
Resum del projecte de l’alberg del Carme. 
 

1 Objectius inicials. 
 

L’objectiu inicial era el de calefactar i condicionar un edifici de planta vella 
dissenyat com a residència d’estudiants i alberg al mateix temps. 

 
L’edifici data del segle XIV (exactament el 1308), construït com a claustre i estança 

de les monges de la diòcesi de Manresa. Actualment esta declarat patrimoni històric 
local junt amb l’església del Carme, que abans estava unida mitjançant altres estances a 
l’alberg 

  
Les alternatives inicials d’aquest projecte eren: 
 

- La instal·lació de radiadors per el cas de calefacció. 
- L’ús de bomba de calor per a condicionar durant tot l’any. 
- La instal·lació de conductes d’aire. 
- Les plaques solars com a mitjà productor de calor.    
 
 

2 Solucions adoptades. 
 
 Primer vam sospesar utilitzar una instal·lació de radiadors, ja que resulta el més 
normal, però com que volem el mínim cost i el mínim impacte visual (ja que és un 
edifici històric), ens va obligar a adoptar un sistema que no generes molt soroll, que 
gastes poc i que no es veies; per tant ens vam decidir a utilitzar terra radiant (que en el 
nostre cas ja està instal·lat en l’edifici) per plaques solars (que estan subvencionades per 
la generalitat cosa que afavoreix a l’alberg, ja que pertany a aquesta administració) . 
  
 En la instal·lació d’aire condicionat vam sospesar la idea de l’aire com a mitjà 
condicionador, però com que això reportaria un fals sostre o un manteniment al sostre, 
ens vam decidir pels fancoils, que al ser com radiadors (sabent que abans hem dit que 
no usarem radiadors per l’impacte visual, però en aquest cas no queda més remei) 
queden més a l’abast de possibles reparacions.    
 
 També en l’auditori vam pensar de posar-ho com una habitació més en l’edifici, 
però és una part de l’alberg que s’usa en contades ocasions, per això vam decidir no 
climatitzar-lo.  
 
 La planta refredadora podia ser oberta o tancada i ens vam decantar per la 
tancada ja que Manresa és una ciutat amb molta pols i pol·len (dels arbres del riu), això 
podria provocar l’obstrucció d’alguns dels accessoris.  
 
 
3 Resultats obtinguts. 

 
La instal·lació de calefacció constarà només de caldera de gas, per tant excloem 

les plaques per que son inviables, com ja hem exposat en l’annex del projecte. 
 



Com veiem en els plànols de plantes (plànols 1, 2, 3 i 4) només s’ha enumerat la 
meitat de l’edifici ja que l’altre meitat es exactament igual (només varien algunes 
mides); encara que en els mateixos plànols ja està descrit d’aquesta manera. 

 
El terra radiant (plànols 5, 6, 7 i 8) l’instal·larà una empresa especialitzada amb 

aquests tipus d’instal·lacions. Els càlculs de les canonades de calefacció les farà la 
pròpia empresa esmentada anteriorment. 

 
No s’han dibuixat els serpentins del terra radiant (plànols 5, 6, 7 i 8), per que el 

radi de gir de la corba del serpentí depèn dels diàmetres de les canonades. A més 
quedaria una mica atapeït ja que serien moltes línies en poc espai.   

  
 La instal·lació elèctrica de les màquines, dels fancoils i de la centraleta 
electrònica va a càrrec també, d’una empresa especialitzada. Si calgués també es podria 
comptar en el pressupost, però aquest no es el cas. 
 
 En la sala de calderes (plànol 9A) les bombes estan posades d’una manera una 
mica peculiar, i això es deu a que la sala es una mica petita i la caldera es bastant gran 
en comparació amb la sala. També es fa d’aquesta manera per que siguin fàcilment 
accessibles. 
 
 La fumera (plànol 9B) sobresurt de la teulada en 2,75 metres en perpendicular, ja 
que així ho dictaminen les normes RITE. 
 
 L’esquema de principi (plànols 10 i 20) no està a escala ja que es simplement un 
esquema, que no es res més que un dibuix molt simplificat de com va la instal·lació.  
 
 Els fancoils (plànols 11, 12, 13 i 14) son de la marca Ferroli i depenen de la 
necessitat tèrmica de cada habitació, van des de 900 fins a les 6000 fr/h (sense ser 
aquestes les potencies exactes). Els fancoils incorporen de fabrica vàlvules de tres vies, 
que com es lògic, no estan en els esmentats plànols. 
 
 En els isomètrics (plànols 15, 16, 17 i 18) el sistema d’eixos x, y i z, estan 
dibuixats amb uns angles de 30, 120 i 90º respectivament  
 

En la terrassa (plànol 19) les bombes i la planta refredadora estan instal·lades 
sota teulat per evitar possibles desperfectes per la climatologia, així com també per 
evitar que s’oxidin molt més ràpid que a la intempèrie. 
 
 


