that is the essence of total liberation of Art Nouveau, "The line is a force".
The mainstream emerges in this end of the century, very attractive and identifiable by its formal expression is
called Art Nouveau architecture, which is a generic term that encompasses a new architecture approach:
abandoning the historicist references, no symmetry both in plan and in elevation or section, use of oscillating
lines and curves that give an image of dynamic tension, a tendency to sleek and luxurious surfaces of materials
based on expressionism and its invoice recreation of organic motifs, etc.
This current has different names depending on the country in which it is carried out: Art Nouveau (Belgium and
France) Secession (Vienna), Jugendstil (Germany), Modernisme (Catalonia), etc.

 France (Art Noveau)
Hector Guimard, the leading exponent. Makes bourgeois houses and was commissioned to the mouths of a
subway line in the city of Paris. Nozzles are made of cast iron with organic forms began to go in favour of
machines, industry and design.
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 Viena (Sezession)

 Catalonia (Modernisme)

There are three architects that express very well what is meant by the Secession in your country.

In Catalonia, modernism is of great importance for three architects:

Secession Building: Joseph Olbrich. It is a building for exhibitions themselves. Massive building with a golden
dome not waterproof but it is decorated. In all the cranes are decorations from nature. When viewed from a
distance gives the perception that there is a tree put in front of the house (the glass is domed tree and door
pillars and trunk). It argues that the Art Nouveau architecture is young, new, that has no connection with the
past.

Lluis Domènech i Montaner:

Majolikahaus: Otto Wagner, an architect and demanding that changes its architecture as it evolves over the
world (eclectic, Secession, and other styles later). Majolikahaus is a housing rental. The facade consists of a series
of identical windows. It is painted with a lace (curtain) made of glazed ceramics that represents a tissue with
features of nature, etc. Transmits the façade should be decorated shed sensitivity and confidence.
Stocklet Palace: Joseph Hoffmann. Building with white surfaces (marble cladding) and corners covered with
ceramic drones to highlight the marble (mimics the board of pants). Building dressed, very smooth, denying the
tradition of seeing the corners solid and robust than buildings had in past.

Architect who studied in Madrid and Barcelona again writes a book arguing that the architecture should be
innovating and renovating. Take part in the renaissance, the bases of Manresa Regionalist League, is Member of
Parliament for four years, and so on. Is a person who is closely linked to politics and seek the maximum benefit
to Catalonia. It can be considered Lluis Domènech i Montaner was the architect of the reference point. It was
considered the architect of the village. Combine very well with the known function of the building and this gives
the image.
Music Palace: It is a work of art. He directs the sculptors to transmit different types of music. Create a huge room
with a glass ceiling (teardrop shaped and illuminated as the sun), there is large windows, etc. The structure
consists of pillars and beams (totally industrial structure) that hides decoration (ceramic coating). Not leave
teaching altogether pillars and other elements of the structure to show how it is done, it denies links with
industry.
Hospital Santa Creu i Sant Pau: Domènech i Montaner had a free rein in the design, construction and decoration
of the hospital. He proposed a program based on isolated pavilions linked together by an underground gallery, a
completely innovative solution. The resort it’s closer to town-garden than a hospital. It’s formed by brick
buildings with some traditional Baroque details, with special designs for the building. Building that contains the
essence of the movements Gothic Romanesque, Baroque, etc. It has a very broad concept of modernism.
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Antoni Gaudí i Cornet:

Josep Puig i Cadafalch:

It was an architect who studied in Barcelona. He wants to bring the architecture to the maximum possible limit. It
cares to achieve the synthesis between form and structure. He always defended should not disguise the building
with extra elements that you have to be able to control the structure.

He studied in Barcelona. It was a very important character in Catalonia, it was a very good architect thought
important Catalan, was alderman of the city of Barcelona, very close to Prat de la Riba (Puig was Minister of
Culture), was president of the Association Member, etc. It is considered the architect of the administration.

It is able to do so thanks to the efforts “graph static” that calculates and tells you where to go.

Els Quatre Gats: deliberately primitive brick building very carefully, seeking to recover the Catalan medieval
house (keys and corners) and retrieve things medieval Catalan. Retrieve the platform, etc. is full of items from
the past.

Church of Colonia Güell: Has plenty of work but in the church of Colonia Güell is well appreciated his thought.
Made an experiment with a range of weights where changing as he thinks. Does the way you like to have the
building more or less, without worrying too much in the first instance. Gaudi knew that everything is turned
down working on traction and if turned in reverse bending worked, so did this experiment with weights and a set
of clothes and went out to invest in a way that would the building.

Casa Baró de Quadras: Building the medieval courtyard gets on the scale (which was essentially told Catalan). To
renew the art that looks medieval, neo without being... but uses mosaic tiles, etc.
Terrades House: Better known as the home of the spikes. Building that goes against Cerdà plan. It jumps straight
ledges ago triangular plots, etc. t remains buildings from Amsterdam or Belgium, with spikes on top. It is very
fixed in their architecture.

Building where pillars are inclined to receive the church that was never built. Are inclined to defy gravity a bit,
not for any other function. The ceiling vaults are made in reverse, causing stomach (hyperbolic curve) for the
same reason that the pillars, to challenge, to try new things.
Inside the crypt, there are four pillars. Gaudi was very religious and believes that he is not making things
withstand but thanks to God (inspiration). The pillars are made of basalt from Castellfollit de la Roca and its
capital is as it left the quarry, as God intended us to be, without any classical order, etc.
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2.1.2- Arquitectura del Noucentisme (Twentieth Century Architecture)
In the early twentieth century, begins to change a bit the way we see the architecture. The pioneer in our
country is surely Rafael Masó. Architect that deviates slightly from the thought of Gaudí Company, but in the first
stage follows the modernist architecture.
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In the early twentieth century (1906) to 30 years, creating architecture that blends modernism. We keep
projecting nature, animals, orders, arches, capitals, lintels figures, etc. Except that the buildings are very simple
(do not have a style loaded as they had to Modernism).
Rafael Masó travels to Central Europe to see how the architecture across the continent and back with a
completely innovative idea that can be seen in his works.

Rafael Masó:
He studying in Barcelona and was student from Gaudi and Domènech i Montaner. Jujol was one of his best
friends in college. Architect can be considered fully modernist principle of his career between 1906 and 1910.
Rafael Masó is very important in the city of Girona, which moved in once the race ends.

Batlle House: Located in Girona and built in 1908. It is a mixture of modernism and the twentieth century. It has a
very flat front without much decoration. It has a very flat arch at the entrance. The upper area of the front
remains very modernist, but you begin to see changes in its architecture, an evolution towards the plain and
simple architecture.

Farinera Teixidor: One of his first buildings. Housing complex consisting of the Weaver family, office building and
industrial buildings, warehouses and flour destined for.
The original function of the Modernist obvious from the outside, as he wrote himself Masó, "and even the roofs
are white dome, even snow. I want to be really home meal". Pieces of white majolica from Antoni Serra’s
workshop.
The windows are decorated, nothing is square, and everything is round, with ornaments. Building where the
facade is totally beautiful, elaborate, it conveys a certain degree of importance is the institutional front. The rear
facade of the building is made of brick, is an industrial crane, with arches of two arrows is a facade for workers,
not for showing everything.

Masó House: Located in Girona and built in 1912. Medieval facade with stone arch at the main entrance.
Balconies are very simples with no ornamentation. Pillars, front, etc. It has nothing to do with modernism, is a
completely different building no longer associated in any way with buildings like the beginning of Rafael Masó,
Farinera Teixidor.

Cases de La Gavina: In S'Agaró. Create, invent, test with a different architecture. He made drawings of pottery,
use black earthenware. Create decorations everywhere. Mix with ceramic stone as Gaudí did.
Athena Building: Social building where they met painters, sculptors, artists... Building to be there like a house
"Warehouse". Decorating arches, lintels, angles and straightness of the lines.
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Girona’s College of Surveyors: nineteenth-century building. Window lines, all very grid. In addition to tower
crowned with ceramics, graffito stands in front representing a mill.
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2.1.3- Arquitectura Moderna (Modern Architecture)
In a parallel architecture defined as Art Nouveau, is carrying out another type of architecture called modern
architecture.
In architecture there are several architects of that should be spoken to understand the ideas that are in the
current architecture.
August Perret
Architect who have risk in his works. Good benchmark for construction of reinforced concrete not spoil it with
other closures.
25 bis, rue Franklin, Paris: August Perret’s house. Building with concrete beams. Following the thoughts of Viollet
le Duc says must be understood and reveal the structure is reinforced concrete. In the front you can see details
that reveal the structure.

Mas Ramon House: Olot. Building that is said to have a Japanese influence. Cover shaped hat of Napoleon (cover
curve). Flattened semicircular arches. Stone building. Lancet windows. House has ceramic, cornices, etc.

.

Garage rue Ponthieu: Garage facade made of reinforced concrete portico seen a stranger with a big window in
the shape of a car headlight. It fluent concrete and no longer dependent on patents.

Casa Colomer: In Girona. Built in 1916. Frontal, symmetrical windows and high arches, cornices, friezes. Building
that has nothing to do with the first made by the architect. During his life, he made a radical change in
architecture that led to see otherwise the buildings.

ADAPTACIÓ I CANVI D’ÚS DE L’ANTIGA ESCOLA INDUSTRIAL DE SABADELL

-8-

Otto Wagner
Architect to evolve their thinking and build. He says you do not need everything to be Art Nouveau.
Postsparkasse: Post Bank made in 1905. Building expressing quiet with identical windows. There is a strong
reduction of the decoration is only limited clues to decorate with a stone veneer which seeks to show how the
building is done, looking sincerely. There is a language of precision; the keys are placed so that they are
aesthetic. The decoration is the same building. No flowers or decorations all used previously. There is the idea of
moving the mindset of the engineer in the building.

Steiner House: In Vienna. Absolutely nice interior carpets, seats, etc. White out is a kind of curved at the top. The
windows were each on their own, do not follow any order because the important thing is the interior of the
building; the plant depends on the space (Raumplan). The rooms are different heights according to their function
as the fitting can. Windows out of the way so that it is no matter at all. No kind of sentimental projection abroad.

Inside is a courtyard with glass skylight. The pillars and ornate metal hold three glass towers that create a space
sceptic, clean, simple, with light and order. Pillars riveted viewed with a veneer of aluminium plate. Building that
has nothing to do with modernism and that is the fact that this year.
It is an architecture called “Sachlich” meaning objectively realistic, effective. No matter the decor but the
building performance of their duties.

Hermann Muthesius

Adolf Loos
Born in Vienna. Travel to the United States, so it is a great connoisseur of the absolute modernity of architecture.
It is dedicated to the newspapers argued: "Ornament and Crime" which says that only primitive cultures
decorate. Who says that who decorate a building is a criminal. He was a man with a very radical thought.
Looshaus: House that makes your tailor (Loos is the only person who wears America). Building on the ground
floor consists of a base and four Doric columns. The body of the building is white with windows. The force
decorates the front and he refuses and only put planters which were an innovation at the time. He did not like
anything. It was a building much discussed by all the inhabitants of Vienna.

Architect German spy sent to London and the English know how to make the architecture and the methods used
for their design. Post "The English house" where he says that the most interesting to reform the German is to use
the cottage. We look at the house where premium comfort of the people, regardless symmetries, etc. The
placement of the parts of the house should be in accordance with dull, looking for the sun, etc.

ADAPTACIÓ I CANVI D’ÚS DE L’ANTIGA ESCOLA INDUSTRIAL DE SABADELL

-9-

Peter Behrens

Walter Gropius

German modernist artist. The electrical contracting company AEG Germany's largest and Europe's largest. The
contract to bring the design of the factory, advertising, etc. Makes realism and modernism as “Sachlich”
considered more like what is a function without express any feeling.

Architect who came from a good family. Use the contacts you have to move the family to know the market. You
can get to accomplish things that others can not.

AEG Turbinenfabrik: Makes a turbine factory in Berlin. A great place to build turbines with a beam to hold.
Outside, the façade consists of metal protruding porches. There is a serenity and order to convey the idea of
Greek temples. Transform the building metal building mass, expressing quiet. They are the ball joints, rivets, etc.
not hiding anything. The corners are very strong, they are very strong.

In 1907 he founded the Deutsche Werkbund with Muthesius, Behrens and other important people at the top. It
is an association that was created to pass on knowledge ahead of England. German design work together to
destroy the English. Become better technicians have best companies, etc. He mounted an exhibition in Cologne
to show their power.
Ludwig Mies van der Rohe
Villa Riehl: elegant architecture reminiscent of the past but more naked very “sachlich”. No decorations. Very
tidy building.

Faguswerk: all glass building made in 1911. Even the corners are made of glass. Simple building that shows the
simplicity of its architecture.
Does a factory model exhibition in Cologne to teach architecture based on glass. Modern architecture is made of
iron and glass and thinks too much about the stability of the corners.

Charles-Édouard Jeanneret (Le Corbusier)
Swiss architect trained in the school of arts and crafts. Work by Perret office. He has a taste for new materials for
concrete, etc. He was in Turkey, Athens and other parts of the continent to learn techniques. Then back to
Switzerland to do much of their work.
Villa Schwob, Le Chaux-des-Fonds: House on the way Perret. Made of concrete, playing with lace between cubes
and cylinders, etc.
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Frank Lloyd Wright

2.1.4- La importància del maó i la volta en l’arquitectura de l’època (Brick in architecture)

American architect living in Chicago. He worked in the office Adler & Sullivan. Is independent of the company as
it has enough knowledge to go alone. Initially works by houses.

You can not talk about the architecture of the time without reference to materials such as brick, wrought iron,
glass, etc. It was in the seventeenth century when it began to be used in a serious way, the use of brick in
architecture.

Robbie House: the predominantly horizontal. Cantilevered roofs. Lose the presence of the window. Very abstract
horizontal forces. Brick building with metal structure. Think back to the buildings from the inside. There is
continuity between rooms ceilings and overhanging the terrace. Interior very light. Break the corners by putting
doors, etc. It makes the house unstable place, the most stable (corners).

It is thanks to the eighteenth century when military engineers and rationalism, the brick industry expands. This
material has a placement easier, you know the exact measurements and the most important thing is that you can
calculate the cost so accurate. The military engineers invent a huge ovens to 3,000 parts that go to make it
30,000. This brings the price down considerably and the brick can industrialize. The first building is where the use
of brick in those buildings is done by military engineers.
Montjuic Castle: Building done by military engineers. Stone arches with brick vaults made thread (displayed in
open). Bows are very thick and resistant as the blows of the artillery.

Larkin Building, Buffalo (New York): Office building of a factory. Building on the outside has nothing. Inside there
is a large patio area with well-lit floors reminiscent to the patio. Abstract vertical brick volumes.

The production of brick to XVIII century made manually, but with the organized manufacturing production
process in order to increase the number of pieces.
The two most innovative operations appeared in the first half of the century. Century , first mechanization of the
cast , thanks to a cookie that allowed continuous production in “amassed”, and on the other hand, the
substantial improvement of the process of drying and firing, thanks to the introduction of a new type of furnace
that gave way to industrialization of the material.
The mechanization of the cast, there was no first thirty or forty years with mechanical hydraulic presses (who
invented the Marseillaise relief tile completely covered). By the fifties, came the discovery of the row, which
allowed obtaining, by extrusion of a continuous flow of clay molded just had to be cut to proper thickness. The
row allowed also incorporate holes to lighten the bricks which meant keeping the weight bearing capacity.

Write a book entitled Ausgeführte Bauta Entwürfe und von Frank Lloyd Wright which he published all his works.
Anyone have this book as an architect becomes very important for future generations.

In cooking, the oven had been used hitherto Arabic until the invention of the furnace Hofmann in 1858 that
allowed the continued firing of the pieces. It was a simple installation composed of a circular tunnel cooked
revolved around a smoke chamber, which came from the centre of the chimney. The fire turned around with a
camera tour of hot and cold air allowing drying, heat and gradual cooling. All these processes were mechanized
ensure greater product homogeneity and facilitate quality control.
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In the late eighteenth century had already shown the advantages of this material: the constancy of size, ease of
placement, consistency in production, the use of limited space, the most static etc. All useful to a decrease in
construction time and to predict the size, and especially the cost of the brick that made an ideal material for the
construction of the new century cities. Now we should add the hope of getting more resistant bricks, most
beautiful, and above all cheaper. Meanwhile, they go showing other advantages that made the ornamental brick
material and expressive part of their production and functional advantages he added a more formal function.

Since industrialization, brick became the preferred material used in
the expansion of European cities. The roof, scale back and roof vault,
with the replacement of the stone wall, are also a new way to build;
the basic parameters of a modern system, a system rooted build that
in Catalonia until well after the Civil War.
The Catalan Vault became very fashionable in Catalan architecture.
Consisted of placing the bricks in “trencajunt” in a total of two or
three layers. Are built without formwork, the single layer (bottom)
and stick with chalk held up without formwork. Placed the folded
(upper layer) with lime mortar.

The prestige of the brick as a material of architecture, uncoated, came in all forms, because he had achieved the
prestige of a new material, an industrial material, at a time when the industry was modernity, and also because
part of the brick buildings in series, which tended to industrialization.
In England, the building is made of brick factories. They believe that what comes to mind is to use more brick and
then seen it since no matter the beauty of the building (not considered architecture).

In the nineteenth century, we are in a hurry to build and can not wait
for the dry lime mortar. Find the solution, use the cement. It happens
to the simple plaster or cement quickly and folded with Portland
cement that is ready in 27 days. It’s quickly hardening.

When imposing brick, architects began to look to the past and see that there are old buildings that were using
this material. This is the case for example of the Mesopotamian Door, Palazzo Duccale of Venezia, etc.
Medievalists English, led by William Morris put the brick residential buildings. Fashion to put the brick Cottage
(building where people live in the countryside). At William Morris does not like city life and left the field. The
traditional style of medieval cottage is recuperated.

The school was created in 1855 by master builder with which to win
the title could do any work or any home project. There are two very
important teachers in this school: Elias Rogent and Joan Torres
Guardiola. They understand that students must be a renewal of
materials and put up.

Red House: Cottage with sloping roofs, as with any window. Wanted it look old, who has been undergoing
renovations, has evolved. The entire exterior is made of brick.
Rafael Guastavino
Friedrich von Shinkel, German architect in England to copy ideas and bring them to Germany. After spending
time in Britain and returned to Berlin for the Berlin School of Architecture. The building is all made of brick. Want
to give a modern factories of England is saying that the architecture of the time.

He was a student at the school foreman. He came to study in Barcelona and began working as a foreman. Grab
the commission Can Batlló.
Can Batlló: Factory built in 1869. It uses the brick walls and towers of the factory which was an innovation
because the ceilings were usually wooden beams. Are often burned for cotton, the oil lamps, etc. Are brick vaults
to prevent fires and avoid paying the insurance factory which was very expensive. Guastavino said made a
fireproof factory. Is the first buildings that use cement instead of plaster vaults.
Building with cast iron pillars and wooden beams (at the office). Brick vaults with ribs and coated. Buried there
are the telephone trees. Room with cast iron columns with skylights, brick vaults plan, etc. Chimney is 63 meters
tall.
Guastavino has money problems and family and decides to go to America to live with her son. Create Guastavino
Company Fire Proof Construction Co. . Patents brick vault up and do business with the Americans to sell their
product. He went to MIT (Massachusetts Institute of Technology) and explains his way of doing laps are tests etc.

As the century progresses we tended to see the polychrome as one of the most desirable features of the
architecture, the brick could acquire various shades, witness the natural beauty of the clay, which combined well
produced extraordinary effects. Catalogues with different borders are made of brick. Are several styles (neoArabic, neo-venetian, Mudejar, etc) that use the brick using the polychrome.
From 1890 comes the modernist sensibility to colour in Catalonia. It has a lot of prestige to brick facades brick.
Even imitations are brick with stucco.

He commissioned several important buildings once was announced : the Boston Public Library, large domes
university buildings, subway stations of New York, City of New York, the dome of Saint John le Divine, the
restaurant Central Station in New York (laps are left views, without plastering with tiles, there is a sound
absorption , etc).
Born figure palette thanks to the widespread use of brick. Only a craftsman specializing in the placement of
technical materials could make possible the profusion of walls and towers that occurs in XIX century.
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2.1.5- El ferro i el vidre en l’arquitectura de l’època (Iron and glass in architecture)
The use of iron in construction was intensifying over time, the pre-industrial world only used to do little things
like locks, railings, fences, etc. When it appears the military engineering is needed to battle cannons and other
devices that will lead to an evolution of iron. With the discovery of the steam engine castings get a much cheaper
that will lead to a more rapid distribution of iron. Iron is mainly used for making railway lines or bridges.
He had a great evolution in the nineteenth century: cheap casting rush rush iron  steel  rolled steel
Cast iron is iron that has liquefied molding. Used on elements from an ornamental piece, a railing, a column or a
beam. In general, it's always parts that make up an element and elements that make up a whole. Used in
construction of bridges cast iron from elements together mechanically, this is a very important aspect, since it
was introduced to the weld down. XX. Also used in items such as columns and trusses, inspired by ancient
wooden models, now proposed iron.

Boston’s Library

Saint John le Divine

Central Station

Guastavino on right, on a brick vault

Coalbrookdale Bridge: Gallery is looking for new places to use cast iron. It decides the bridge is made of cast iron
pieces that have previously been formed in a mould. Bridge has three arches joined by molding consisting of five
ribs. It uses the technical world of wood, while copying the concept of joining pieces (wooden lace). Has retired
to a Roman stone bridge, as it was first made in iron and do not really know how he had done, the model mimic
Romanesque bridge (circles to let the water of no but that if the stone Romanesque who functioned).
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Belper North Mill, Derbyshire: Factory with cast iron columns to have large spaces. Columns are Doric,
Corinthian, etc. They were large columns that were too large to be made of iron since the same proportions as
the stone. To make them burst proportions that had first raised the classical world. We note that although not
quite know how to work iron.
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Crystal Palace, London: By Joseph Paxton also made utilizing the same technology in greenhouses. Build a
building 500 feet long and consists of five buildings transept, all made of cast iron and glass. Creates large space
which is the maximum size of glass that knew how to do at that time. This building marks the step towards
laminated iron.

Sainte Geneviève Library: Made by the architect Henry Labrouste was the first architect who knew he wanted to
do with his iron architecture. Building made out of stone and is in fact a very bright with two laps underpinned
with columns and arches casting.

The laminated iron is obtained from iron black. With rolling mills obtained initially, profiles L, T, railroad rails and
handrails. We will have to wait until 1845 to get the beam I. The pieces will be joined mechanically with screws
or rivets. It has the characteristic of being lightweight and has high wind resistance as it has too much.

The iron architecture requires a very precise; everything has to be very square. From that moment began to
control more details and sizes of each piece.

Les Halles, Paris: Formed to market first stone. It was torn down and made of iron. They have a base layer of
brick making hygienic. The pillars, arches and trusses are made of laminated iron. The closure is made of glass.
The roof covered with tile Marseillaise. Market consists of large covered streets that lead to the different
pavilions. The Born market is a copy of Les Halles in Paris.

Since the late eighteenth century, glass was a material object of experimentation and enjoyed the reputation of
modern equipment. The relationship of iron with glass will be very important. Passages, halls, railway stations,
greenhouses were built with glass and iron. Iron, cast or rolled, being a very thin material, guarantees full
transparency.
He was in the construction of greenhouses where first used this combination of glass and iron.
Great Store, Chatsworth: Greenhouse and steel and glass. Made by Joseph Paxton (gardener). Inside there are
cast iron columns and cast iron frame with wooden elements. Modern space.

From 1870 do not stop innovating. Dion invented the portico bearing the name, which is characterized by not
needing braces, allowing long spans. Widely used in train stations such as the Budapest made by Eiffel.
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Garabit: Gustave Eiffel. Bridge made in a valley. A bow mounted a strong point to make it happen the way. It is
an arc because it is a very deep valley with a river at the bottom that makes it difficult to pilots. It has some ball
joints at the ends of the bow section are to be reduced and therefore also the efforts. Rivets are placed where
they play according to the calculation; there is nothing that is made to believe that they should go.

Gallery of machines: building for an exhibition space where a hundred meters of light. Moved the idea of the
bridge in the city. We want to show the coach that had the French. Arcs with three ball joints. There is a taste to
leave the patella views rivets are placed in positions very accurate, there is a taste for symmetry, etc.
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Tour Eiffel: Building of 300 meters. No function in particular, just to celebrate the power of art in France. Maurice
Koechlin made the first drawings of the Eiffel tower and sells the idea. Is a pure expression of the calculation as
the building is the diagram of moments that he has. Made of laminated iron.
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2.2- EL MODERNISME A SABADELL
Alguns dels principals edificis modernistes de la ciutat de Sabadell són els següents:

CASA ARIMON (JOSEP RENOM)

CASA NOGUÉS (ENRIC FATJÓ)

CASA BRU (JULI BATLLEVELL)

CASA MANENT (JULI BATLLEVELL)

CASES DE JOAN LLENAS (JOSEP RENOM)

CINEMA IMPERIAL (JERONI MARTORELL)
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DESPATX GENÍS I PONT (EDUARD M. BALCELLS)

FARMÀCIA ARGELAGUET (JOSEP ANTONI OBRADORS)

DESPATX LLUCH (JULI BATLLEVELL)

HOTEL SUÍS (JULI BATLLEVELL)

ESCOLA ENRIC CASSASSAS (JULI BATLLEVELL)

MERCAT CENTRAL (JOSEP RENOM)
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MUSEU DEL GAS (JULI BATLLEVELL)

SAFAREIG DE LA CREU ALTA (JOSEP RENOM)

TORRE DE L’AIGUA (JOSEP RENOM)

SAFAREIG DE LA FONT NOVA (MIQUEL PASCUAL)

VAPOR SAMPERE (EDUARD M. BALCELLS)
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2.3- VIDA I OBRA DE JERONI MARTORELL
Jeroni Martorell Terrats va néixer a Barcelona el 22 de juliol de 1873, fill de Jeroni Martorell, comerciant i
d’Àngela Terrats. Estudià el batxillerat al Col·legi de Sant Miquel i al juliol de 1891 obtingué el grau de batxiller.
Entre 1893 i 1902 estudià a la Universitat de Barcelona, a l’Escola de Belles Arts i a l’Escola d’Arquitectura. Allà hi
realitzà els exàmens de revàlida el desembre de 1902 i va obtenir el títol d’arquitecte el març de 1903. Compartí
promoció amb Josep Pijoan i Soteras, historiador de l’art autor entre d’altres de la important obra Summa Artis.
També coincidí amb Bernadí Martorell Puig, arquitecte modernista de reconegut prestigi.
Pel que fa als professors que marcarien la seva formació, cal recordar Elies
Rogent que sens dubte li va transmetre una sòlida formació tècnica i una
orientació historicista sòbria i continguda. També passà per les aules de Joan
Torras i Guardiola, August Font Carreras i Antoni Rovira i Rabassa, entre
catedràtics més veterans.
Cal tenir en compte també la presència de professors més joves, que
introduïren a Jeroni Martorell i els seus companys de promoció a les darreres
tendències en el camp de l’arquitectura, principalment de França, els Països
Baixos i el Centre d’Europa.
A partir de del contracte amb personatges tant representatius del modernisme
com Lluís Domènech i Muntaner, J. Vilaseca i Josep Puig i Cadafalch, els joves
arquitectes conegueren les realitzacions d’Otto Wagner, J. M. Olbrich, G.
Semper, H. P. Berlage i els postulats en matèria de restauració de monuments
de Viollet-le-Duc.
Respecte a aquest darrer, Jeroni Martorell s’inspiraria en ell quan recomanava l’aplicació dels nous materials
industrials d’aleshores, vidre, ferro, presentats a la vista i combinats amb pedra i maó. Es tractava, segons ell, de
beneficiar-se del progrés de les noves tecnologies per trobar solucions contemporànies que l’arquitecte hauria
aplicat si les hagués tingut a l’abast.
Jeroni Martorell encetà la seva carrera professional amb edificis de ple modernisme, com és el cas de la seu de la
Caixa d’Estalvis de Sabadell, l’Escola Industrial i el Cinema Imperial a la mateixa ciutat, a més d’edificis particulars
i reformes.
Cap a l’any 1915 desenvolupà també la faceta d’arquitecte de caràcter social, amb la realització d’edificis per a
institucions públiques, sobretot escoles, que dissenyà seguint els postulats de renovació pedagògica impulsats
per la Mancomunitat de Catalunya (1914-1925). Exemples d’aquesta pedagogia d’avantguarda aplicada als
edificis escolars són els projectes de Granollers, Calella, Torroella de Montgrí, Vilobí, Banyoles, Batea, Súria, Sant
Joan de les Abadesses, Ribes de Freser i Vilassar de Dalt, executats entre 1917 i 1925. En una segona etapa
projectarà escoles per a la resta de l’Estat.
Durant aquests anys projectarà també edificis destinats a usos col·lectius com són ajuntaments, mercats i
escorxadors ubicats dins el territori català i també a la resta de l’Estat: Súria, Brea de Aragó, Castellfollit del Boix,
Sant Esteve Sesrovires, Centelles, Manresa, Olesa de Montserrat, Calella, etc.
S’ha de fer especial menció a les intervencions que va dur a terme en el camp dels edificis religiosos com són les
esglésies de Súria i Santa Maria de Vilafranca del Penedès, abans de la Guerra Civil i les restauracions posteriors
d’edificis altars malmesos per la contesta: Altars de Moià i la reparació i acabament frustrat de l’església de Sant
Fèlix de Sabadell. Dins de la seva obra són menys freqüents els projectes d’habitatge privat, dels quals n’han
restat pocs exemples.

En la seva trajectòria professional destaca el punt d’inflexió que representà l’any 1914, el seu nomenament,
proposat per Josep Puig i Cadafalch i el seu company de promoció Josep Pijoan Soteras, pel càrrec de primer
Director de Servei de Catalogació i Conservació de Monuments, lligat a la diputació de Barcelona i comptant amb
el suport i assessorament de l’Institut d’Estudis Catalans. A partir d’aquell moment la seva tasca professional
s’anà orientant de forma decidida cap a la protecció del patrimoni monumental, inclinació que no abandonaria
fins a la seva mort, l’any 1951.
Com a Director del Servei dissenyà la seva organització i el mètode d’intervenció sobre el monument a protegir
que ha esdevingut un sistema de referència conegut avui com el mètode SCCM (Servei Catalogació i Conservació
de Monuments). Consistia bàsicament en considerar el monument sota els aspectes de document històric,
objecte arquitectònic viu i amb un ús per a la comunitat i element significatiu amb valor emblemàtic i
sentimental. Per això es procedia a l’aixecament de plànols i a l’estudi de l’entorn històric abans de procedir a la
restauració que en respectés l’essència consolidant les estructures. Exemples de intervencions foren les
realitzades a les muralles d’Hostalric, Montblanc i Tossa, els Monestirs de Poblet i de Sant Cugat del Vallès, Sant
Pere de Rodes, Pont de Martorell, esglésies romàniques de Terrassa, les Drassanes, la Casa dels Velers de
Barcelona entre d’altres. Per altra banda, en col·laboració amb la Diputació de Girona, s’emprengué la
restauració dels Banys Àrabs d’aquesta ciutat.
L’arquitecte aviat canalitzà la seva faceta de divulgació i valoració del patrimoni com a complement al càrrec de
Director de Monuments, des del Centre Excursionista de Catalunya, on molt aviat impulsà una labor de
reconeixement sobre el terreny dels valors històrics del patrimoni monumental i on, ja al 1904 impulsà la creació
de la Secció d’Arquitectura presidida per ell mateix.
El seu objectiu era recollir tota la informació sobre aquest patrimoni i
facilitar el seu coneixement a partir de la pràctica d’un excursionisme
cultural des d’aquella institució. Són d’aquella època les primeres
sortides culturals als monuments arquitectònics sobretot de l’època
medieval, com Sant Joan de les Abadesses, Besalú i Girona. Aquestes
excursions es complementaven amb les conferències que Jeroni
Martorell pronunciava a la seu del Centre Excursionista.
En aquest ambient d’impuls a l’excursionisme com a element difusor
del patrimoni i la seva salvaguarda, l’any 1907 Jeroni Martorell projectà
el Xalet-Refugi d’Ull de Ter al terme municipal de Setcases, com a
primera iniciativa d’aquestes característiques aixecat a Catalunya i que
havia de servir per a facilitar l’accés i coneixement de la muntanya i del
país entre els excursionistes.
Pocs anys més tard, juntament amb Josep Puig i Cadafalch fomentaria des de la mateixa institució la creació de
l’Inventari Gràfic de Catalunya, com a base de treball per a una recopilació i valoració de la riquesa del patrimoni
monumental repartida per Catalunya. Aquesta tasca sobre el territori a partir de l’excursionisme tenia el
contrapunt oficial en l’Inventari Iconogràfic endegat com a instrument de treball des del Servei de Catalogació i
Conservació de Monuments.
Analitzant el recorregut vital de Jeroni Martorell aviat es posen de manifest les línies professionals que
desenvoluparà l’arquitecte en tots els aspectes de la seva feina, i que van teixint una forma d’intervenció
arquitectònica tant des del punt de l’obra nova, privada i col·lectiva, com de les restauracions i divulgació dels
conceptes entorn a aquests temes, molt en la línia noucentista de reconstrucció i recuperació de Catalunya.

ADAPTACIÓ I CANVI D’ÚS DE L’ANTIGA ESCOLA INDUSTRIAL DE SABADELL

2.3.1- OBRES DE NOVA PLANTA

•

Ajuntament de Granollers (1903)

•

Casa Blanxart, Granollers (1904)

•

Refugi del Centre Excursionista de Catalunya a Ulldeter (1907)

•

Celler Cooperatiu d’Alella (1910)

•

Escola Industrial de Sabadell (1911)

•

Cinemes Imperial de Sabadell (1911)

•

Escola de Sant Joan de les Abadesses (1924)

•

Mercat Municipal de Calella (1925-1929)

•

Escorxador de Calella (1925-1929)

•

Projecte d’accessos al Parc Dalmau de Calella (1925-1929)

•

Parc Dalmau de Calella (1925-1929)

•

Passeig marítim de Calella (1925-1929)

•

Escoles de Calella (1925-1929)

•

Escoles d’Argentona (1930-1936)

•

Casa Joan Masachs de Sant Cugat del Vallès (1940)

•

Casa Rectoral de Corbera de Llobregat (1942)
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2.3.2- CAIXA D’ESTALVIS DE SABADELL (1918)
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2.3.3- ACTUACIONS PORTADES A TERME COM A ARQUITECTE CONSERVADOR
ARAGÓ

PAÍS VALENCIÀ

•

Alcanyís: El Castell. Gestions per a una futura intervenció (1936)

Província de Castelló

•

Mora de Rubielos: El Castell. Projecte i obres de consolidació (1933-1936)

•

Benicarló: Església Parroquial. Informe-denúncia sobre uns rètols publicitaris col·locats a façanes (1936)

•

Montalban: Església de Santiago de Montalban. Informe-proposta de restauració (1936)

•

Morella: Muralles. Informes sobre l’enderroc d’un tram amb motiu d’una reforma urbana (1933-1936)

•

Terol: Torre de San Martín. Projecte i obra de reconstrucció (1934-1935)

•

Peñíscola: El Castell. Obres de consolidació i neteja (1934-1936)

CATALUNYA

Província de València
•

Oliva: Palau Comtal d’Osuna. Gestions per a la conservació i obres de consolidació (1931-1933)

•

Puig de Santa Maria: Monestir de Santa Maria del Puig. Informe sobre l’estat de conservació (1934-1935)

•

Sagunt: Teatre romà. Obres de consolidació i d’arranjament de l’entorn (1930-1936)

•

València: Llotja de Contractació. Informe sobre un projecte de reforma (1934-1935)

•

València: Catedral. Informe sobre les obres realitzades (1936)

•

Xàtiva: Església de Santa Maria. Obres de reparació de les cobertes (1935)

•

Xàtiva: Església de Sant Feliu. Obres de reconstrucció de la coberta i reparació del paviment (1931-1936)

Província de Barcelona
•
•

Barcelona: Antic Palau Reial. Projecte i obra de restauració (1930-1943)
Cardona: El castell. Projecte de restauració (1933)

•

Vilafranca del Penedès: Església parroquial. Reforma de l’interior i l’àbsis (1935)

•

Sabadell: Església de Sant Feliu. Projecte i obres de reconstrucció (1940-1945)

Província de Girona
•

Camprodon: Casa rectoral. Rectificacions al projecte i codirecció de les obres (1930-1931)

•

Camprodon: Església del Monestir de Sant Pere. Projecte i obres de reconstrucció de teulades (1931)

•

Molló: Església de Santa Cecília. Projecte i obres de restauració del campanar i absis (1933)

•

El Port de la Selva: Monestir de Sant Pere de Rodes. Projecte i obres de consolidació (1931)

ILLES BALEARS

•

Tossa de Mar: Vila Vella. Obres de consolidació a la fortificació (1930)

•

Vulpellac: Castell. Gestions per evitar espoliacions (1930)

Província de Tarragona
•

Tarragona: Muralla Romana. Treballs de consolidació al pati del Palau de l’arquebisbe (1930)

•

Tarragona: Projecte d’urbanització i obra del Passeig Arqueològic de la Falsa Braga (1932)

•

Vimbodí: Monestir de Santa Maria de Poblet. Obres de restauració (1930-1938)

•

Palma de Mallorca: Claustre del convent de Sant Francesc. Projectes de consolidació i obres (1932-1936)

•

Palma de Mallorca: Biblioteca Provincial. Informe sobre les obres de reparació (1932)

•

Palau de l’Almudaina. Projecte d’instal·lació de l’arxiu del Regne Mallorquí. Obres de consolidació (1934)
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2.4- CONTEXT HISTÒRIC DE L’ENSENYAMENT A FINALS DEL SEGLE XIX I PRINCIPIS DEL SEGLE XX

L’evolució industrial de Sabadell des de mitjans del segle XIX va crear la necessitat de formació dels obrers i dels
seus fills per tal de preparar-los per a les noves tasques que requeria la indústria. La formació del conjunt de la
població fou encarregada, fonamentalment a les ordes religioses i, a més a més, també es reformà
l’ensenyament secundari en el sentit de reforçar l’ensenyament del llatí, el menyspreu cap a les llengües vives i la
desatenció cap als ensenyaments científics i tècnics. Això portà a sectors intel·lectuals progressistes a la
reivindicació de la llibertat d’ensenyament, i a voler anar cap a un altre tipus d’ensenyament de caràcter
aconfessional i de contacte amb la natura i la ciència.
De la situació de partida per a l’ensenyament a la ciutat ens en pot donar una idea que el 1860, el 57'7% de la
població masculina i el 89'9% de la femenina eren analfabets i que els estudiants de segon ensenyament eren el
7'5 per mil. L’organització productiva contribuïa per la via de l’aprenentatge a la formació dels treballadors i
l’especialització en teixits de novetat predisposava a la innovació i a la introducció de nous procediments tècnics,
la qual cosa repercutia en la qualificació dels teixidors, directors de teixits i fabricants i impulsava les necessitats
de complementar la seva formació tècnica per fer front als nous reptes.
El primer precedent d'una institució que es planteja la formació tècnica a la ciutat serà el Casino Industrial que el
1862 va instal·lar per primera vegada a la ciutat, l’ensenyament nocturn per a obrers a les habitacions d’un hotel
de la ciutat. Era la primera iniciativa sortida de les pròpies capes populars, però que no va tenir continuïtat.
Posteriorment l’Institut Industrial de Sabadell, agafa el relleu, creat el 1863 per alguns dels principals industrials
de la ciutat (Antoni Casanovas, Joan Sallarés, Pere Turull, Joan Gorina, Domènec Buxeda, etc), i que es proposava
aconseguir el progrés cap a l’ensenyament i la defensa de la indústria del tèxtil mitjançant tots els elements
possibles d’instrucció i perfecció per tal que es pugui arribar a un elevat coneixement de la llana i d’altres
materials relacionats amb la fabricació tèxtil.
L’escola s’instal·là al carrer Jardí, amb 50 alumnes matriculats, on s’ensenyaven teoria i pràctica de teixits, entre
d’altres assignatures. Després de tres o quatre anys d’eufòria, les assignatures impartides quedaren reduïdes a la
teoria de teixits i elements de matemàtica. L’escola va tancar el 1872.

La Revolució de Setembre de 1868 va suposar un intent d’implementar algunes de les idees progressistes
respecte a l’ensenyament i així a Sabadell, es crea una Escola nocturna i s’aprova la construcció d'una Biblioteca
Popular (1870). El 1872 l'Ajuntament demana a les autoritats corresponents la possibilitat de crear una Escola
Industrial:
"A imitación de las que existen en Suiza, Alemania y Bélgica y en la cual puedan adquirir los hijos de los obreros y los obreros
mismos los conocimientos científicos que tengan más relación con la industria y lograr de esta manera el rápido perfeccionamiento
de la misma con el empleo de trabajadores inteligentes".

Aquest esperit regeneracionista va provocar que el 7 de desembre del 1873 (en plena Primera República), una
comissió presidida per Valentí Almirall inaugurés oficialment l’Escola Industrial i Mercantil de Sabadell.
"En la nueva Escuela no irán los alumnos a recoger títulos que les concedan el privilegio de ejercer determinadas profesiones; irán a buscar
instrucción, a adquirir conocimientos teóricos y prácticos sobre todas aquellas materias que jamás hubiera debido ignorar el oberro en un
país bien regido; irán a ponerse en condiciones de ser buenos ciudadanos, honrados jefes de familia y trabajadores inteligentes".
El Pla d'Estudis, de tres cursos de durada, comprenia les matèries següents:
“Rudimentos de lectura, escritura, gramática y aritmética; Ampliación de la lectura, escritura y gramática; Ampliación de la aritmética con
nociones de álgebra; Conocimiento del cuerpo humano, nociones de higiene y economía doméstica; Conocimiento del alma humana,
nociones de moral y de lógica; Idea del derecho y nociones de la legislación española; Dibujo lineal teórico y práctico, copia de objetos de
bulto; Nociones de física y química; Mecánica, explicación de las máquinas simples, herramientas y motores, idea de las máquinas mas en
uso de la localidad; Teoría del tejido; Cálculo mercantil y teneduría de libros; Geografía y estadística i Lengua francesa”
L'Escola admetia nens i nenes de 10 a 13 anys, edats compreses entre l’acabament de l’escola elemental i l’edat
d’ingrés al treball. El programa s’estructurava trimestralment i al final de cada trimestre hi havia quinze dies de
vacances, desenvolupant-se el curs en anys naturals. El seu director fou el mateix Valentí Almirall. La seva vida
fou molt curta, degut a la caiguda de la República i la Restauració.
El gener de 1874, després del Cop del general Pavia, Valentí Almirall dimiteix i el nou Ajuntament provisional
encarregà un informe sobre la situació de la instrucció pública a Sabadell en el qual es demana la supressió de
l'Escola (entre d’altres coses perquè oferia un ensenyament laic).
El 1880 es fundà l'Ateneu de Sabadell, on es crearen aules per a l’ensenyança de dibuix i pintura i on Narcís Giralt
i Sallarès establí una secció d’ensenyament de teoria de teixits i anà fent forat la idea d’establir una escola
d’ensenyament tècnic professional i artístic.
El 25 de març del 1888 es fa pública la instància del Gremi de Fabricants i la Cambra de Comerç demanant al
Govern una Escola Industrial. El mateix 1888 es crearà una "Secció segona d'Arts i Oficis de l'Ateneu de Sabadell"
i es consolidarà l’ensenyament de la teoria de teixits introduint-se durant els següents anys, classes de
tecnologia, de dibuix en figura i aplicació de teixits, francès, anglès, dibuix lineal, geometria aplicada a la indústria
i classes de mecànica.
El 8 de novembre del 1895 el Gremi de Fabricants envià a l'Ajuntament una còpia del projecte per a l’obertura de
l'Escola Industrial on s’establien les normes d’ingrés, les matèries i el nombre de cursos, així com la creació de
classes nocturnes per a obrers.
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2.5- L’ESCOLA INDUSTRIAL DE SABADELL

És a partir del 6 d’octubre del 1907 quan hi ha registrats els primers pagaments als paletes Bañeres per la seva
feina a l’edifici (els comptes d’aquest any corresponien a treballs preparatoris com els fonaments). Els plànols i la
direcció d’aquesta Escola Industrial foren confiats també a l’arquitecte Jeroni Martorell, que, per aquest
concepte, cobrà l’import total de 11.519 pessetes (69,23 €).
El 12 de novembre de l’any 1910, s’acabava la construcció d’aquesta Escola Industrial i, amb la idea de posar-la al
servei de la ciutat al més aviat possible, la Junta autoritzà que s’hi fessin classes ja a mitjans del mes d’octubre,
deixant per més endavant la inauguració oficial de l’edifici (el 15 de maig de 1911), atès que, tenint en compte
les difícils circumstàncies que es vivien al país després dels fets de la Setmana Tràgica, no era gens prudent de
donar-li la importància que havia de tenir l’acte.

El 1927 el Ministeri de Treball projectà una Reial Ordre declarant oficial l'Escola Industrial i d'Arts i Oficis, Reial
Ordre que no s’arriba mai a signar i publicar gràcies a les gestions ciutadanes per aturar-la, i que s’exposaren al
mateix Dictador Primo de Rivera en la seva visita a l'Escola el 21 de gener de 1929. Finalment el 1930, després
d’una visita a l'Escola del propi Ministro de Trabajo y Previsión Social, una Reial Ordre de 29 de setembre de 1930
establí que l'Escola era declarada escola privada, facultant-la per expedir certificats docents i d’aptitud
professional en la forma i d’acord al model que aprovi la Junta del Patronat, fent constar en els documents el
caràcter privat de dita Escola, però manifestant que els estudis realitzats podran adquirir validesa oficial sempre
que siguin revalidats en una escola oficial sostinguda per l'Estat. S’havia aconseguit salvar el caràcter propi de
l'Escola i el seu model de gestió.

És en el moment de finalitzar l’obra quan es pot fer el càlcul de la despesa que aquesta construcció va suposar.
Els principals pagaments van ser per als paletes Antoni Bañeras i fill, 130.184,30 pessetes (782,42 €) i per al
fuster Valentí Miserachs 27.188 pessetes (163,40 €). Les altres són notablement més baixes, però són igualment
interessants com a referència dels preus que els diferents sectors de la construcció assolien aquells anys: al
picapedrer Josep Serra cobrà 9.836 pessetes (59,11 €), i la casa de Ramon Masoliver, especialitzada en paviments
i materials hidràulics, en rebé 7.798 (46,87 €), mentre que l’estucador J. Pi i Carbonell li eren pagades 6.124
pessetes (36,81 €). Quantitats inferiors corresponien a les factures del llauner Rossend Valls, de 5.997,47
pessetes (36,05 €), dels pintors Palà i Caixachs, de 4.300 pessetes (25,84 €) i del manyà Antoni Parés, que
arribava a 2.804,92 pessetes (16,86 €).
A la reunió del Consell d’Administració del 14 d’abril de 1911 queda constància de l’acabament de l’edifici on
s’havia invertit una quantitat superior al pressupost inicial, per raó de les modificacions i de les millores
introduïdes al primitiu projecte, fins a arribar a un total de 249.871 pessetes (1.501,75 €).
L'Escola comptava a partir d’aquest moment, amb un edifici capaç de cobrir totes les necessitats que una escola
d’aquest calibre necessitava. Des del mateix moment que s’inaugura, es van introduint noves matèries segons les
necessitats del moment (electricitat, mecanografia, angles, alemany, etc). De totes maneres, la majoria
d’estudiants seguien cursant assignatures relacionades amb el dibuix, teòrica i pràctiques de teixits i àlgebra.

El 1923 s’emprengué la iniciativa de crear una Biblioteca pública "Tècnica-Tèxtil", per a la dotació de la qual es
recorregué a uns bons d’ajuda. Fou l’origen de la important Biblioteca Giralt que va arribar a comptar amb més
de 12.000 volums. El 1929, l'Escola va participar amb un estand propi a l'Exposició Universal de Barcelona,
exposant-hi diversos teixits artístics fets per l’alumnat.
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L’arribada de la República i de la Generalitat el 1931 suposà una forta embranzida pel món educatiu sabadellenc
que intentà posar fi al dèficit històric en l’equipament escolar de la ciutat, i es començaren a construir escoles i
planificar tot un seguit d’actuacions que la guerra civil havia espatllat. En aquest context l'Escola Industrial
continuà la seva tasca docent guiada com sempre pel Patronat i assegurada la seva situació legal amb la
declaració del 1930 de privada-subvencionada.
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El 1958 s’insisteix que la situació de l’Escola era angoixosa i ja es parlava d’un concurs d’avantprojectes per a la
nova, que en el futur tindria una base molt més àmplia perquè hi intervindrien l’Ajuntament, el Gremi de
Fabricants, la Cambra del Comerç, una associació de metal·lúrgics, el Banc de Sabadell i la Caixa d’Estalvis
d’aquesta ciutat.
D’aquesta manera, l’any 1963, s’inicien les obres a l’antiga Escola Industrial per instal·lar-hi la biblioteca. El
procés preparatori havia estat bastant llarg, però les obres per posar-lo en pràctica foren ràpides, perquè la
biblioteca, novament instal·lada en locals de més capacitat i millors condicions, a la planta baixa de l’edifici, fou
inaugurada el 23 d’abril de l’any 1965 i ampliada el 1988. S’aprofitava així dignament una bona part de l’antiga
Escola, que també oferia espai a diferents entitats relacionades amb l’Obra Cultural de la Caixa d’Estalvis de
Sabadell, a la primera planta, i reservava tota la segona planta per instal·lar-hi un auditori i una sala
d’exposicions. Ja a l’inici de 1965 fou aprovat el pressupost per construir-lo i així quedà arrodonit un conjunt
arquitectònic de gran categoria per acollir les activitats culturals patrocinades per aquesta Caixa.

L’any 1946, després de molts anys de demanar-ho, es pot apreciar l’inici d’un procés d’ampliació de l’escola, ja
que es va pagar als arquitectes Vila i Balcells els plànols i el projecte de la biblioteca de l’ampliació de l’Escola
Industrial. A poc a poc s’anaven concretant unes realitats i, a la reunió del Consell d’Administració del 3 de
desembre de 1957, el seu president comunicà que el Patronat de l’Escola Industrial, que havia quedat totalment
insuficient. Sol·licitava un ajut econòmic per a la construcció d’una nova escola per poder atendre les necessitats
presents i les que podien presentar-se en un futur immediat. Dominava l’opinió que no era oportú pensar en
l’ampliació de l’escola, sinó en la construcció d’un edifici nou, perfectament ajustat a les necessitats previsibles.
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3. ESTAT ACTUAL
D’aquell edifici que va ser construït entre els anys 1907 i 1910 segons el projecte de l’arquitecte Jeroni Martorell,
pràcticament només es manté la imatge original als exteriors, perquè la major part dels espais interiors han
sofert moltes reformes, provocades pels canvis successius de dedicació que han tingut i ja s’han comentat. D’una
banda s’hi han anul·lat moltes divisions interiors, i així s’han aconseguit amplis espais per a l’antiga biblioteca i
actualment una sala d’exposicions, a la planta baixa, o per l’auditori, a nivell superior, i de l’altra, s’hi han afegit
en alguns sectors uns nivells intermedis que permeten una millor adequació a les necessitats actuals, com
succeeix tant a la sala d’exposicions com a l’auditori. Un element que es manté intacte des de la seva
construcció, és la majestuosa torre situada al lateral de la façana principal, que s’alça com un element destacat
per sobre l’uniforme panorama urbà de la ciutat de Sabadell.

3.1- LA FAÇANA PRINCIPAL
Les superfícies exteriors del volum arquitectònic presenten tres sectors, ben diferenciats, d’acord amb les
necessitats específiques de cada una. El que podem considerar com la façana principal, gaudeix d’una excel·lent
contemplació gràcies a l’ampli espai urbà que s’obre davant seu, el que, paral·lelament a aquest, s’obre cap al
jardí, que avui presenta algunes dificultats per poder-lo apreciar degut a la espessa vegetació d’aquest.
Crida l’atenció per l’època en que es va construir l’edifici, que la façana no estigui composada d’elements
ornamentals i que no disposi d’una portada monumental com era el cas en molts edificis de l’època modernista.
No s’ha inclòs cap balcó i només queda destacada per un parell de fanals de ferro forjat als costats de l’entrada
principal (fotografia 4 i 7). A la torre les obertures reflecteixen perfectament l’escala, que permet un accés
còmode als diferents nivells.
A la resta de la façana, el seguit de finestres, malgrat la diversitat que presenten, subratllen la lògica horitzontal,
remarcada per la successió dels materials que s’hi utilitzen. Pedra calcària al sòcol, maons d’excel·lent qualitat a
la planta baixa (fotografia 6), que queda finalitzada per una lleugera motllura aconseguida amb el mateix
material (fotografia 2), aplicat també per fer els arcs, fora de la porta principal, que tanquen totes les obertures i,
combinat als pilanets que separen les finestres quan s’agrupen per parelles o per grups triples (fotografia 1), tal
com és normal a l’arquitectura d’aquesta època, de manera que les mides dels maons (29 x 15 cm) es
converteixen en una mena de mòdul i no cal trencar-ne cap, factor que facilita les possibles combinacions
estètiques i la productivitat del treball dels paletes.
El primer pis i el segon s’unifiquen pel que fa a la superfície, llisa i estucada amb un càlid color ocre clar que
harmonitza amb el rogenc dels maons i amb el verd de les peces vidriades que protegeixen l’ampit de totes les
finestres. Aquestes obertures són molt variades, de manera que en aquests dos pisos n’hi trobem fins a set tipus
diferents (fotografia 5), un parell de rectangulars i cinc de tancades per arcs lleugerament apuntats i de diverses
proporcions pel que fa a l’alçada i l’amplada. La composició general d’aquesta façana queda organitzada segons
un eix de simetria bàsic, que es trenca a la planta baixa pel fet que s’hi obre la porta d’accés a un costat, però
que és respectat als dos pisos superiors, cada un dels quals presenta la seva solució pròpia. El primer és centrat
per un tema de tres finestres, molt estretes les laterals, i a cada costat se succeeix una alternança de finestres,
simples i amples, o dobles i més estretes. Per la seva banda, el segon pis a l’eix té un gran finestral triple amb els
ampits a diferents nivells i queda tancat per un gran arc de tres parts, però pràcticament unitari, que s’alça més
amunt del ràfec general i provoca la formació d’un pinyó triangular de forma bàsicament derivada d’un equilàter.
Des d’aquest eix se succeeixen alternadament a cada costat una triple obertura amb rectangles de diferent
alçada: un gran finestral triple com el del centre i un altre bloc de tres finestres rectangulars.

Aquests elements ja serien suficients per donar un caràcter singular a aquesta façana, però el que li confereix un
segell diferencial són els diversos temes en els quals la utilització exclusiva d’un material tan senzill i industrial
com són els maons, que es deixen a la vista, obliga a una geometrització simple que afegeix energia a la solució
adoptada i a d’altres components integrats en la coronació d’aquests frontís.
Com a conclusió podem dir que les façanes d’aquest edifici, presenten una delicada policromia pel fet que
respecten els tons propis dels materials que hi són utilitzats. Sobre d’un sòcol de pedra clara s’alça un primer cos
de maó vist, i continua el pla dels dos pisos següents amb un arrebossat blanc, només interromput pels contorns,
de línia ben definida, de les obertures, que tenen els ampits de rajola verda vidrada. Així queda constituït un
basament ben estructurat, que es corona amb una cornisa de maó vist, que està interrompuda per tres motius
triangulars, força sobresortints, que aconsegueixen treure la monotonia a la silueta d’aquesta façana. És una
distribució d’espais que correspon, funcionalment, a la utilització d’aquest immoble perquè reflecteix
perfectament l’horitzontalitat de les seves tres plantes i perquè els espais ocupats per les aules i els tallers
disposen d’uns finestrals d’àmplies proporcions que permeten donar-los una excel·lent il·luminació. Pel que fa a
la similitud entre la façana principal i la posterior, només es repeteixen les tres finestres més grans de la planta
superior, en els quals per tal d’augmentar-ne l’alçada, s’ha provocat una marcada inflexió triangular en el
coronament de la façana.
Pel que fa a les obertures de la façana, s’ha de fer especial èmfasi en l’amplia varietat del repertori de formes i
l’atenció que hi dedicà l’arquitecte per tal que s’ajustessin a la funció que havien de complir. En comparació
entre la façana principal i a façana posterior, es pot veure una clara diferència, ja que a la davantera s’aprecia
una façana més continguda i a la que dóna al jardí hi ha més llibertat i menys ordre, sense que això representi, en
cap cas, una limitació de la capacitat d’oferir altres versions de la curvatura dels arcs, que s’aparten del mig punt,
o de les llindes trencades, que es resolen amb la progressiva aproximació dels maons que, horitzontalment, les
integren.
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3.2- LA TORRE

3.3- LA FAÇANA CAP AL JARDÍ

Situada a l’angle de la façana. Element amb caràcter diferenciador i significatiu de poder i de presència dins d’un
conjunt urbà. Jeroni Martorell situà a un extrem d’aquest edifici la torre per una doble funció. Exteriorment és
una fita que permet diferenciar-la dins d’un panorama urbà bastant monòton, com era el de la ciutat de Sabadell
aquells anys inicials del segle XX, però si s’observa la situació de les obertures que presenta, unes finestres
estretes que segueixen una disposició ascendent, es dedueix que corresponen a un espai interior que no és pla,
sinó inclinat, perquè és ocupat per una escala que permet la comunicació entre les diferents plantes de l’edifici.

Si podem considerar que el projecte de la façana principal i el de la torre demostren de sobres la independència
de criteris del seu arquitecte, aquesta conclusió encara serà més òbvia amb la solució adoptada per a la façana,
que teòricament és secundària i s’alça cap al jardí. En aquella façana es mantenia un cert respecte per l’eix de
simetria en la disposició dels seus components; per l’horitzontalitat de les obertures a cada un dels nivells,
remarcada per la policromia dels materials que s’hi utilitzaren (gris de la pedra, rogenc dels maons, ocre clar de
l’arrebossat i més rogenc als maons de la coronació), i perquè se seguia una línia recta a la planta, corresponent a
l’alineació del carrer, és a dir, una correcta distribució segons uns hàbits col·lectius respecte a una determinada
lògica arquitectònica. Però la situació era diferent en el que correspon a aquesta façana interior. Jeroni Martorell
hi retrobà la possibilitat d’aplicar amb certa llibertat les capacitats creadores que ja havia tingut l’oportunitat de
demostrar en altres edificis com el de la Caixa, que s’alçava a l’altra banda del mateix jardí.

D’aquesta manera, aprofitant aquest espai cilíndric es pogué donar a l’escala l’amplitud necessària per
possibilitar-ne una utilització simultània per nombroses persones, fet lògic si tenim en compte la quantitat
d’estudiants que seguien els cursos d’aquella Escola Industrial.
La torre sobresurt del nivell de la teulada amb un cos superior, coronat per una airosa coberta cònica que es
destaca del bloc general per l’alçada que assoleix i per les obertures que l’animen a diferents nivells. Les que
corresponen pròpiament a l’escala són allargades, rectangulars i obertes a una progressiva alçada, que correspon
a la dels graons de l’escala interior. I com succeeix als campanars ja de l’època romànica, les obertures són més
nombroses als nivells superiors, de manera que als baixos n’hi ha tres i al de sobre, quatre. La riquesa augmenta
en aquell cos que sobresurt àmpliament del bloc i marca una destacada presència urbana.
Una robusta motllura indica l’inici i l’animen una abundant sèrie d’obertures, setze, que, amb regularitat, se
situen a tot l’entorn. Són molt altes i estretes i es tanquen de manera escalonada deixant espai pels permòdols
que suporten el ràfec prominent que hi ha a la base de la coberta cònica, coronada per un tradicional penell de
ferro forjat.
No hi ha elements decoratius sobreposats, però amb l’aplicació exclusiva d’elements arquitectònics, Martorell
aconseguí donar-li l’accent propi d’un esperit jove, força adient als que havien de mirar-la tot sovint els anys de
la seva formació professional.

Façana on no hi ha eix de simetria ni es respecta la plena horitzontalitat de les obertures a cada nivell, ni tampoc
la línia recta és seguida com a directriu bàsica de l’alineació dels seus elements, de manera que l’arquitecte
refermà les actituds independents que ja s’han remarcat anteriorment.
La façana està dividida, verticalment, en quatre sectors, totalment diferents en dimensions i en els elements que
s’hi integren, i s’afegeix, la circumstància que les obertures que s’hi distribueixen amplien considerablement el
repertori de les que aquest arquitecte situà en l’edifici.
El primer sector des de l’esquerra de la façana a la planta baixa té quatre àmplies obertures fetes amb maó vist,
tancades amb un arc quasi gaudinià que arrenca d’unes impostes en progressiu sortint i és reforçat a la llinda per
una biga de ferro que s’ha deixat a la vista. Des de la cornisa que acaba aquesta planta fins a la coronació, on
torna a utilitzar-se quasi exclusivament el maó vist, la superfície està arrebossada de color ocre clar en els dos
pisos que comprèn. Al primer hi ha tres obertures, sense relació amb les verticals de baix, que es tanquen amb
un arc derivat d’esquemes gaudinians, i al segon, un gran finestral de tres seccions, segons el tipus que hem vist
a l’altra façana, que no correspon a les verticals de les obertures del pis inferior.
El segon sector és el que assoleix més protagonisme, perquè sobresurt quasi tres metres i mig de la línia general
de la façana i per la varietat de les seves obertures. S’inicia per un reduït espai corresponent a la caixa d’una
escala de servei, marcada a l’exterior per un parell de finestres estretes a cada nivell, i continua amb un altre,
més ampli, on se situen tres grans obertures amb tancament d’arc compost de difícil definició, reforçat per una
biga de ferro al lloc de la llinda, al nivell de terra, i al primer pis, quatre finestres iguals sense correspondència
vertical amb aquestes obertures ja al nivell del segon pis, un terrat permet que s’hi obri un altre d’aquells grans
finestrals de tres seccions que donen caràcter i connexió a les dues façanes.
El tercer sector també pot subdividir-se, perquè, a la dreta, s’hi obre l’amplia porta d’accés, tota de maó vist,
amb arc bastant rebaixat que llueix un vitrall a l’espai superior de la porta. Al mateix nivell tres grans obertures,
iguals que les que hem vist al primer sector, animen el mur, de maó vist fins a la cornisa de separació amb la
primera planta, en la qual s’obren tres finestres semblants a les d’aquest nivell al primer sector. A la segona
planta hi ha una altra versió dels grans finestrals esmentats de tres seccions. El subsector representat per la
porta d’accés té una solució pròpia, perquè a la primera planta, s’hi obren tres finestres iguals i de disseny molt
simple, i al nivell de la segona queda tot el parament llis, arrebossat amb el color ocre clar que dóna el to general
a les parts altes d’aquesta façana.
Finalment, el quart sector és més estret i totalment diferenciat de la resta, encara que manté la diversitat entre
el maó vist de la planta i l’arrebossat clar dels paraments superiors. Pel que fa a les obertures, en presenta tres a
cada un del tres nivells: les de la planta i el primer pis són semblants a altres ja vistes, però les del segon són de
fals arc escalonat, aquí úniques. Aquest sector queda cobert per un terrat que ofereix una visualització millor de
la torre que domina el conjunt, amb el basament de la qual enllaça per un parament llis i sense obertures.
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3.4- LA SALA DE MÀQUINES
Com s’ha dit anteriorment, a la façana principal d’aquest edifici es poden diferenciar fins a nou tipus d’obertures,
que tenen com a característica general que totes es tanquen amb una sola línia seguida, ja sigui recta o corba,
amb l’única excepció dels tres grans finestrals superiors, mentre que en aquesta façana del jardí hi ha també nou
tipus diferents i tan sols un d’entre ells, el que correspon als tres grans finestrals superiors, coincideix amb els
d’aquella façana. Les diferències entre una i l’altra també són ben diferenciades si es consideren els criteris
bàsics que hi dominen pel que fa a la composició; a la del jardí la composició és totalment lliure, tant com el
disseny de les obertures que l’animen, que presenten també la característica quasi general de tancar-se amb una
línia trencada, que inclou sectors rectes i corbats, o es presenta escalonada. Solament un tipus, poc definitori
dins del conjunt, presenta una forma de rectangle, força estret, aplicat per parelles a la il·luminació de la petita
escala de servei. A la coronació es repeteixen les solucions que hem vist aplicades a ambdues façanes, amb
detalls de ceràmica vidriada de color verd, com uns espiralls hexagonals o unes plaques que subratllen els
careners.

Annexat a l’edifici principal de l’Escola, hi ha una altra construcció que inicialment estava destinada a allotjar les
màquines. El 1909 es pagaren a la casa Joan Torras, de Barcelona, les bigues i els cargols de ferro per construir-la,
i a la casa Roviralta, les plaques de pissarra artificial, els triangles i les teules de cavallet, que eren elements
aplicats a la coberta d’aquesta sala de màquines.
Cal destacar-hi l’aplicació del tipus de coberta anomenada shed que és el resultat de l’evolució i del
perfeccionament dels sistemes constructius de naus industrials, que permetien aconseguir grans superfícies
unitàries i fàcilment ampliables, amb una il·luminació natural uniforme que arriba des del sostre. Aquest està
constituït per dos sectors que formen un angle de costats desiguals: el més llarg, en pendent suau, és d’obra
massissa; el més curt i d’inclinació més forta és una superfície orientada cap al nord, en la qual el vidre ocupa una
part molt important.
Fins aquí l’arquitecte J. Martorell seguí una estructura que és molt freqüent a l’arquitectura industrial, però hi
afegí un detall que permet apreciar la inquietud de la seva activitat creadora. Habitualment, les finestres que
aquestes construccions tenen a la part lateral són senzilles i rectangulars, però aquí es presenten en grups de
tres i cada una té una forma diferent a l’acabament per tal d’adaptar-se a la superfície arquitectònica
determinada per aquella disposició escalonada de la coberta. Aquesta sala de màquines és, sens dubte, un annex
secundari, però cal tenir-lo en compte, perquè també constitueix una faceta significativa dins d’aquest conjunt
arquitectònic.
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3.4.1- Última reforma
L’any 2007, la direcció de l’Obra Social de la Caixa de Sabadell decideix realitzar el projecte en dues fases, de les
quals només s’ha finalitzat les obres de la primera part (la segona part és a que s’estudiarà en aquest projecte de
final de grau). En aquesta primera fase, es planteja una renovació de la sala de màquines en general (coneguda
també com la sala de les cosidores).
Els encarregats d’aquest projecte van ser els arquitectes Esteve Bonell Costa i Josep Maria Gil Guitart. Amb
aquesta remodelació es va respectar totalment l’embolcall de l’edifici, mantenint fins i tot les mateixes bigues i
elements estructurals de l’interior. Es vol transformar l’espai en una difusió i divulgació de nous coneixements i
tecnologies, i en general, de la promoció de les arts.
Degut a la gran quantitat de modificacions i contínues reformes que s’havien fet d’aquest espai des del 1965, any
en que es va tancar l’escola, amb aquesta intervenció es va voler tornar a l’origen de l’edifici: un gran espai
diàfan. Es van eliminar els altells i pilars i es va fer una nova distribució dels espais.
Es proposen dos nous grans espais: un de nova creació construït vuit metres sota l’antic taller on es crea una
gran sala d’actes d’una amplitud de 16 metres i amb una capacitat per 390 espectadors i l’altra que té per
objecte la reforma dels antics tallers per a convertir-los en una gran sala d’exposicions.
Es recupera la il·luminació zenital i l’espai interior de la coberta “shed”. Al mateix temps, es proposa una nova
entrada al conjunt des del carrer i un nou vestíbul situat entre els dos edificis amb una escala que busca
relacionar els dos grans espais.
En aquest projecte de rehabilitació, s’ha utilitzat una escassa varietat de nous materials: un paviment continu de
tarima massissa de fusta de roure europeu acabada a l’oli en tot l’edifici, sostres i parets de plaques de cartróguix pintades de blanc a les sales d’exposicions i revestiments de panells acústics amb acabat de xapa de fusta
natural per la sala d’actes.
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3.5- INTERIORS

3.5.2- Planta Baixa

Com queda dit, els diferents nivells de l’interior de l’edifici de l’Escola Industrial han quedat totalment modificats
per tal d’adaptar-los a les utilitzacions que successivament han tingut. Avui només en podem fer càrrec a través
d’algunes fotografies i d’alguns indicis que ens permeten apreciar com hi era atesa una distribució pràctica de
l’espai, amb un passadís ben ample, a la banda de llevant, que facilitava la circulació d’una nombrosa
concurrència i l’accés còmode a les diferents aules, obertes cap a la banda de ponent, que així disposaven d’una
llum natural més uniforme.

Com s’ha comentat anteriorment, dels interiors de l’edifici originals no en queden grans exemples tret del
vestíbul i l’escala principal.

3.5.1- Vestíbul i escala principal
L’estat original del vestíbul d’accés ofereix una altra mostra del concepte delicat que Jeroni Martorell tenia
respecte al paper que pertocava als elements ornamentals. Una composició de diferents rectangles que
correspon a l’estructura és la base per situar-hi uns temes d’arrel barroca i de clar respecte a la simetria que,
amb els tons ocres i grisos de l’esgrafiat, ens donen un conjunt ben harmònic i d’elevada sensibilitat. Des d’aquí,
per una doble arcuació de singular disseny, hi ha l’accés cap a l’escala que condueix als nivells superiors. Són uns
arcs de lineament complex suportats per una columna de pedra. Ja a l’àmbit de la torre domina la disposició de
l’escala, sobre voltes de maó de pla, que li proporcionen una línia exquisida i d’extrema lleugeresa. Aquestes
bones qualitats queden subratllades pel fanal, en forma de tronc de piràmide invertida, les cares del qual estan
constituïdes per petits vitralls policroms, alçat sobre una estructura de ferro forjat, tot perfectament situat dins
del repertori modernista. A les tres cares d’aquell tronc de piràmide, s’hi situaren temes decoratius al·lusius a les
activitats docents que es desenvolupaven en aquella Escola. Els que ocupen les dues cares més visibles fan
referència a les arts, per una paleta amb pinzells, o a la indústria, amb una roda dentada; i la tercera cara
presenta una esquadra amb una plomada, que recorda la construcció, i un matràs, que fa referència a la química.
El suport del fanal de ferro forjat, és l’inici de la barana, també de ferro forjat, que presenta successius sectors
rectangulars delimitats per barrots, torçats en part, on queden inserits temes d’estilització vegetal amb detalls
daurats.
Des de la base de l’escala, s’inicia la delicada incurvació, subratllada per la línia fosca de la barana de ferro, que
sense interrupcions arriba al replà de la segona planta, establert sobre unes bigues de ferro perfectament
apreciables. Des d’aquest nivell i fins a arribar a la part més alta de la torre, l’escala continua, encara que amb
una amplada més reduïda, fet que confereix a tot l’àmbit interior de la torre una diafanitat completa, afavorida
pel to quasi blanc de l’estucat que cobreix el mur.

Des del vestíbul es té accés a uns petits banys de servei situats a l’esquerra i també permet la sortida als jardins
posteriors a través d’una porta de vidre de grans dimensions amb un vitrall a la seva part superior.
Per la part contrària a l’escala de cargol, podem accedir a un passadís que transcorrerà per tota la planta baixa
fins a connectar amb la sala de màquines (espai ja rehabilitat comentat a l’apartat 3.4).
A diferents punts d’aquest passadís, es dóna accés a una gran sala diàfana que s’utilitza per a exposicions
temporals (de 400 m2). Es tracta d’una zona de doble altura que permet tenir una visió sorprenent de les
finestres. Aquestes obertures de la façana principal, que estan formades per vitralls de diferents colors, donen
una il·luminació a la sala que permet no haver d’utilitzar llum artificial durant les hores de sol.
Per la part esquerre del passadís (anant cap a la sala de màquines) es té accés tant a unes escales que porten a
l’altell com a unes escales de servei que arriben fins a la planta segona.

3.5.3- Altell Planta Baixa
Mitjançant l’escala que es comentava anteriorment, s’arriba a un altell on actualment hi ha petits despatxos per
als treballadors del local. La planta fa forma de U invertida per tal de poder donar llibertat a les finestres de
doble altura de la façana principal. Això permet crear una zona molt àmplia, que tant des de la planta baixa com
des de l’altell dóna una sensació d’estar en un sol espai.
Des d’aquesta planta també es té accés a l’escala de servei que connecta totes les plantes.
La zona està dividida en dos subsectors ja que de manera horitzontal hi ha situats varis pilars que carreguen les
parets dels pisos superiors.
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3.5.4- Planta Primera

3.5.6- Planta Segona

Ja sigui mitjançant l’escala de cargol principal o l’escala de servei, s’arriba a la primera planta de l’edifici. És una
planta formada per un passadís principal que com a la planta baixa va de banda a banda de l’edifici per la cara del
jardí (permet unes vistes de tota la zona d’arboreda). Des d’aquest passadís es pot accedir a un seguit de
cambres pensades per a fer la funció d’aules, despatxos o del que es necessiti en cada moment. Són despatxos
formats per dues plantes i amb capacitat per a grups d’entre 15 i 30 persones. Dins de cadascun d’ells hi ha
l’escala que connecta amb el pis superior. Tal i com es pot veure al plànol adjunt, a banda i banda de l’edifici hi
ha els serveis: uns més grans i còmodes i els altres més petits i d’un ús més pensat de cara als treballadors.

És només des de la majestuosa escala que es pot accedir a la segona planta de l’edifici. Rebut per un ampli
vestíbul (tant com l’amplada de l’edifici) es dóna entrada mitjançant dues rampes laterals a un auditori amb
capacitat per a 185 persones. Per altra banda, també hi ha una petita zona destinada als serveis.

Els despatxos, igual que a la planta baixa, tenen una alçada doble a la banda de les finestres de la façana
principal, per permetre que aquestes finestres quedin uniformement enquadrades a cadascun dels despatxos
sense que s’hagin de partir entre una planta i l’altre. En aquest cas, les façanes són de vidre transparent (a
diferència de les de planta baixa que estaven formades per vitralls de colors).

Entre els dos passadissos, hi ha un espai privat per a la col·locació de les màquines d’aire condicionat, un espai de
magatzem i uns petits vestidors.
L’escala de servei que arrencava a la planta baixa, finalitza el seu recorregut en aquesta segona planta,
permetent l’entrada a l’auditori i per altra banda donant accés a la terrassa que ofereix unes agradables vistes
del jardí.

3.5.5- Altell Planta Primera

3.5.7- Altell Planta Segona

Des de les escales privades que hi ha a l’interior de cada despatx, s’arriba al pis superior de les aules - despatxos.

Pujant les escales simètriques que es troben al vestíbul principal de l’auditori, es pot accedir en primer lloc a una
petita sala de conferències amb capacitat per a 45 persones. Les parets d’aquesta sala són de vidre transparent,
fet que permet donar més amplitud a la sala i poder veure des de l’interior de la sala tant el jardí com el mercat
central construït just davant de la façana principal de l’edifici. Darrera d’aquesta sala, hi ha un segon accés a
l’auditori, a la seva part més alta.

Aquesta planta superior està dividida en dos espais: un primer que dóna a la banda de la façana principal i que
permet una visió de la planta de baix i una altra petita sala encarada a la banda del jardí.
A l’extrem oposat a la torre, hi ha una gran sala que trenca la monotonia de la planta. Des d’una habitació
correlativa a aquesta es pot accedir també a la planta superior (accés a la part de l’escenari de la sala d’actes de
la planta superior).

També hi ha uns serveis i les sales de control tant de l’auditori com de la petita sala de conferències. Tots els
voltants d’aquesta planta estan envoltats dels grans finestrals que hi ha a la part més alta de la façana, fet que
permet l’entrada de molta llum natural (actualment estan tapiades per tal que aquesta llum no entri a l’auditori).
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4. MEMÒRIA DESCRIPTIVA
4.1- INFORMACIÓ PRÈVIA
4.1.1- OBJECTE DEL PROJECTE
Adaptació i canvi d’ús d’un edifici ja existent destinat a allotjar dependències municipals.
4.1.2- PERSONES QUE INTERVENEN
Aquest projecte ha estat elaborat per l’estudiant de Grau en Ciències i Tecnologia de l’’Edificació a l’escola
Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona: Aran Zamora Penalva, amb DNI: 47181385-J.
El tutor del present projecte ha estat l’arquitecte i professor de l’escola, Rafael Marañón González.
4.1.3- DESCRIPCIÓ DEL SOLAR
Localització
Referència cadastral
Superfície
Superfície sòl
Coeficient de participació
Any de construcció
Tipus finca
Ús

Carrer d’en Font número 1 (08201) (Districte 1) Sabadell
5601033DG2050B0001OD
3.538 m2
1.189 m2
100 %
1911
Parcel·la construïda sense divisió horitzontal
Cultural

4.1.4- DADES URBANÍSTIQUES
L’edifici en estudi està regulat per les determinacions del Pla General d’Ordenació Urbana de Sabadell (PGOU) i
pel Pla Especial de Protecció del Patrimoni de Sabadell (PEPPS).
Com es descriu al quadre adjunt (figura 1), l’edifici està protegit globalment, prohibint qualsevol enderroc total o
parcial, no s’autoritza cap tipus de modificació de les façanes ni de cobertes. Per altra banda, la llibertat per
poder modificar els interiors és més permissiva, és per això, que per a la proposta d’intervenció que s’estudia en
aquest projecte no hi ha cap tipus de condicionant ja que el projecte presentat compleix i respecte els diferents
punts exigits.

FIGURA 1
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4.2- PROPOSTA D’INTERVENCIÓ

4.2.3- PLANTA PRIMERA

El projecte que es preveu és la rehabilitació de l’antiga Escola Industrial i d’Arts i Oficis de Sabadell per a fer-hi el
nou Ajuntament de la ciutat. Es redistribuiran novament les diferents plantes de l’edifici, creant nous espais i
zones que permetran extreure el màxim rendiment de l’immoble.

És en aquesta primera planta on es començaran a distribuir els espais purament destinats a dependències
municipals. Mitjançant qualsevol de les tres escales disponibles (escala helicoïdal, escala secundària, escala de
servei) o ascensors, es podrà arribar a aquesta primera planta. És en aquest nivell on hi haurà el despatx
presidencial (format pel propi despatx, un petit despatx de secretaria, una petita sala de reunions amb capacitat
per a 7 persones i una última sala també per a reunions amb capacitat per a 12 persones). Aquestes sales estaran
totes comunicades entre si de manera que es pugui accedir a totes elles sense necessitat de sortir al passadís
principal.

El projecte estarà dividit en tres plantes principals i un altell a la planta baixa. Es jugarà amb les alçades de les
diferents plantes, creant en tot moment dobles altures que proporcionaran una sensació d’amplitud.
Per acabar d’entendre l’explicació que es farà a continuació, és recomanable observar els plànols de
distribució/zonificació adjunts a l’apartat “PLÀNOLS” d’aquest mateix projecte.

També en aquesta planta hi haurà dos sales més, destinades a crear-hi petits departaments amb capacitat per a
cinc taules cadascun d’ells. Hi haurà una petit magatzem situat en un extrem de l’edifici.

4.2.1- PLANTA BAIXA
La planta baixa estarà formada pel vestíbul principal ja existent (es mantindrà intacte ja que està sota la
protecció del PEPPS). Es crearà una nova zona d’espera just davant de l’escala helicoïdal construïda per Jeroni
Martorell. Entre la sala d’espera i l’escala, hi haurà un petit espai destinat a la col·locació d’una gran estàtua de
marbre que donarà majestuositat al vestíbul. És un espai amb doble altura, fet que crea una gran sensació
d’amplitud. També té una sortida secundària que condueix directament als jardins de la part posterior de
l’edifici.
Des d’un passadís que travessarà horitzontalment tot el complex, es podrà accedir en primer lloc als banys
d’aquesta planta. A continuació dels serveis, es donarà accés mitjançant quatre grans portes semi-giratòries, a
una sala d’actes amb capacitat per a 96 persones. Serà una sala polivalent, ja que gràcies al sistema Mut a Mut
de la casa comercial FIGUERAS, es podran recollir totes les cadires amb un sistema de rails, deixant la sala
completament diàfana per a poder-hi realitzar altres activitats. Aquesta sala disposarà d’una petita habitació per
al control d’imatge i so.
Es construiran en total quatre ascensors que comunicaran les diferents plantes així com una nova escala a la
banda est de l’edifici (no estarà recolzada directament a cap de les parets exteriors, creant una sensació de
lleugeresa).

Des del passadís, també hi haurà una zona que serà de doble espai, permetent veure tant la planta inferior com
la superior.
4.2.4- PLANTA SEGONA
La planta més alta de l’edifici estarà composada per un seguit de despatxos a banda i banda del passadís
principal. Alguns d’aquests despatxos tindran les parets de vidre translúcid, permetent el pas de la llum a la zona
de circulació.
És en aquesta segona planta on també es reservarà una zona de descans per als treballadors (cuina equipada).
Des d’aquesta planta també es donarà accés a una terrassa exterior amb vistes al jardí.
Al ser la planta més alta de l’edifici i tenir uns grans finestrals a banda i banda, l’altura d’aquesta serà de grans
dimensions. Per aconseguir una major sensació d’amplitud, cap paret de la planta arribarà fins al sostre,
permetent també poder gaudir de les voltes modernistes que Jeroni Martorell hi creà.

Des del final del passadís, es podrà accedir a l’altre bloc del complex, l’antiga Sala de Màquines (part ja
reformada i que no entra dins la previsió d’aquest projecte).

Fent èmfasi una altra vegada als forats dels que disposa tot l’edifici, cal remarcar que en aquesta segona planta,
des del marge del forat es pot veure arribar a veure la planta baixa, per tant, com ja s’ha dit, s’intenta que tot el
complex doni la sensació de ser un sol espai (donant la sensació que l’ajuntament és un espai obert, sense res a
amagar).

4.2.2- ALTELL PLANTA BAIXA

4.2.5- SOTERRANI

Actualment, l’edifici ja disposa d’un altell a la planta baixa tal i com ja s’ha vist en punts anteriors. En aquesta
proposta d’intervenció, es crea un nou espai per a construir-hi una sala d’exposicions.

L’edifici consta d’un soterrani el qual s’utilitzarà simplement per a la col·locació de màquines d’instal·lacions i
com a petit magatzem. No s’ha estudiat a fons un major rendiment d’aquest espai ja que no té grans finestrals
com per a poder-hi allotjar dependències municipals o d’altres serveis.

Es corrobora la sensació de lleugeresa que es vol aconseguir amb aquesta rehabilitació, ja que tota la planta altell
estarà “semi-flotant” gràcies a unes petites bigues col·locades en tot el seu contorn. Permetrà crear un espai
lliure, on des de tots els marges es permeti veure la planta inferior.

S’hi arribarà només a través de l’escala de servei i de dos ascensors (només per ús tècnic o del personal en cas
necessari.

Així doncs, tant a la planta baixa com a la planta altell, es creen uns espais que conjuntament amb les de l’edifici
annex ja reformat, quedaran destinades a un ús més públic, permetent a tots els ciutadans gaudir d’aquest espai
sempre que sigui necessari.
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4.3- QUADRE DE SUPERFÍCIES

PLANTA PRIMERA

PLANTA BAIXA
2

ESTANÇA
Sala d’exposició

SUPERFÍCIE (m2)
288,15

ESTANÇA
Zona de Pas
Sala d’espera
Banys
Cuina
Despatx 1
Despatx 2
Despatx 3
Despatx 4
Despatx 5
Despatx 6
Sala de reunions
Terrassa

TOTAL

288,15

TOTAL

ESTANÇA
Zona de Pas
Sala d’espera
Banys
Sala d’actes

SUPERFÍCIE (m )
298,84
17,74
46,15
129,41

TOTAL

492,14

ALTELL PLANTA BAIXA

SUPERFÍCIE (m2)
146,56
17,74
36,69
26,17
31,93
24,32
24,75
21,73
20,09
14,56
24,84
43,80

433,18
PLANTA SOTERRANI

PLANTA PRIMERA
ESTANÇA
Zona de Pas
Sala d’espera
Banys
Despatx 1
Despatx 2
Despatx Secretaria
Despatx Alcaldia
Arxiu
Sala de reunions 1
Sala de reunions 2

SUPERFÍCIE (m2)
159,81
17,74
46,87
31,38
30,91
17,81
39,05
11,71
35,67
23,84

TOTAL

414,79

ESTANÇA
Magatzem / Sala de màquines

SUPERFÍCIE (m2)
226,21

TOTAL

226,21

SUPERFÍCIES ÚTILS TOTALS
ESTANÇA
Planta Baixa
Altell Planta Baixa
Planta Primera
Planta Segona
Planta Soterrani

SUPERFÍCIE (m2)
492,14
288.15
414,79
433,18
226,21

TOTAL

1.854,47
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4.4- DECLARACIONS BÀSIQUES I RELACIÓ DE DISPOSICIONS LEGALS

El projecte en estudi s’ha elaborat d’acord amb les disposicions legals d’obligat compliment i principalment:

-

Codi Tècnic de l’Edificació (RD 314/2006), amb aplicació de la totalitat del CTE per als projectes bàsics.

-

Normes urbanístiques, a les que ja s’ha fet referència a l’apartat 4.1.2- Dades urbanístiques.

-

Codi d’accessibilitat de la Generalitat de Catalunya.

REQUISITS BÀSICS LOE
FUNCIONALITAT

CONDICIONS

UTILITZACIÓ

D. 259/2003, OOMM

ACCESSIBILITAT

D. 135/95 *

TELECOMUNICACIONS

R.D. 401/2003 i R.D. Llei 1/98

Al tractar-se d’una reforma interior en un edifici catalogat i basant-nos en l’article 19.9 del mateix Decret, el
compliment del mateix no és d’aplicació quan les modificacions necessàries comportin un incompliment de la
normativa específica d’aquests béns historicoartístics. L’itinerari adaptat és el següent:
-

Amplada mínima lliure d’obstacles en tot el recorregut
Canvis de direcció
Espai lliure de gir
Alçada mínima lliure d’obstacles en tot el recorregut
S’admet un desnivell a l’accés de l’edifici
Amplada mínim portes
Alçada mínima portes
Espai lliure a banda i banda de porta
Alçada passamà
Rampes compliran amb els pendents màxim descrits al CTE DB-SU

REQUISITS BÀSICS LOE
SEGURETAT

HABITABILITAT

≥ 0,90 m
Ø ≥ 1,50 m
Ø ≥ 1,50 m
≥ 2,10 m
≤ 2,00 cm
≥ 0,80 m
≥ 2,00 m
Ø ≥ 1,50 m
0,90 < H < 0,95

EXIGÈNCIES BÀSIQUES CTE

ESTRUCTURAL

SE 1 i SE 2

EN CAS D’INCENDI

SI 1 a SI 6

D’UTILITZACIÓ

SU 1 a SU 8

SALUBRITAT

HS 1 a HS 5

ESTALVI D’ENERGIA

HE 1 a HE 5

PROTECCIÓ DE SOROLL

HR
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5. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA
5.3.3- ESTRUCTURA HORITZONTAL

5.1- TREBALLS PREVIS
El primer pas a realitzar per a la rehabilitació de l’espai, és verificar que es tinguin tots els permisos necessaris:
-

Llicència d’obres.

-

Llicència d’ocupació de via pública.

Formada per forjats unidireccionals, presumiblement per biguetes de fusta i revoltons ceràmics. Es decideix
conservar els de l’edifici històric pels seu bon estat en les zones que no s’hagi d’intervenir.
A la part reformada, els forjats s’actualitzen i es construeixen amb biguetes metàl·liques, revoltons ceràmics i
amb les armadures necessàries.

5.4- SISTEMA ENVOLVENT
-

Llicència de muntatge de bastida.
5.4.1- MUR DE FAÇANA

-

Pla de Seguretat i Salut aprovat.

A continuació, es realitzaran les desconnexions i desviaments de tots els serveis que afectin a les obres, es
realitzarà el tancament de l’obra i es delimitarà la zona d’aplec dels diferents materials i senyalització.

Es mantenen les façanes de l’edifici intactes degut al seu valor modernista i a estar protegides pel PEPPS.
Únicament es modificarà la façana lateral, on es crearan unes noves obertures que ja havien existit en el seu
estat original (no es considera una vulneració de l’estat de les façanes, ja que els forats per les finestres ja
existeixen i únicament es reobren).

Es definiran els accessos i zones de selecció i recollida de materials.

5.2- ENDERROCS
Una vegada realitzades les operacions prèvies indicades en el punt anterior, començarà la fase d’enderroc,
consistent en la neteja interior de l’edifici. Tal i com es mostra en el plànol d’enderroc (veure plànol 19),
s’eliminaran totes aquelles particions interiors que no afectin als elements estructurals (escala helicoïdal, paret
de càrrega transversal i pilars) mitjançant sistemes manuals i mecànics.
L’enderroc de manera manual dels elements divisoris es farà utilitzant martells hidràulics, prenent les mesures
preventives necessàries per a evitar esfondraments. S’enretiraran totes les fusteries existents interiors així com
totes les portes. L’enderroc de paviments es realitzarà manualment amb martell picador.

Per altra banda, a la façana posterior, s’instal·larà una nova barana per tal de fer útil la terrassa de la planta
segona que actualment està fora de servei. Es buscarà un model de barana que s’adapti a tot el conjunt
arquitectònic.
Durant el pas dels anys, les façanes han estat sotmeses a agressions atmosfèriques i humanes. Per tal d’evitar el
deteriorament que podria originar una sèries de lesions patològiques, es farà una reparació i manteniment de
totes les cares de l’edifici. Aquestes intervencions seran confiades a tècnics qualificats i amb assessorament
d’una empresa especialitzada. Els treballs de recuperació tenen com a objecte la recuperació de la façana en les
seves condicions originals, aplicant-hi les noves tecnologies sense modificar el color ni formes que l’han
mantingut intacte durant el pas dels anys.
5.4.2- COBERTES

La càrrega de runa es farà manualment sobre contenidor i es transportarà a un abocador autoritzat.

5.3- SISTEMA ESTRUCTURAL
5.3.1- FONAMENTACIÓ
Degut a la tipologia de l’obra, no es veu afectada la fonamentació de l’edifici.

La coberta es mantindrà intacte, ja que no hi ha cap mena d’ampliació dels espais. A l’edifici annex ja reformat,
també s’ha mantingut en el seu estat original, per tant, no seria lògic modificar-ne l’estat d’aquest edifici
principal.
5.4.3- FUSTERIA EXTERIOR

5.3.2- ESTRUCTURA PORTANT

La fusteria original exterior es troba deteriorada a causa de les agressions externes meteorològiques. Es farà un
treball de manteniment complert de totes les erosions, agressions, taques, forats, etc. Es farà un polit i repintat
de totes les finestres i s’aplicarà una pintura protectora per a prevenir futurs problemes patològics.

L’edifici conserva un bon estat estructural, amb murs de càrrega de maons ceràmics i/o pedra, formant gruixos
d’entre els 30 i els 45 cm. L’estat general de l’estructura portant es conserva en bones condicions de seguretat,
no sent necessària la seva rehabilitació i reforç.

Per la cara interior d’aquesta fusteria, s’afegirà una làmina transparent de PVC per millorar-ne les condicions
acústiques.
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5.5- SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ
5.5.1- DIVISIONS INTERIORS

5.6.2- PAVIMENTS INTERIORS

Les compartimentacions interiors verticals es resolen amb un sistema mixt de parets de càrrega (ja existents) per
a la sustentació de l’edifici i de parets de maó calat de 25 x 12 x 4,5 cm. o 25 x 12 x 10 cm. per als envans.

Per tal d’aconseguir una correcte adaptació entre el bloc ja reformat i aquest, s’utilitzaran dins la mesura del
possible els mateixos materials. A l’interior de l’edifici hi haurà bàsicament tres tipus d’acabat de paviments. Per
més informació, consultar els plànols de paviments adjuntats a l’apartat “PLÀNOLS” d’aquest projecte).

En els banys de totes les plantes, trobem un conjunt de cabines que allotgen els inodors. Les mampares
d’aquestes particions estan conformades per un nucli d’escuma aïllant i un bastidor metàl·lic galvanitzat
electrosoldat al qual se li adossa un làmina esmaltada, amb un espessor final de 80 mm.
Per aconseguir un millor aïllament acústic a la sala d’actes, es construirà una doble paret a la banda del darrera
l’escenari (paret que coincideix amb els banys). Es col·locarà uns panells de llana de roca entre els dos envans per
tal de millorar d’estanqueïtat acústica.
Totes aquestes particions interiors arribaran fins al sostre a excepció dels de la planta segona que com ja s’ha
comentat, no arribaran al sostre per dos motius, per la seva gran alçada i per poder deixar lliure totes les voltes
modernistes que Jeroni Martorell va crear.

En primer lloc, per totes les zones de pas, s’utilitzarà un paviment ceràmic de gres porcelànic de la casa FIANDRE.
S’ha escollit el model MOKA, d’un color gris fosc per tal d’aconseguir un contrast de colors amb la resta de
l’espai. Les dimensions d’aquestes peces són de 60 x 60 cm. Es col·locaran de manera diagonal respecte a la
direcció de pas per tal d’evitar que les juntes entre les peces sigui tant vistosa.
Per a la sala d’actes i els despatxos, s’utilitzarà paviment de parquet de roure blanc barnissat a l’oli, de la casa
comercial HARO. En el cas de la sala d’actes, com ja s’ha comentat, s’instal·laran uns petits rails per tal de poder
implantar el sistema MUT A MUT i poder guardar les butaques a sota l’escenari sempre que sigui necessari
creant una sala polivalent.
A l’altell de la planta baixa (sala d’exposició), es farà un contrast entre el gres porcelànic i el parquet, aconseguint
d’aquesta manera diferenciar dos espais sense necessitat de parets ni altres elements, simplement pel paviment
utilitzat.

5.5.2- FUSTERIA INTERIOR
Les portes seran batents o semi-giratòries segons el cas, amb estructura interior de fusta i acabat amb DM per a
pintar. Totes les portes batents tindran una alçada de pas de 210 cm. i en el cas de les semi-giratòries que donen
accés a la sala d’actes, tindran una alçada de 290 cm. L’amplada variarà segons on estiguin situades (veure
plànols de detall).

Per últim, als banys, es col·locaran peces de gres porcelànic antilliscant de color grisós de 30 x 30 cm (figura 5).

5.6- SISTEMES D’ACABATS
5.6.1- PAVIMENTS EXTERIORS
En la rehabilitació que es durà a terme, ens trobem dos tipus de paviment diferent. EL primer, el trobarem a la
planta baixa, a tota la façana posterior que dóna al jardí. Estarà format per unes peces de pedra artificial de
travertí d’un color beige clar. Aquestes peces seran de gran format, ja que cadascuna tindrà unes dimensions de
120 x 120 cm (figura 1)

FIGURA 3

Per altra banda, tant a la terrassa de la segona planta com a la terrassa que es troba pràcticament al capdamunt
de la torre, s’instal·larà un paviment d’enrajolat de gres extrusionat. Peces de 40 x 40cm (figura 2)

5.6.3- REVESTIMENTS VERTICALS

Tant un com l’altre, són materials de la casa comercial Natucer. Són materials que tenen una forta resistència a
les gelades, són antilliscants, resistents al desgast i que no requereixen d’un gran manteniment.

FIGURA 1

FIGURA 2

FIGURA 4

FIGURA 5

Podrem observar diferents tipus d’acabats en paraments verticals:
-

En el cas de la sala d’actes, les parets estaran revestides per panells encadellats que imitin la fusta; formats a
base de DM o aglomerat.

-

Els banys aniran alicatats amb unes peces de gres porcelànic que s’adaptin a les peces que s’ha fet servir per
al paviment d’aquestes zones.

-

La resta de parets, estaran simplement enguixades i pintades.
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5.6.4- PINTURES

5.7- SISTEMES D’INSTAL·LACIONS

A l’interior, sobre paraments enguixats, es farà servir pintures plàstiques de color blanc marfil, gris o marró suau,
etc. segons la zona de l’edifici. En el moment que s’hagi de pintar, es faran vàries mostres per acabar d’escollir el
color més adequat. Es farà una primera mà de preparació i dues d’acabament.

5.7.1- INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA
L’aigua potable que arriba a l’edifici arribarà des de la xarxa pública. El punt de connexió estarà a la façana
principal (Carrer d’en Font número 1).

La fusteria interior es pintarà amb esmalt sintètic, amb dues d capes d’acabat prèvia capa selladora.
La fusteria exterior, com ja s’ha comentat, s’envernissarà.
5.6.5- SOSTRES

La instal·lació de fontaneria (AFS) es composa de diverses parts; Des de la xarxa de distribució surt una escomesa
on es col·locarà una clau de presa, una clau de registre i una clau de pas o clau general de l’edifici. En aquesta
darrera, és on comença el tub d’alimentació de l’edifici, que enllaça amb la instal·lació interior de cada planta.
Per a l’escomesa i el tub d’alimentació s’utilitza polietilè d’alta densitat, mentre que pels muntants, derivacions i
alimentacions a cada aparell, s’utilitza el coure.

El cel ras que trobem al llarg de totes les plantes (exceptuant la segona planta) està format per safates regulars
de fusta de dimensions 600 x 600 mm. Aquestes safates tenen una ànima de tauler de fibra de densitat mitja,
laminat de 16 mm. de gruix, estan tractats amb una làmina de melanina ignífuga i acabats amb per la cara vista
amb fusta laminada de 0,60 mm. amb un gruix final de 22 mm.

La instal·lació es dissenyarà de forma que garanteixi les exigències bàsiques HS-4 del CTE i d’altres
reglamentacions en quant a la qualitat de l’aigua, protecció contra retorns, manteniment, condicions mínimes de
subministrament als punts de consum i estalvi d’aigua.

Es col·locaran amb perfileria totalment oculta d’acer galvanitzat, penjada del forjat mitjançant grapes regulables
amb pern roscat i encaixat a pressió al perfil.

El circuit d’aigua freda anirà paral·lel al de l’aigua calenta, i si transcorren paral·lels en un pla vertical, el d’aigua
calenta anirà per sobre per tal d’evitar condensacions.

A la sala d’actes es col·locaran panells acústics a base de guix laminat de 13 mm. de gruix acabat amb
perforacions amb incorporació de vel acústic de fibra de vidre a la cara posterior.

Els materials i equips compliran les condicions establertes a l’apartat 6 del DB HS-4 del CTE “Productes de la
Construcció” i altres especificacions que li siguin d’aplicació. Es preveu que el tub d’alimentació es realitzi amb
polietilè d’alta densitat. Els muntants i la instal·lació de les diferents plantes es farà en coure i estaran aïllats amb
escuma electromèrica. Per tal de facilitar el futur manteniment es disposa de vàlvules de tall a l’entrada de cada
nucli de consum d’aigua.

5.6.6- ELEMENTS DE PROTECCIÓ
Els elements de protecció de l’edifici tals com les baranes de les escales seran d’acer inoxidable amb un disseny
modern que s’adapti al conjunt de l’edifici. Els passamans seran de fusta de roure barnissada a l’oli per
aconseguir un conjunt de tots els materials tant de l’edifici en estudi com del bloc ja reformat.

Les aixetes dels lavabos són temporitzades amb pulsació suau i tenen elements estalviadors d’aigua, com el
regulador de cabal. Les cisternes dels inodors disposaran de sistema de doble descàrrega.

Es buscarà un model de baranes que s’adaptin a tot l’edifici independentment del lloc on s’instal·lin per tal
d’aconseguir una unitat en tot el complex.

5.7.2- INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

Segons l’article 3.2.1 del CTE “les barreres de protecció tindran, com a mínim, una altura de 900 mm quan la
diferència de cota que protegeixen no excedeixi de 6 metres. Aquestes no podran ser escalades fàcilment pels
nens. No hi ha d’haver obertures que puguin ser travessades per una esfera de 100 mm de diàmetre”.

L’edifici estarà dotat de subministrament elèctric i s’adaptarà al que s’estableix al REBT “Reglament Electrotècnic
de Baixa Tensió” (RD 842/2002) i a les seves instruccions complementàries tals com les Normes Tècniques
Particulars de Fecsa-Endesa, garantint en tot moment la seguretat de les persones i dels béns així com el normal
funcionament d’altres instal·lacions i serveis.

Segons l’article 4.2.1 del CTE “en trams rectes, la petja mesurarà 28 cm com a mínim i la contrapetja mesurarà 18
cm com a màxim. La petja H i la contrapetja C compliran la relació: 540 mm ≤ 2C + H ≤ 700 mm ”

La xarxa de distribució elèctrica estarà formada per l’escomesa, la instal·lació d’enllaç, la instal·lació interior de
cada planta, la xarxa de posta a terra de la instal·lació i els seus elements metàl·lics necessaris. La instal·lació
d’enllaç estarà formada per la Caixa General de Protecció, la línia general d’alimentació, l’interruptor general de
maniobra, el comptador, els interruptors de control de potència i els dispositius generals de comandament i
protecció.
L’edifici disposarà de subministrament elèctric de 230 V en alimentació monofàsica i de 230/400 volts en
alimentació trifàsica.
Es realitzarà amb cable de coure protegit amb un tub corrugat, no propagador de flama. Anirà encastat a paret, a
sostres o per l’interior de cel rasos segons el tram. Es disposaran les caixes de connexió i derivacions necessàries.
Caldrà instal·lar una xarxa de post a terra amb cable de coure nu de 35 mm2 de secció unit a piquetes d’acer amb
recobriment de coure de 2500 mm de longitud i 14,6 mm de diàmetre.

ADAPTACIÓ I CANVI D’ÚS DE L’ANTIGA ESCOLA INDUSTRIAL DE SABADELL

- 39 -

5.7.3- INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT I VENTILACIÓ

5.7.5- INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

El disseny, dimensionat i execució de la instal·lació de sanejament garantirà les exigències bàsiques mitjançant el
compliment del CTE DB-SH 5: “Evacuació d’aigües”, així com les especificacions fixades pel D. 21/2006
d’Ecoeficiència i les especificacions del “Reglament dels Serveis Públics de Sanejament” (D. 130/2003).

Segons la normativa aplicable que figura al CTE DB-SI, és obligatòria la instal·lació d’elements de protecció contra
incendis, tals com els següents:

El sistema de clavegueram existent a Sabadell és separatiu, per tant, el sistema de recollida d’aigües pluvials i
d’aigües fecals es realitzarà per separat. La connexió d’aigües residuals a la xarxa de clavegueram es realitza per
mitjà d’un tub de PVC de 200 mm que s’origina a la planta soterrani. El sistema de recollida d’aigües pluvials a la
xarxa de clavegueram, per altra banda, es realitza per mitjà d’un tub de PVC de 160 mm. Tota la xarxa es
connectarà a l’escomesa existent, prèvia formació d’arquetes sifòniques.
Els baixants principals tant d’aigües pluvials com residuals, s’ubiquen en els passos d’instal·lacions indicats en els
plànols. Tots ells es realitzen sense cap mena de desviació i amb un diàmetre uniforme. Tots els baixants es
realitzen amb PVC segons normes UNE. Totes les aigües s’evacuen per gravetat.
Els col·lectors de les dues xarxes de sanejament van penjats en totes les plantes, subjectats per abraçadores cada
150 cm. garantint que, com a mínim, hi hagi una pendent de l’1% en tot el seu recorregut i sempre descendent
fins arribar al baixant o element de connexió proposat. Els col·lectors penjats són de PVC segons normes UNE i
els soterrat de PVC sèrie SN-8.
Els inodors es connectaran directament al baixant. Les derivacions individuals de la resta d’aparells s’uniran a un
ramal de desguàs que desembocarà també al mateix baixant (no estaran a més de 4 metres del baixant i es
connectaran amb un pendent d’entre el 2,50 i el 5,00 %).
L’edifici disposarà de sistemes de ventilació satisfent l’exigència bàsica HS 3 de Qualitat de l’aire interior. Els
conductes verticals seran de tub d’acer galvanitzat. Els ramals horitzontals es construiran amb tub flexible. Les
reixes d’admissió seran de xapa metàl·lica lacada del mateix color que la paret i les boques d’extracció circulars
de PVC.
5.7.4- INSTAL·LACIÓ DE TELECOMUNICACIONS
S’ha fet una instal·lació d’acord amb el Reial Decret - Llei 1/1998, de 2 de febrer, sobre “infraestructures comuns
en els edificis per a l’accés als serveis de telecomunicació” (ICAT) per captació i adaptació dels senyals de
radiodifusió sonora i televisió terrestre i distribució de senyals de TV i ràdio per satèl·lit. També contempla les de
servei telefònic bàsic.
La previsió d’espais s’ha fet segons el R.D. 401/2003 i, en particular, segons el seu Annex IV “Especificacions
tècniques mínimes de les edificacions en matèria de telecomunicacions”.

Extintor portàtil: Es preveu la instal·lació d’un conjunt d’extintors amb una eficiència mínima de 21A-113B i
distribuïts convenientment de tal manera que la distància des de qualsevol origen d’evacuació fins a un extintor
no superi els 15 m. Els extintors es col·loquen de manera que el seu extrem superior estigui a una alçada
respecte al terra menor que 1,70 metres i de manera que puguin ser utilitzats de manera fàcil i ràpida. Es
col·loquen en llocs visibles i accessibles.
Senyalització de les instal·lacions manuals de PCI: D’acord amb el punt 2 de la Secció 4 del DB del CTE, tots els
mitjans de protecció contra incendis d’utilització manual estaran convenientment senyalitzats mitjançant senyals
definides a la norma UNE 23033-1, amb les següents mides:
- 210 x 210 mm. quan la distància d’observació de la senyal no superi els 10 m.
- 420 x 420 mm. quan la distància d’observació de la senyal estigui compresa entre els 10 i els 20 m.
- 594 x 594 mm. quan la distància d’observació de la senyal estigui compresa entre els 20 i els 30 m.
Totes aquestes senyals seran visibles, fins i tot, en cas de fallida de la instal·lació d’enllumenat. Amb aquest
objectiu, es podrà disposar de fonts lluminoses externa o interna a la pròpia senyal, o bé seran autoluminescents
d’acord amb la norma UNE 23035-4:1999.
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6. COMPLIMENT DEL CTE. REGLAMENTS I DISPOSICIONS
6.1- REQUISITS BÀSICS DE SEGURETAT

-

Compartimentació en sectors

6.1.1- SEGURETAT ESTRUCTURAL (DB SE)

Es considera sector d’incendis cada una de les diferents habitacions, circulacions i zones de pas. La separació
entre aquests, tindrà una resistència al foc tipus EI 60 o superior.

El sistema estructural compleix amb els principis bàsics en resistència mecànica i estabilitat, seguretat,
durabilitat, economia, facilitat constructiva, modulació i possibilitats de mercat.

SI 2- Propagació exterior

L’objectiu del requisit bàsic “Seguretat Estructural” consisteix a assegurar que l’edifici té un comportament
estructural adequat davant les accions i influències previsibles a les que pugui estar sotmès la seva construcció i
ús previst.
Per satisfer aquest objectiu, l’edifici es projectarà, es construirà i es mantindrà de manera que compleixi amb una
fiabilitat adequada i amb les exigències bàsiques següents:
-

DB-SE Seguretat Estructural
DB-SE-AE Accions en l’Edificació
DB-SE-C Fonaments
DB-SE-A Acer
DB-SE-F Fàbrica
DB-SE-M Fusta

Aquests documents bàsics citats, especifiquen paràmetres, objectius i procediments a realitzar per mantenir els
requisits mínims de seguretat estructural. Prèviament a l’execució de les obres, s’haurà de realitzar un exhaustiu
estudi de la situació real de l’estructura, determinant si cal, la necessitat d’intervenció.
6.1.2- SEGURETAT EN CAS D’INCENDI (DB SI)

-

Mitgeres, façanes i cobertes: resistència i reacció al foc

En l’edifici en estudi, no hi ha parets mitgeres ja que és un edifici aïllat, però en el cas que n’hi hagués (com si és
el cas de l’edifici annex ja reformat), aquesta paret, garantirà una resistència al foc EI 120.
A la coberta, els materials que ocupin més del 10% de l’acabat exterior, hauran de ser del tipus Broof (t1) així
com també hi hauran de ser els elements d’extracció de fums, claraboies, etc.
SI 3- Evacuació d’ocupants
Per tal de garantir la seguretat i el màxim rendiment alhora d’evacuar els ocupants en cas d’incendi, s’estudiaran
i calcularan els següents condicionants:
-

Compatibilitat dels elements d’evacuació
Càlcul de l’ocupació
Nombre de sortides i longitud dels recorreguts d’evacuació

SI 4- Instal·lacions de protecció contra incendi

Al tractar-se d’una intervenció en un edifici ja existent, s’ha procurat el compliment del CTI DB SI, en els elements
de nova intervenció, millorant la protecció ja existent.

Existeix un hidrant d’incendis exterior a la via pública que es troba a menys de 100 metres de qualsevol punt de
la façana accessible, segons el que estableix el Decret 241/94 “Condicionants urbanístics i de protecció contra
incendi complementaris de la NBE-CPI/91”.

SI 1- Propagació interior

SI 5- Intervenció de bombers

-

Compartimentació en sectors

Es considera sector d’incendis cada una de les diferents habitacions, circulacions i zones de pas. La separació
entre aquests, tindrà una resistència al foc tipus EI 90 o superior.
-

Locals de risc

Es considera local de ris l’espai on s’ubicarà el comptador d’electricitat. Aquest estarà situat dintre d’un armari
de resistència al foc EI 30 (risc baix) i s’ubicarà a la planta soterrani.
-

Espais ocults i passos d’instal·lacions

Aquests espais hauran de constar de mecanisme d’obturació automàtica o per altra banda, ser construïts amb
materials amb la mateixa resistència que l’element travessat.

En compliment amb el Decret 241/94 “Condicionants urbanístics i de protecció contra incendi complementaris de
la NBE-CPI/91”, al tractar-se d’un edifici on l’altura d’evacuació és menor a 9 metres d’alçada, no requereix de
condicions més exigents a les ja establertes al CTE DB SI.
SI 6- Resistència estructural en cas d’incendi
Els elements estructurals principals seran de resistència al foc R 60 i per la planta soterrani R 120. La coberta serà
de resistència al foc tipus R 60. Els elements estructurals secundaris rebran el mateix tractament al foc que els
principals.
Per a la determinació de la resistència al foc, es prendran els valors establerts que indiquen el temps en minuts
exigit de resistència al foc davant l’acció representada per la corba normalitzada temps - temperatura.
S’adoptaran en tot cas les classes de resistència al foc obtingudes a partir de les taules i mètodes simplificats dels
annexes E “estructures de fusta” i F “elements de fàbrica” del CTE DB SI
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6.1.3- SEGURETAT D’UTILITZACIÓ (DB SU)
En aquest plec de normativa, s’indica quines mesures i intervencions s’han de dur a terme per a unes bones
condicions de seguretat d’utilització.
SU 1- Seguretat enfront el risc de caigudes
-

Lliscament dels sòls

Els nous paviments que s’instal·laran a l’edifici, al tractar-se d’ús de pública concurrència, respondran a la taula
1.2 del DB-SU. Aquesta indica que per a les zones interiors seques, els paviments hauran de ser de classe 1, i per
a les zones humides, la classe 2 (ja que tots els paviments tenen un pendent inferior al 6%).
Els paviments exterior de la terrassa de la segona plant, serà de classe 3.
-

Discontinuïtat en els paviments

El sòl en els espais interiors complirà amb les següents especificacions:
o
o
o
o
-

No tindrà juntes que superin els 4 mm.
No presenta imperfeccions o irregularitats que suposin un desnivell superior a 6 mm.
No hi ha desnivells superiors a 50 mm.
El sòl no presenta perforacions ni forats en que es pugui introduir una esfera de 15 mm.

Desnivells

Per evitar el risc de caiguda, existiran barreres de protecció als desnivells, forats i obertures entre plantes.
Aquestes baranes no seran inferiors a 1,10 metres d’alçada i tindran una resistència a la força horitzontal de
qK>0.8 kN/m
-

Escales i rampes

L’amplada mínima dels trams serà de 0,90 metres, el frontal serà de 0,18 metres i l’estesa de 0,30 metres. No
existiran replans amb graons partits. Les barreres de protecció seguiran criteris anàlegs als establert al punt de
desnivells.
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-

Impacte amb elements practicables

Les portes practicables, una vegada obertes, no interrompran el pas a les zones de circulació, deixant una
amplada mínima de 2,50 metres.
-

Impacte amb elements fràgils

Les superfícies envidriades situades en àrees amb risc d’impacte, garanteixen una resistència a l’impacte de nivell
3.
-

Enganxades

No hi ha portes corredisses. En el cas que es plantegés posar-ne en un futur, es garantirà una distància major a
20 cm a qualsevol element fix.
SU 3- Immobilització en recintes tancats
Quan les portes tinguin un dispositiu per al seu bloqueig des de l’interior i les persones puguin quedar atrapades
accidentalment dins del mateix, existirà algun sistema de desbloqueig de les portes des de l’exterior del recinte.
SU 4- Il·luminació inadequada
-

Enllumenat normal en zones de circulació

A cada zona es disposarà una instal·lació d’enllumenat capa de proporcionar un enllumenat mínim de 20 lux a
zones exteriors i de 100 lux a zones interiors.
-

Enllumenat d’emergència

Es disposa d’enllumenat d’emergència. En cas de fallida de la il·luminació normal, està previst que el sistema
d’emergència segueixi funcionant com a mínim una hora més per tal de permetre la visibilitat als usuaris per tal
que puguin evacuar l’edifici.
SU 5- Seguretat per alta ocupació
Aquesta exigència no és aplicable per edificis on es preveu una ocupació inferior a 3.000 persones dretes.

L’escala helicoïdal es mantindrà intacte, tant els seus graons com la barana de forjat de la que disposa i que
compleix perfectament amb les mesures de seguretat mínimes establertes al DB SU.
-

Neteja de vidres exteriors

Tots els vidres són accessibles des de nivell de terra interior de l’edifici, ja que majoritàriament són finestres
practicables. En els casos on hi ha finestres amb vidre fix, es compleix que aquest queda dins l’àmbit delimitat
pels 85 cm des de qualsevol punt de la vora a una alçada no superior a 130 cm.

SU 6- Seguretat enfront del risc d’ofegament
Aquesta exigència no és aplicable a l’edifici en estudi, ja que no disposa de piscines ni pous.
SU 7- Seguretat enfront del risc de vehicles en moviment
Aquesta exigència no és aplicable a l’edifici en estudi, ja que només es basa en zones d’aparcament o vies de
circulació.

SU 2- Seguretat enfront el risc d’impacte o quedar enganxat
SU 8- Seguretat enfront del risc de llamps
-

Impacte amb elements fixes

Totes les zones de circulació tenen més de 220 cm d’alçada i les portes més de 200 cm de pas lliure. No es
col·locaran elements que sobresurtin més de 15 cm en zones de circulació entre 100 i 220 cm d’alçada.

Es limitarà el risc d’electrocució i incendi causat pels llamps. Serà necessària la instal·lació d’un sistema de
protecció contra els llamps de nivell 3 (E=90).

ADAPTACIÓ I CANVI D’ÚS DE L’ANTIGA ESCOLA INDUSTRIAL DE SABADELL

- 42 -

6.2- REQUISITS BÀSICS D’HABITABILITAT
6.2.1- SALUBRITAT (HIGIENE, SALUT I MEDI AMBIENT) (DB HS)

6.2.2- PROTECCIÓ ENFRONT DEL SOROLL (DB HR)

L’objectiu del requisit bàsic “Higiene, salut i protecció del medi ambient”, consisteix a reduir a límits acceptables
el risc que els usuaris, dins dels edificis i en condicions normals d’utilització, pateixin molèsties o malalties, així
com el risc que els edificis es deteriorin i de que això provoqui que també es deteriori el medi ambient en el seu
entorn més immediat, com a conseqüència de les característiques del seu projecte, construcció, ús i
manteniment.

Per la protecció dels ocupants de l’edifici de les molèsties ocasionades pels sorolls, i per aconseguir un nivell
acústic acceptable, es complirà amb les condicions mínimes exigides a la normativa sobre condicions acústiques
als edificis.

El Document Bàsic “DB HS Salubritat” especifica paràmetres, objectius i procediments a realitzar per mantenir els
requisits mínims i les exigències bàsiques en criteris de salut.

HE 1- Limitació de la demanda energètica

HS 1- Protecció enfront de la humitat

6.2.3- ESTALVI D’ENERGIA (DB HE)

Al tractar-se d’un edifici existent i estar protegit pel PEPPS de la ciutat de Sabadell, considerant-se un edifici
històric protegit, aquest queda exclòs de la normativa que fa referència a la limitació de la demanda energètica.

Es limitarà el risc previsible de presència inadequada d’aigua o humitat a l’interior dels edificis i en els seus
tancaments com a conseqüència de l’aigua procedent de precipitacions atmosfèriques, d’escorrenties, del
terreny o de condensacions, disposant mitjans que impedeixin la seva penetració o, per altra banda, permetin la
seva evacuació sense producció de danys.

Les fusteries, en funció de la zona climàtica (c) tindran una permeabilitat de l’aire de classe 2, 3 i 4 segons descriu
la norma UNE EN 12:207:2000.

HS 2- Recollida i evacuació de residus

L’edifici disposarà de les instal·lacions tèrmiques apropiades destinades a proporcionar el benestar tèrmic dels
ocupants. Aquesta exigència es desenvolupa actualment a la normativa vigent RITE (reglament d’instal·lacions
tèrmiques als edificis). La seva aplicació quedarà definida al projecte final de rehabilitació de l’edifici.

El sistema de recollida a la ciutat de Sabadell, és mitjançant contenidors al carrer, tot i que s’està implantant a tot
el centre el sistema de recollida centralitzat (mitjançant conductes subterranis).

HE 2- Rendiment de les instal·lacions tèrmiques

HE 3- Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació
HS 3- Qualitat de l’aire interior
L’edifici disposarà dels mitjans de ventilació que compleixin els paràmetres i condicions de disseny establerts
amb la normativa.

L’edifici disposarà d’instal·lacions d’il·luminació adequades a les necessitats dels seus usuaris i alhora eficaços
energèticament, disposant d’un sistema de control que permeti ajustar l’encesa a l’ocupació real de la zona, així
com d’un sistema de regulació que optimitzi l’aprofitament de la llum natural, en les zones que reuneixin unes
determinades condicions.

HS 4- Subministrament d’aigua
HE 4- Contribució solar mínima d’ACS
L’edifici disposarà dels mitjans adequats per subministrar a l’equipament higiènic i amb suficient previsió d’aigua
apta pel consum de forma sostenible, aportant cabals suficients per al seu funcionament, sense alteració de les
propietats d’aptitud per al consum i impedint els possibles retorns que puguin contaminar la xarxa, incorporant
mitjans que permetin l’estalvi i el control de l’aigua.
HS 5- Evacuació d’aigües
L’edifici disposarà dels mitjans adequats per extreure les aigües residuals generades dins seu de forma
independent o conjunta amb les precipitacions atmosfèriques i amb les escorrenties.
A banda d’aquesta normativa, aquest apartat també complirà els paràmetres de l’article 3 del Decret d’eco
eficiència 21/2006.

En un estudi posterior a aquest avantprojecte, es faria una previsió de la demanda d’aigua calenta sanitària o de
climatització. Una part de les necessitats energètiques tèrmiques derivades d’aquesta demanda, es cobriria
mitjançant la incorporació en els mateixos sistemes 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 de
l’edifici.
HE 5- Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica
Al tractar-se d’un edifici històric protegit pel PEPPS de Sabadell i determinat per l’òrgan competent com un edifici
de protecció historicoartística, aquest edifici queda exempt d’aquesta secció de la normativa.
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7. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA (PLÀNOLS)
Nº PLÀNOL

ANÀLISI DE LA ZONA
Nº PLÀNOL
01
02

DESCRIPCIÓ
SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT
SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT

ESCALA
-

ANÀLISI DEL CONJUNT ARQUITECTÒNIC
Nº PLÀNOL
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

DESCRIPCIÓ
CROQUIS ESTAT ACTUAL
CROQUIS ESTAT ACTUAL
CROQUIS ESTAT ACTUAL
ESTAT ACTUAL (PLANTES)
ESTAT ACTUAL (PLANTES)
FAÇANA PRINCIPAL (BLANC I NEGRE)
FAÇANA PRINCIPAL (COLOR)
FAÇANA POSTERIOR (BLANC I NEGRE)
FAÇANA POSTERIOR (COLOR)
FAÇANA LATERAL (BLANC I NEGRE)
FAÇANA LATERAL (COLOR)
FAÇANA LATERAL (BLANC I NEGRE)
FAÇANA LATERAL (COLOR)
PERSPECTIVA TORRE
PLANTA COBERTA

ESCALA
1:300
1:300
1:150
1:150
1:150
1:150
1:125
1:125
1:125
1:125
1:75
1:150

PROPOSTA D’INTERVENCIÓ
Nº PLÀNOL
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

DESCRIPCIÓ
DEMOLICIÓ
OBRA NOVA
PLANTA BAIXA
DISTRIBUCIONS
CIRCULACIONS
PAVIMENTS
COTES I SUPERFÍCIES
ALTELL BLANTA BAIXA
DISTRIBUCIONS
CIRCULACIONS
PAVIMENTS
COTES I SUPERFÍCIES

ESCALA
1:300
1:300
1:150
1:150
1:150
1:150
1:150
1:150
1:150
1:150

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

DESCRIPCIÓ
PLANTA PRIMERA
DISTRIBUCIONS
CIRCULACIONS
PAVIMENTS
COTES I SUPERFÍCIES
PLANTA SEGONA
DISTRIBUCIONS
CIRCULACIONS
PAVIMENTS
COTES I SUPERFÍCIES
PLANTA SOTERRANI
DISTRIBUCIONS
CIRCULACIONS
COTES I SUPERFÍCIES
SECCIONS
SECCIÓ LONGITUDINAL A – A’
SECCIÓ LONGITUDINAL B – B’
SECCIÓ LONGITUDINAL C – C’
SECCIÓ TRANSVERSAL D – D’
SECCIÓ TRANSVERSAL E – E’
SECCIÓ TRANSVERSAL F – F’
SECCIÓ LONGITUDINAL ACOTADA
SECCIÓ TRANSVERSAL ACOTADA
FUSTERIA EXTERIOR
FAÇANA PRINCIPAL
DETALL VITRALLS PLANTA BAIXA
FAÇANA POSTERIOR
FAÇANA LATERAL
ESCALES
ALÇAT ESCALA SECUNDÀRIA
PLANTA ESCALA ESCUNDÀRIA
ALÇAT ESCALA DE SERVEI
PLANTA ESCALA DE SERVEI
PLANTA ESCALA PRINCIPAL
DETALLS ESPAIS INTERIORS
DETALL DESPATX PRINCIPAL
COTES DESPATX PRINCIPAL
DETALL SALA D’ACTES
COTES SALA D’ACTES
MODEL BANYS 1
MODEL BANYS 2

ESCALA
1:150
1:150
1:150
1:150
1:150
1:150
1:150
1:150
1:175
1:175
1:175
1:150
1:150
1:150
1:150
1:150
1:150
1:150
1:150
1:100
1:25
1:100
1:75
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
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Nº PLÀNOL

62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

DESCRIPCIÓ
INSTAL·LACIONS
FONTANERIA
ESQUEMA DE PRINCIPIS
PLANTA SOTERRANI
CAMBRES HUMIDES
VENTILACIÓ / EVACUACIÓ
PLANTA BAIXA
ALTELL PLANTA BAIXA
PLANTA PRIMERA
PLANTA SEGONA
PLANTA SOTERRANI
ELECTRICITAT
PLANTA SOTERRANI / ESQUEMA DE PRINCIPIS
PLANTA BAIXA
ALTELL PLANTA BAIXA
PLANTA PRIMERA
PLANTA SEGONA
TELECOMUNICACIONS
PLANTA SOTERRANI / ESQUEMA DE PRINCIPIS
SECCIÓ SOTERRANI
DETALLS
PLANTA BAIXA
ALTELL PLANTA BAIXA
PLANTA PRIMERA
PLANTA SEGONA
PLANTA COBERTA
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ESCALA

1:150
1:75
1:150
1:150
1:150
1:150
1:100
1:100
1:150
1:150
1:150
1:150
1:150
1:50
1:150
1:150
1:150
1:150
1:100
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8. CONCLUSIONS
Finalitzat el present Projecte de Final de Grau, es poden extreure una sèrie de conclusions tant personals com
tècniques.
Primerament, volia comentar que una vegada acabat el treball, si miro enrere durant aquest vuit - nou mesos,
crec que l’elecció d’aquest tema ha estat una decisió encertada. Des que vaig cursar el DAC de Patrimoni
Arquitectònic, vaig tenir clar que volia realitzar un Projecte de Final de Grau relacionat amb l’adaptació i canvi
d’ús d’un edifici ja existent.
Alhora de buscar algun tutor que em guiés amb la realització del treball, la meva primera i única opció sempre va
ser la del Rafa Marañón, ja que des que em va fer de professor a les assignatures del DAC d’Adaptació i Canvi
d´’Ús, em va transmetre unes idees i una filosofia sobre el patrimoni arquitectònic que compartia al cent per
cent.
En línies generals, considero que el projecte engloba totes aquelles característiques que es volen transmetre:
recuperar un edifici que tenia unes funcions poc útils, extreure un major rendiment de tots els seus espais,
aconseguir protegir un edifici que forma part del patrimoni arquitectònic de la ciutat, etc.
Amb aquest projecte, he vist que realitzar el canvi d’ús en un edifici ja existent, és molt més problemàtic del que
inicialment pot semblar, ja que fins que no avances en el projecte, no et vas trobant amb dificultats que
inicialment semblaven inexistents.
Des d’un punt de vista personal, considero que hi ha molts edificis que estan adoptant un segon pla en el marc
arquitectònic del segle XXI i que entre tots hem d’intentar recuperar tots aquests espais que actualment estan
tancats, malmesos i que s’estan deixant perdre amb el pas dels anys.
Trobo molt interessant poder combinar l’arquitectura actual amb els elements de l’arquitectura del modernisme
i d’altres èpoques i amb aquest treball he pogut profunditzar més sobre aquest tema que m’agradaria seguir
practicant en un futur.
De totes maneres, crec que em falten qualitats tècniques i experiència en el sector per poder acabar de realitzar
un projecte que es pogués dur a terme en la vida real.
La realització d’aquest treball m’ha servit també per millorar les meves qualitats amb programes informàtics de
la branca de l’arquitectura, desenvolupar la imaginació imaginant els espais que volia crear per posteriorment
plasmar-los en un plànol, facilitar la meva expressió per escriure el que veia visualment dins meu, etc.
He pogut desenvolupar el meu propi esperit crític i creatiu, tenint present la normativa vigent i respectant els
trets característics de l’antiga Escola Industrial de Sabadell.
Desitjo que la lectura d’aquest projecte que es planteja en aquestes pàgines hagi estat beneficiosa com ho ha
estat per mi la seva elaboració.
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11. ANNEXES
11.1- FOTOGRAFIES
11.1.1 – EXTERIOR DE L’EDIFICI
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11.1.2 – EDIFICI ANNEX
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11.1.3 – PLANTA BAIXA
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11.1.4 – PLANTA PRIMERA
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11.1.5 – PLANTA SEGONA
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11.2- ESTUDI HISTÒRIC

 Bèlgica (Art Noveau)

EL MODERNISME A EUROPA

Víctor Horta com a màxim representant. Arquitecte que veu que cal buscar una nova manera de fer. Es decanta
per a fer arquitectura corba. Defensa que l’arquitectura ha de funcionar com l’òpera que és l’obra d’art total
(Gesamkunstwerk). S’ha de fer funcionar tot alhora, que tot actuï com a un sol conjunt. Aquesta idea es trasllada
a l’arquitectura, és com si l’arquitecte fos el director que dirigeix a tots els treballadors alhora, tot ha d’estar
pensat en una mateixa simfonia.

Arquitectura Art Noveau
En els anys que van des de 1870 fins a la Primera Guerra Mundial, podem veure com es presenten propostes
arquitectòniques molt variades que van des d’algunes enfocades en el passat i d’altres que miren cap al futur. Es
caracteritza sobretot per intentar resoldre l’eclecticisme.
A finals del segle XIX, encara hi ha una gran influència de les idees de Viollet-le-Duc amb la manera d’entendre el
racionalisme estructural i la concepció d’estructura separada del tancament.

Casa de Víctor Horta: Tots els elements de la casa es mouen de la mateixa manera. Conserva un disseny total de
l’edifici. S’introdueixen elements industrials. Les llums, les baranes, els estucats de les parets, tots fan les
mateixes formes, les mateixes sanefes, etc.
 França (Art Noveau)

William Morris era una persona que venia de família rica. Va anar a estudiar a Paris i va decidir que volia ser
arquitecte. És seguidor de les idees de Ruskin i del moviment anglès medievalista. Socialista amic de Marx i
Hengels. Es preocupa per la societat del moment i se’n adona que la societat no és feliç. Comença a plantejar-se
que la màquina és la culpable de tot (va en contra seva, diu que només produeix coses lletges, ja que les coses
belles es fan amb les mans, que el treball manual allibera).

Hèctor Guimard com a màxim representant. Fa cases per burgesos i rep l’encàrrec de fer les boques d’una línia
de metro de la ciutat de Paris. Són boques fetes de ferro colat amb formes orgàniques, es comença a anar a favor
de les màquines, de la indústria i del disseny.

Morris crea una empresa, Morris & Company que es dedica a fer catifes, mobles, paper pintat i altres materials
tots fets a mà. Eren productes cars per gent amb diners. Serà vist com el pare del disseny industrial (el disseny ha
de ser bo per a poder fer una bona producció).

Hi ha tres arquitectes que expressen molt bé el què s’entén per Sezession en el seu país.

Decideix anar a viure al camp i forma cooperatives i exposicions anomenades Arts and Crafts Exhibitions. Són
exposicions que tenen molt èxit i es fan diferents ciutats com Viena, Paris, etc. Es converteix en un moviment
molt influent que entusiasme per les noves formes i colors.
En aquest moment apareix un problema que fins ara no li havien donat importància, l’anomenat Einfühlung, que
era la dificultat d’un artista a fer una obra perquè la gent entengués el missatge sense necessitat de donar claus
o pistes. Fins al moment no importava, ja que tothom sabia de què es tractava allò que es creava (Sant Jordi
sempre estava amb el drac, Atenea sempre portava un arc...) és un problema de simpatia. Explica que el gest i
l’obra de l’artista és capaç de transmetre algun sentiment. En moltes ocasions s’inspiren a la natura que és
l’essència de l’alliberament total de l’Art Noveau, “La línia és una força”.
El corrent principal que emergeix en aquest fi de segle, molt vistós i identificable per la seva expressió formal, és
l’arquitectura anomenada Art Noveau, que és un terme genèric que engloba una arquitectura de nou
plantejament: abandó de les referències historicistes, absència de simetria tant en planta com en alçat o secció,
ús de línies oscil·lants i corbes que li confereixen una imatge de tensió dinàmica, tendència a una aparença
elegant i luxosa de les superfícies basada en l’expressionisme dels materials i de la seva factura, recreació de
motius orgànics, etc.
Aquest corrent rep diferents noms segons el país en el que es duu a terme: Art Noveau (Bèlgica i França),
Sezession (Viena), Jugendstil (Alemanya), Modernisme (Catalunya), etc.

 Viena (Sezession)

Sezession Building: De Joseph Olbrich. Es fa un edifici per a exposicions pròpies. Edifici massiu amb una cúpula
daurada que no impermeabilitza sinó que és de decoració. A tota la façana hi ha decoracions relacionades amb la
natura. Si es mira des de certa distància dóna la percepció que hi ha un arbre posat a la façana de la casa (la
cúpula fa de copa d’arbre i les pilastres i la porta d’entrada de tronc). Es defensa que l’Art Noveau és una
arquitectura jove, nova, que no té cap relació amb el passat.
Majolikahaus: De Otto Wagner, un arquitecte exigent i que va canviant la seva arquitectura segons va
evolucionant el món (eclèctic, Sezession, i altres estils posteriors). Majolikahaus és un edifici d’habitatges de
lloguer. La façana està formada per un seguit de finestres totes iguals. Està pintat amb una randa (cortineta) feta
amb esmaltat de ceràmica que representa un teixit, amb trets de la natura, etc. transmet que la façana ha
d’estar decorada per desprendre sensibilitat i confiança.
Stocklet Palace: De Joseph Hoffmann. Edifici amb superfícies blanques (aplacat de marbre) i cantonades cobertes
amb bordons de ceràmica per ressaltar el marbre (imita la junta dels pantalons). Edifici disfressat, molt llis,
negant la tradició de veure les cantonades sòlides i robustes que tenien en el passat.
 Catalunya (Modernisme)
A Catalunya, el modernisme té una gran importància gràcies a tres grans arquitectes:
Lluís Domènech i Montaner:
Arquitecte que estudia a Madrid i al tornar a Barcelona escriu un llibre defensant que l’arquitectura s’ha d’anar
innovant i renovant. Participa a la renaixença, a les bases de Manresa, a la Lliga Regionalista, es fa diputat del
parlament durant quatre anys, etc. És una persona que està molt vinculada a la política i a buscar el màxim
benefici per Catalunya. Es pot considerar que Lluís Domènech i Montaner era l’arquitecte referència del moment.
Era considerat com l’arquitecte del poble. Sap compaginar molt bé entre la funció de l’edifici i la imatge que
aquest dóna.
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Palau de la Música: És una obra d’art total. Dirigeix als escultors per poder transmetre diferents tipus de música.
Crea una sala enorme amb un vitrall al sostre (en forma de gota d’aigua i il·luminada com el sol), hi fa grans
finestres, etc. L’estructura està formada per pilars i jàsseres (estructura totalment industrial) que es dissimula
amb decoració (revestiment de ceràmica). Tampoc deixa d’ensenyar del tot els pilars i altres elements de
l’estructura per ensenyar com està fet, no nega la relació amb la indústria.

Arquitectura del Noucentisme

Hospital Santa Creu i Sant Pau: Domènech i Montaner va tenir una llibertat absoluta en el disseny, la construcció
i la decoració de l’hospital. Va plantejar un programa basat en pavellons aïllats enllaçats entre si per una galeria
subterrània, una solució absolutament innovadora. El complex s’acosta més a una ciutat - jardí que no pas a un
hospital. Edificis formats per maons amb una part artesanal que s’acosta molt al Barroc amb uns dissenys
especials per l’edifici. Edifici que conté l’essència dels moviments gòtic, romànic, barroc, etc. Té un concepte
molt ampli del modernisme.

Rafael Masó:

A principis del segle XX, es comença a canviar una mica la manera de veure la arquitectura. El pioner dins del
nostre país, és segurament Rafael Masó. Arquitecte que es desvia una mica del pensament de Gaudí i companyia,
però que en la seva primera etapa segueix la arquitectura modernista.

Estudia a Barcelona i és alumne de Gaudí i Domènech i Montaner. Es fa amic de Jujol a la universitat. Arquitecte
que es pot considerar totalment modernista al principi de la seva carrera entre els anys 1906 i 1910. On té una
gran importància Rafael Masó és a la ciutat de Girona, on es trasllada a viure un cop acaba la carrera.

Antoni Gaudí i Cornet:

Farinera Teixidor: Un dels seus primers edificis. Complex integrat per la vivenda de la família Teixidor, l’edifici
d’oficines i les naus industrials, destinades a farinera i magatzems.

Arquitecte que estudia a Barcelona. Vol portar la seva arquitectura al màxim límit possible. Es preocupa per
aconseguir la síntesi entre la forma i l’estructura. Defensa que no s’ha de disfressar l’edifici amb elements extres,
que només s’ha de saber controlar l’estructura.

La funció original de l’edifici modernista resulta evident des de l’exterior, tal i com va deixar escrit el propi Masó:
“inclús les teulades i la cúpula seran blanques, tot nevat. Vull que sigui realment la casa de la farina”. Peces de
majòlica blanca del taller d’Antoni Serra.

És capaç de fer-ho gràcies a la grafostàtica que calcula els esforços i et diu per on passen.

Les finestres estan ornamentades, no hi ha res quadrat, tot és rodó, amb ornamentacions. Edifici on la façana
principal és totalment maca, treballada, que transmet un cert grau d’importància, és una façana institucional. La
façana posterior de l’edifici, està feta de maó, és una façana industrial, amb arcs de dos centres, és una façana
obrera que no s’ha de mostrar a la gent, és només pels treballadors.

Església de la Colònia Güell: Té infinitat d’obres però a la església de la Colònia Güell s’aprecia molt bé el seu
pensament. Fa un experiment amb un seguit de pesos on els va canviant segons ell creu. Fa la forma que li
agradaria que tingués l’edifici més o menys, sense preocupar-se gaire en una primera instància. Gaudí sabia que
tot el que està girat cap avall treballava a tracció i que si es girava a la inversa treballava a flexió, per tant, feia
aquest experiment amb uns pesos i un seguit de roba i al invertir-los sortia la forma que faria a l’edifici.

Cases de La Gavina: A S’Agaró. Crea, inventa, prova amb una arquitectura diferent. Fa els dibuixos de la ceràmica,
utilitza la terrissa negra. Crea decoracions a tot arreu. Barreja la ceràmica amb la pedra com feia Gaudí.

Edifici amb els pilars inclinats per rebre l’església que no es va arribar a construir mai. Estan inclinats per desafiar
una mica a la gravetat, no per cap altre funció. Les voltes del sostre estan fetes al revés, fent panxa (corba
hiperbòlica) per la mateixa raó que els pilars, per desafiar, per provar coses noves.

A principis del segle XX (1906) fins als anys 30, es crea una arquitectura que es barreja amb el modernisme. Es
segueix projectant la naturalesa, els animals, els ordres, arcs, capitells, figures a les llindes, etc. amb la diferència
que els edificis son molt senzills (no tenen un estil molt carregat com ho tenien al Modernisme).

A dins la cripta, hi ha quatre pilars fonamentals. Gaudí era molt religiós i creu que no és ell el que fa que les coses
aguantin sinó que és gràcies a Deu (inspiració). Els pilars estan fets amb basalt de Castellfollit de la Roca i el seu
capitell està tal i com va sortir de la pedrera, tal i com Deu ha volgut que siguin, sense fer cap ordre clàssic, etc.

Rafael Masó viatja al centre d’Europa per tal de veure com evoluciona l’arquitectura arreu del continent, i torna
amb una idea completament innovadora que es podrà veure a les seves obres.

Josep Puig i Cadafalch:
Estudia a Barcelona. Era un personatge molt important a Catalunya, era un molt bon arquitecte amb un
pensament catalanista molt important, va ser regidor de l’ajuntament de Barcelona, la mà dreta de Prat de la
Riba (Puig i Cadafalch era ministre de cultura), va ser president de la Mancomunitat, diputat, etc. Es considera
l’arquitecte de l’administració.
Els Quatre Gats: Edifici volgudament primitiu d’obra vista molt cuidada, buscant recuperar la casa medieval
catalana (claus i cantons) i recuperar coses del català medieval. Recupera la tribuna, etc. està plena d’elements
del passat.
Casa Baró de Quadras: Edifici on recupera el pati medieval amb l’escala (deia que era essencialment català). Per
renovar l’art busca allò medieval, sense ser neo... sinó que utilitza mosaics de tessel·les, etc.
Casa Terrades: Més coneguda com la casa de les punxes. Edifici que va en contra del pla Cerdà. Es salta les
cornises rectes, fa parcel·les triangulars, etc. Recorda a edificis d’Amsterdam o de Bèlgica, amb punxes a la part
superior. Es fixaven molt en la seva arquitectura.

Casa Batlle: Situada a Girona i construïda al 1908. És una barreja del noucentisme i del modernisme. Té una
façana molt plana sense gaire decoració. Té un arc molt pla a l’entrada. La zona alta de la façana segueix sent
molt modernista, però es comencen a veure els canvis en la seva arquitectura, una evolució cap a l’arquitectura
plana i senzilla.
Casa Masó: Situada a Girona i construïda al 1912. façana medieval amb un arc de pedra a l’entrada principal.
Balcó molt senzill, sense cap mena d’ornamentació. Pilastres, frontals, etc. No té res a veure amb el modernisme,
és un edifici completament diferent que ja no es relaciona en res amb edificis de l’inici de Rafael Masó com la
Farinera Teixidor.
Edifici Athenea: Edifici social on es reunien pintors, escultors, artistes… Edifici per estar allà com si fos un casal
“Warehouse”. Decoració amb arcs, llindes, rectitud dels angles i les línies…
Col·legi d’aparelladors de Girona: Edifici noucentista. Finestres rectes, tot molt quadriculat. A part de la torre
coronada amb ceràmica, destaca l’esgrafiat a la façana que representa un molí.
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Casa Mas Ramon: A Olot. Edifici que es diu que té una influència japonesa. Coberta amb forma de barret de
Napoleó (coberta corba). Arcs aplanats de mig punt. Edifici de pedra. Finestres ogivals. Casa amb porta de
ceràmica, cornises, etc.

planta baixa està formada per un sòcol i quatre columnes dòriques. El cos de l’edifici és blanc amb finestres.
L’obliguen a decorar la façana i ell s’hi nega i només hi posa jardineres que era una innovació en aquella època.
No va agradar gens. Va ser un edifici molt discutit per tots els habitants de Viena.

Casa Colomer: A Girona construït l’any 1916. Frontals, finestres simètriques i elevades amb arcs, cornises frisos.
Edifici que no té res a veure amb els primers fets per l’arquitecte. Durant la seva vida, va fer un canvi radical en
l’arquitectura que va portar a veure d’una altra manera els edificis.

Steiner Haus: A Viena. Interior absolutament agradable amb catifes, butaques, etc. Per fora és blanca amb una
espècie de corba a la part superior. Les finestres cadascuna va al seu aire, no segueixen cap ordre ja que allò
important és l’interior de l’edifici, la planta depèn de l’espai (Raumplan). Les habitacions tenen diferents alçades
segons la seva funció encaixant-les com es pot. Les finestres per tant surten de la manera que sigui sense
importar gens. No hi ha cap mena de projecció sentimental a l’exterior.

Arquitectura Moderna
De forma paral·lela a l’arquitectura definida com a Art Noveau, s’està duent a terme un altre tipus d’arquitectura
anomenada arquitectura moderna.
Dins l’arquitectura hi ha varis arquitectes dels que s’ha de parlar per a entendre les idees que es tenen en aquest
corrent arquitectònic.

Hermann Muthesius
Arquitecte alemany enviat a Londres per espiar als anglesos i saber com fan l’arquitectura i quins mètodes
utilitzen per al seu disseny. Publica “La casa anglesa” on diu que el més interessant per a reformar la casa
alemanya és utilitzar el cottage. S’ha de buscar la casa a on prima el confort de la gent, sense que importin les
simetries, etc. La col·locació de les parts de la casa han d’estar segons el somort, buscant el sol, etc.

August Perret
Peter Behrens
Arquitecte que s’arrisca a les seves obres. Persona que és un referent de la bona construcció de formigó armat
sense amargar-la amb altres tancaments.
25 bis, rue Franklin, Paris: Casa d’August Perret. Edifici amb jàsseres i formigó armat. Seguint els pensaments de
Viollet le Duc diu que s’ha d’entendre i s’ha de deixar veure que l’estructura és de formigó armat. A la façana es
poden veure detalls que deixen veure l’estructura.
Garage rue Ponthieu: Garatge amb la façana feta de formigó armat vist amb un pòrtic estrany amb un gran vitrall
que imita la forma d’un far de cotxe. Es domina perfectament el formigó armat i ja no es depèn de les patents.

Artista modernista alemany. El contracta AEG l’empresa elèctrica més gran d’Alemanya i la més important
d’Europa. El contracten per portar el disseny de la fàbrica, la publicitat, etc. Fa realisme, sachlich i no
modernisme ja que considera que agrada més allò que té una funció sense necessitat d’expressar cap sentiment.
AEG Turbinenfabrik: Fa una fàbrica per a les turbines a Berlín. Un gran espai per a muntar les turbines amb una
biga pont per aguantar-les. De fora, la façana està constituïda per pòrtics metàl·lics que sobresurten. Hi ha una
serenitat i un ordre que transmeten la idea dels temples grecs. Transforma l’edifici metàl·lic en edifici massiu,
que expressa tranquil·litat. Es veuen les ròtules, els reblons, etc. no s’amaga res. Les cantonades són molt sòlides,
es veuen molt fermes.

Otto Wagner
Arquitecte que va evolucionant la seva manera de pensar i de construir. Diu que no cal que tot sigui Art Noveau.
Postsparkasse: Banc de correus fet l’any 1905. Edifici que expressa tranquil·litat amb les finestres totes iguals. Hi
ha una forta reducció de la decoració, només es limita a decorar amb uns claus sobre un aplacat de pedra on
busca ensenyar com està fet l’edifici, busca sinceritat. Hi ha un llenguatge de precisió, els claus estan posats de
tal manera que quedin estètics. La decoració és la mateixa construcció. No hi ha floretes ni totes les decoracions
usades amb anterioritat. Hi ha la idea de traslladar la mentalitat de l’enginyer a l’edifici.
A dintre hi ha un pati amb un lucernari de vidre. Els pilars són metàl·lics vistos i aguanten tres voltes de vidre
transparent que creen un espai escèptic, net, senzill, amb claror i ordre. Pilars amb reblons vistos i amb un
rexapat de planxa d’alumini. Edifici que no té res a veure amb el modernisme i que és fet al mateix any que
aquests.
És una arquitectura anomenada Sachlich que vol dir objectiva, realista, eficaç. No importa la decoració sinó que
l’edifici compleixi les seves funcions.

L’any 1907 es funda la Deutsche Werkbund amb Muthesius, Behrems i altres personatges importants al
capdavant. És una associació que es crea per passar per davant d’Anglaterra en coneixements. Treballen junts el
disseny alemany per destrossar als anglesos. Passen a ser millors tècnics, a tenir millors empreses, etc. Es munta
una exposició a Colònia per a demostrar el seu poder.
Ludwig Mies van der Rohe
Vil·la Riehl: Arquitectura elegant que recorda al passat però molt més despullada, molt sachlich. No hi ha
decoracions. Edifici molt ordenat.
Walter Gropius
Arquitecte que provenia d’una molt bona família. Utilitza els contactes que té la família per saber moure’s pel
mercat. Pot arribar a aconseguir coses que els altres no poden.
Faguswerk: Edifici tot de vidre fet l’any 1911. Fins i tot les cantonades estan fetes de vidre. Edifici senzill que
mostra la senzillesa de la seva arquitectura.

Adolf Loos
Nascut a Viena. Viatja a Estats Units, per tant és un gran coneixedor de l’absoluta modernitat de l’arquitectura.
Es dedica a polemitzar als diaris: “Ornament i delicte” on diu que només les cultures primitives es decoren. Diu
que qui decora un edifici és un criminal i un delinqüent. Era un home amb un pensament molt radical.
Looshaus: Casa que li fa al seu sastre (Adolf Loos és la única de persona que vesteix amb americana). Edifici on la

Fa una fàbrica model a l’exposició de Colònia per ensenyar la seva arquitectura basada en el vidre. És una
arquitectura moderna, feta de ferro i vidre i que pensa molt en la estabilitat de les cantonades.
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Charles-Édouard Jeanneret (Le Corbusier)
Arquitecte suís format a l’escola d’arts i oficis. Treballa pel despatx de Perret. Té un gust per als materials nous,
pel formigó armat, etc. Va a Turquia, Atenes i a altres llocs del continent per a aprendre tècniques.
Posteriorment torna a Suïssa per a fer gran part de les seves obres.
Vil·la Schwob, Le Chaux-des-Fonds: Casa a la manera de Perret. Feta de formigó, jugant amb els encaixos entre
cubs i cilindres, etc.
Frank Lloyd Wright
Arquitecte americà que vivia a Chicago. Va treballar al despatx Adler & Sullivan. S’independitza de l’empresa ja
que té prous coneixements per a seguir ell sol. Inicialment treballa fent xalets.
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La mecanització de l’emmotllat es produí primerament cap als anys trenta o quaranta, amb premses mecàniques
hidràuliques (inventen la teula marsellesa que alleugereix completament les cobertes). Cap als anys cinquanta,
arribà el descobriment de la filera, que permetia l’obtenció, per extrusió, d’un flux continu d’argila emmotllada
que només havia de ser tallada al gruix adequat. La filera permetia, a més, incorporar els forats als maons cosa
que feia alleugerir el pes mantenint la capacitat portant.
En la cocció, fins ara s’havia utilitzat el forn àrab, fins la invenció del forn Hofmann el 1858 que permetia la cocció
continua de les peces. Era una instal·lació senzilla composta d’un túnel circular de cuita que girava entorn d’una
cambra de fums, del centre de la qual sortia la xemeneia. El foc girava entorn d’una cambra amb recorregut
d’aire calent i fred que permetia l’assecat, escalfat i refredament graduals. Tots aquest processos de
mecanització varen garantir una major homogeneïtat del producte i facilitaren el control de la seva qualitat.

Robie House: Predomina la horitzontalitat. Teulades en voladís. Perd la presència de la finestra. Joc molt
abstracte de forces horitzontals. Edifici d’obra vista amb estructura metàl·lica. Torna a pensar els edificis des del
seu interior. Hi ha una continuïtat dels sostres entre els salons i el voladís de la terrassa. Interiors amb molta
claror. Trenca les cantonades posant-hi portes, etc. Fa del lloc més inestable de la casa, el lloc més estable
(cantonades).

A finals del segle XVIII ja s’havien posat de manifest els avantatges d’aquest material: la constància de les
dimensions, la facilitat de col·locació, la regularitat en la producció, l’ocupació de poc espai, el màxim rendiment
estàtic, etc... tots útils per a una disminució del temps de construcció i per preveure les dimensions, i sobretot el
cost, que feien del maó un material idoni per a la construcció de les noves ciutats del s. XIX. Ara caldria afegir-hi
l’esperança de poder aconseguir maons més resistents, més bells i, sobretot, més barats. Paral·lelament, van
anar-se posant de manifest altres avantatges que feien del maó un material ornamental i expressiu, a part dels
seus avantatges funcionals i de producció se li afegia a més una funció formal.

Larkin Building, Buffalo (New York): Edifici d’oficines d’una gran fàbrica. Edifici que per la part exterior no té res.
A dins hi ha un gran pati molt ben il·luminat amb pisos que evoquen cap al pati. Obra vista abstracte amb volums
verticals.

El prestigi del maó com a material de l’arquitectura, sense revestir, va arribar per distints conceptes: perquè
havia assolit el prestigi d’un material nou, d’un material industrial, en un moment en què la indústria era la
modernitat, i també pel fet que el maó formava part de construccions en sèrie, que tendien a la industrialització.

Escriu un llibre titulat Ausgeführte Bauten und Entwürfe von Frank Lloyd Whright on hi publica totes les seves
obres. Tothom tindrà aquest llibre ja que es converteix en un arquitecte molt important per a les generacions
futures.

A Anglaterra, la construcció de les fàbriques es fa amb maó. Consideren que el què surt més a compte és utilitzar
el maó i deixar-lo vist, ja que no importa la bellesa de l’edifici (no es considera arquitectura).

La importància del maó i la volta en l’arquitectura de l’època

Quan el maó s’imposa, els arquitectes comencen a mirar cap al passat i veuen que hi ha edificacions antigues
que ja utilitzaven aquest material. És el cas per exemple de la porta de Mesopotàmia, del Palazzo Duccale de
Venècia, etc.

No es pot parlar de l’arquitectura de l’època sense fer referència a materials com el maó, el ferro forjat, el vidre,
etc. Al segle XVII és quan es comença a utilitzar de manera seriosa la utilització del maó a l’arquitectura.
És al segle XVIII quan gràcies als enginyers militars i al racionalisme, s’expandeix la indústria del maó. És un
material que té una col·locació més senzilla, es saben les mides exactes i el més important de tot és que es pot
calcular el seu cost de manera exacte. Els enginyers militars inventen uns forns enormes que passen de fer 3.000
peces a fer-ne 30.000. Això provoca que el preu del maó baixi considerablement i es pugui industrialitzar. Els
primers edificis on es veu l’ús del maó és en aquells edificis fets per enginyers militars.
Castell de Montjuïc: Edifici fet per enginyers militars. Arcs de pedra amb voltes de maó fets a rosca (a sardinel).
Són arcs amb molt gruix ja que així resistien millor els cops de l’artilleria.
La producció del maó fins al s. XVIII es feia de forma manual, encara que amb les manufactures organitzaven el
procés de producció per a poder augmentar el nombre de peces.
Les dues operacions més innovadores van aparèixer en la primera meitat del s. XIX, per una banda la
mecanització de l’emmotllat, gràcies a la galetera que permetia una producció continua en l’amasat, i per altre
banda, la millora substancial del procés d’assecat i de la cuita, gràcies a la implantació d’un nou tipus de forn que
donà pas a la industrialització del material.

Els medievalistes anglesos, encapçalats per William Morris, posen el maó als edificis de vivendes. Posa de moda
fer de maó els Cottage (edifici on viu la gent del camp). A William Morris no li agrada la vida de ciutat i se’n va al
camp. Recupera l’aire tradicional del cottage medieval.
Red House: Cottage amb teulades inclinades, amb cap finestra igual. Es busca que sembli antiga, que ha anat
patint reformes, que ha anat evolucionant. Tot l’exterior està fet de maó.
Friederich von Shinkel, l’arquitecte alemany va a Anglaterra per a copiar idees i portar-les a Alemanya. Després
d’estar un temps a Gran Bretanya torna a Berlin i fa l’escola d’arquitectura de Berlin. És un edifici tot fet de maó.
Vol donar una imatge moderna de les fàbriques d’Anglaterra dient que és l’arquitectura del moment.
A mesura que avança el segle hom tendia a veure la policromia com una de les característiques més desitjables
de l’arquitectura, el maó podia adquirir diversos tons, testimoni de la bellesa natural de la terra cuita, que ben
combinats produïen efectes extraordinaris. Es fan catàlegs amb diferents sanefes fetes de maó. Apareixen varis
estils (neoàrab, neovenecià, neomudèjar, etc) que utilitzaran el maó fent servir la policromia.
A partir de l’any 1890 arriba la sensibilitat modernista per el color a Catalunya. Té molt prestigi fer façanes de
maó d’obra vista. Fins i tot es fan imitacions amb estucs d’obra vista.
A partir de la seva industrialització, el maó va esdevenir el material preferentment emprat en l’ampliació de les
ciutats europees. El terrat, l’escala de volta i el sostre de revoltó, amb la substitució de la paret de pedra, són, a
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més d’una nova manera de construir, els paràmetres fonamentals d’un sistema modern, un sistema de construir
que arrelà a Catalunya fins ben passada la Guerra Civil.
La volta de maó de pla (volta catalana) es va posar molt de moda en l’arquitectura catalana. Consistia en col·locar
els maons a trencajunt amb un total de dues o tres capes. Es construeixen sense encofrar, el senzillat (capa
inferior) s’enganxa amb guix i s’aguanta sense haver d’encofrar. Es col·loca el doblat (capes superiors) amb
morter de calç.
Al segle XIX, es té molta pressa a construir i no poden esperar a que el morter de calç s’assequi. Troben la
solució, utilitzar el ciment. Es passa a fer el senzillat amb guix o ciment ràpid i els doblats amb ciment pòrtland
que en 27 dies està llest. Es guanya rapidesa a l’enduriment.
L’any 1855 es crea l’escola de mestre d’obres amb la qual al aconseguir el títol es podia fer qualsevol obra o
projectar qualsevol habitatge. Hi ha dos professors molt importants en aquesta escola: Elies Rogent i Joan Torres
Guardiola. Fan entendre als estudiants que s’ha de fer una renovació dels materials i de posar-se al dia.
Rafael Guastavino
Va ser alumne de l’escola de mestre d’obres. Era valencià de família italiana. Ve a estudiar a Barcelona i comença
a treballar com a mestre d’obres. Agafa l’encàrrec de Can Batlló.
Can Batlló: Fàbrica construïda l’any 1869. Es fa servir el maó a les parets i a les voltes de la fàbrica que era una
innovació ja que normalment els sostres eren de jàsseres de fusta. Es cremaven sovint pel cotó, els quinqués, etc.
Es fan voltes de maó per evitar els incendis i evitar pagar l’assegurança de la fàbrica que era caríssima.
Guastavino diu que va fer una fàbrica incombustible. És de les primeres edificacions on es fa servir ciment enlloc
de guix a les voltes.
Edifici amb pilars de fosa i jàsseres de fusta (a la part d’oficines). Voltes amb costelles de maó i amb recobriment.
Soterrat hi ha els tel·lers. Sala amb columnes de fosa amb uns lluernaris, voltes de maó de pla, etc. Xemeneia de
63 metres d’alçada.
Guastavino té problemes de diners i amb la família i decideix anar a viure a Estats Units amb el seu fill gran. Crea
l’empresa Guastavino Fire Proof Construction Co. Patenta la volta de maó de pla i fa negocis amb els americans
per a vendre el seu producte. Va al MIT (Massachusetts Institute of Technology) i explica la seva manera de fer
les voltes, es fan assajos, etc.
Se li encarreguen varis edificis molt importants un cop s’ha donat a conèixer: la biblioteca pública de Boston,
grans cúpules d’edificis universitaris, estacions de metro de Nova York, Ajuntament de Nova York, la cúpula de
Saint John le Divine, el restaurant de Central Station de Nova York (voltes que es deixen vistes, sense enguixar
amb unes rajoles, hi ha una absorció acústica), etc.
Neix la figura del paleta gràcies a l’ús massiu del maó. Només un artesà especialitzat en les tècniques de
col·locació del material podia fer possible aquesta profusió de murs i voltes que es dóna en el s. XIX.

El ferro i el vidre en l’arquitectura de l’època
L’ús del ferro en la construcció es va anar intensificant amb el temps, al món preindustrial només s’utilitzava per
a fer petites coses com panys, baranes, valles, etc. Quan apareix l’enginyeria militar es necessita fer canons i
altres aparells de batalla fet que portarà a una evolució del ferro. Amb el descobriment de la màquina de vapor
s’obté una fosa molt més barata fet que portarà a una distribució del ferro molt més ràpida. El ferro s’utilitza
sobretot per a fer les línies de ferrocarril o per a ponts.

- 140 -

Va tenir una gran evolució durant el segle XIX: fosa barata ferro pudelat  acer  acer laminat
El ferro colat és un ferro liquat que s’ha d’emmotllar. S’utilitza en elements que van des d’una peça ornamental,
a una barana, una columna o una biga, o a tot un meccano que conforma un tancament sencer o un edifici
sencer. En general, es tracta sempre de peces que conformen un element i d’elements que conformen un
conjunt. S’emprà en construccions de ponts de ferro colats, a partir d’elements units mecànicament, aquest és
un aspecte molt important, ja que la soldadura no s’introduí fins al s. XX. També s’utilitzà en elements com
columnes i encavallades, inspirades en els antics models de fusta, que ara es proposen amb ferro.
Pont de Coalbrookdale: A Gales es busquen nous llocs per a fer servir el ferro colat. Es decideix fer el pont que
està fet amb peces de ferro colat que anteriorment han estat conformades en un motlle. Pont format per tres
arcs units per peces de fosa que consta de cinc costelles. S’utilitza el món tècnic de la fusta, copiant el mateix
concepte alhora d’unir peces (encaixos de fusta). Té una retirada a un pont de pedra romànic, com que era el
primer fet en ferro i no es sabia molt bé com s’havia de fer, imiten el model del pont romànic (cercles per deixar
passar l’aigua que no serveixen de res però que ens els de pedra romànics si que tenien una funció).
Belper North Mill, Derbyshire: Fàbrica amb columnes de ferro colat per a tenir grans espais. Es fan columnes
dòriques, corínties, etc. Es feien grans columnes que eren massa grosses per ser de ferro ja que les feien amb la
mateixes proporcions que les de pedra. Al fer-les més primer rebentaven les proporcions que s’havien plantejat
al món clàssic. Es nota que encara no saben molt bé com treballar el ferro.
Biblioteca de Sainte Geneviève: Feta per l’arquitecte Henri Labrouste que va ser el primer arquitecte que tenia
clar que volia fer la seva arquitectura amb ferro. Edifici per fora fet de pedra i per dins és un espai molt lluminós
fet amb dues voltes aguantades amb columnes i amb arcs de fosa.
El ferro demana una arquitectura molt precisa, tot ha d’anar molt quadrat. A partir d’aquest moment es
comença a controlar molt més els detalls i les mides de cada peça.
Ja des de finals del segle XVIII, el vidre era un material objecte d’experimentació i gaudia de la fama de material
modern. La relació del ferro amb el vidre passarà a tenir molta importància. Passatges, pavellons, estacions de
ferrocarrils, hivernacles, eren construïts amb ferro i vidre. El ferro, colat o laminat, en ser un material molt prim,
garantia una total transparència.
Va ser en la construcció d’hivernacles on es va utilitzar primer aquesta combinació entre vidre i ferro.
Great Store, Chatsworth: Hivernacle amb estructura de ferro i vidre. Fet per Joseph Paxton (jardiner). A dins hi ha
unes columnes de fosa i una estructura de ferro colat amb alguns elements de fusta. Espai molt modern.
Crystal Palace, Londres: També fet per Joseph Paxton que emprà la mateixa tecnologia que en els hivernacles.
Munta un edifici de 500 metres de llarg format per cinc naus i un transsepte, tot fet de ferro colat i de vidre. Es
creen espais molt amples on es fa la mida màxima de vidre que es sabia fer en aquell moment. Aquest edifici
marca el pas cap al ferro laminat.
El ferro laminat s’obté a partir del ferro negre. Amb els trens de laminació s’obtindran inicialment, els perfils L, T,
passamans i rails de ferrocarril. Caldrà esperar fins a l’any 1845 per obtenir la bigueta I. Les peces s’uniran
mecànicament amb reblons o cargols. Té la característica de ser lleuger i de tenir gran resistència al vent ja que
no té gaire massa.
Les Halles, Paris: Mercat format primerament per pedra. Es van tirar a terra i es fan de ferro. Tenen un sòcol de
maó que fa de capa higiènica. Els pilars, els arcs i les encavallades estan fetes de ferro laminat. El tancament és
fet de vidre. La teulada coberta amb teula marsellesa. Mercat format per grans carrers coberts que porten cap
als diferents pavellons. El mercat del Born és una còpia del de Les Halles de Paris.

ADAPTACIÓ I CANVI D’ÚS DE L’ANTIGA ESCOLA INDUSTRIAL DE SABADELL

A partir del 1870 no es para d’innovar. Dion inventa el pòrtic que portarà el seu nom, que es caracteritza per no
necessitar tirants, fet que permet grans llums. S’utilitza molt a les estacions de tren com per exemple a la de
Budapest feta per Eiffel.
Garabit: De Gustave Eiffel. Pont fet a una vall. Munten un arc amb un punt ferm per a fer-hi passar la via. Es fa un
arc perquè és una vall molt fonda amb un riu a la part inferior que dificulta fer pilots. Té unes ròtules als extrems
de l’arc que fan que es redueixi la secció i per tant els esforços també. Es col·loquen els reblons allà on toquen
segons el càlcul, no hi ha res que estigui posat perquè es cregui que hi ha d’anar.
Galeria de les màquines: Nau per una exposició on es fa un espai de cent metres de llum. Es trasllada la idea del
pont a la ciutat. Es vol mostrar el poder tècnic que tenien els francesos. Arcs amb tres ròtules. Hi ha un gust per a
deixar les ròtules vistes, els reblons es col·loquen en posicions molt acurades, hi ha un gust per la simetria, etc.
Tour Eiffel: Edifici de 300 metres d’altura. No té cap funció en concret, només per celebrar el poder de la tècnica
de França. Maurica Koechlin fa els primers dibuixos de la torre i Eiffel ven la idea. És una pura expressió del càlcul
ja que l’edifici fa el diagrama de moments que ell mateix té. Feta de ferro laminat.
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