MEMÒRIA CONSTRUCTIVA
COM?
Parts a conservar i/o rehabilitar:
Cos central i ala est de la parròquia.
Estructura i façana de l’Escola.
Arbrat proper a les edificacions.
Naus
Parts a enderrocar:
Ala oest de la parròquia.
Murs perimetrals que defineixen els patis de l’equipament actual.
Escales i rampa que connecten c/ d’Extremadura amb Via Trajana.
Pas soterrani actual per tal d’ampliar-lo i crear entrada de llum zenital.
Parts a construir de nou:
Nova peça que uneix els dos edificis.

SISTEMES PRINCIPALS
ESTRUCTURA
1 Antiga Església
Es tracta d’un edifici construït l’any 1950, que consta de 3 parts diferenciades, el cos central
orientat est-oest, la capella situada a la part est, amb dues sales annexes per banda amb
soterrani i una nau situada a la part oest. L’estructura és de murs de càrrega de 30 i 60 cm
de totxo i els fonaments i murs de contenció es consideren de pedra. Les cobertes tenen una
estructura unidireccional de bigues de fusta, excepte la nau central, on trobem encavallades i
corretges, també del mateix material.
Exceptuant la nau situada a la part oest, que es reconstrueix com una peça nova del projecte,
aquest edifici compleix tots els punts de l’apartat D6.1 de l’Annex D del DB SE AE, per tant,
es pot suposar que tindrà una capacitat portant adequada sempre i quant aquesta es controli
periòdicament durant el període de servei restant.
Compleix, també, tots els punts de l’apartat D6.2, és a dir que podem considerar-lo apte per
al servei.

12

2 Antiga Escola
Es tracta d’un edifici construït l’any 1952, de façana portant i pilars de totxo, de planta baixa
més dos. Els forjats són metàl·lics i estan conformats per perfils d’ala estreta 160 i revoltons
ceràmics de doble capa amb un intereix de 60 cm, sostinguts per perfils d’ala estreta 220.
Aquest edifici no compleix l’avaluació qualitativa. Presenta un aspecte força deteriorat i els
pilars de toxto estan reforçats amb pilars HEB 220. Tot i que algunes parts estan actualment
en ús, l’interior fa olor a humitat, segurament per la manca de ventilació. A més a més, s’ha de
tenir en compte que el canvi d’activitat de l’edifici suposa també un augemnt en les càrregues
que aquest ha de suportar, d’ús docent passa a biblioteca.
Per aquest motiu, el projecte preveu la rehabilitació de tot l’edifici. Malgrat no poder realitzar
una avaluació qualitativa, es realitza un treball d’investigació on es detallen possibles actuacions per tal de millorar la capacitat portant de l’estructura i fer-lo, d’aquesta manera, apte
per al servei.
3 Peça nova
Pel que fa al volum d’unió entre els dos edificis existents, es cobreix amb una estructura de
bigues i biguetes de fusta encaixades i enllaçades entre elles amb unions metàl·liques. Aquesta coberta descarrega a terra mitjançant uns pilars metàl·lics degudament tractats tenint en
compte la seguretat enfront un incendi.

ENVOLUPANTS
Per a l’edifici de la Parròquia s’opta per un sistema d’aïllament per la cara exterior de les
façanes actuals (StoTherm), un recobriment amb acabat arrebossat. En quant a la teulada,
conservant les teules existents, també es reforçarà tèrmicament.
Per a l’edifici de l’Escola, en canvi, es planteja un sistema d’aïllament per l’interior (PladurTherm), conservant així l’aspecte exterior de la façana. Les obertures es protegiran amb
persianes orientables tipus Grinotex Sinus de Griessler.
A la part de nova construcció es planteja un cobriment amb panells Sandwich de zinc i pel
que fa a la façana, es seguirà el mateix sistema que a la parròquia per garantir la continuïtat.

ENERGIA
Sistema de climatització mitjançant climatitzadors a les zones grans i fancoils a les sales
petites. Per al cos principal de l’església es proposa un sistema d’impulsió i extracció des del
terra que permeti condicionar aproximadament els tres primers metres d’aire de tot el volum.
Per tal d’evitar l’estratificació de l’aire a la part superior, es col·locaran ventiladors per generar
moviment.
13

14

21

22

27

28

32

33

34

