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Descripció del projecte 

Aquest projecte de reforma del local de joieria TOMAS COLOMER del carrer Portal de l’ Àngel es realitza en 
base a donar funcionalitat i millorar la imatge del local de venda de joies, rellotges i objectes varis de regal.  

Compren dues parts diferenciades i que es poden executar en dues etapes independents, malgrat les 
molèsties inherents a les pròpies obres. Una part és el local o botiga de planta baixa, connectada 
directament a carrer, i l’altre és l’accés a la resta de botiga i dependències de la planta superior o principal. 

Tot conservant les vitrines, taulells, taules i en general tot el mobiliari existent, es projecta l’aprofitament 
de l’espai des de la part superior de les actuals vitrines fins a fals sostre amb altre vitrina oberta i 
correguda de manera que l’espai superior existent no doni la imatge d’espai residual (veure plànols 01 i 
02). 

L’execució d’aquesta vitrina superior, i fins a fals sostre, implica l’avançament de la moltura perimetral del 
sostre, de manera que la superfície de sostre central a la vista serà inferior a l’actual. Aquesta actuació 
donarà la sensació d’espai més reduït, més aprofitat, amb imatge més coherent i d’objectes en exposició 
més valorats. 

Aquesta part d’actuació no precisa mà d’obra de paleta, es necessita guixaire pel sostre i motllures, 
industrial d’electricitat i telecomunicacions, ebenista i envernissador, industrial de parquet i pintor.  

Els canvis i reforma de mobiliari que es plantegen son els següents:  

a) Eliminació del taulell del fons esquerra, amb la conseqüent ampliació de la superfície d’espai públic 
i facilitat d’accés a la planta superior. Implica una restauració de la vitrina de l’esquerra on ara 
resta encastat el dit taulell. 

b) Eliminació de la prestatgeria del fons, a l’esquerra de la porta d’accés a planta superior.  

c) Col·locació de la vitrina anomenada en plànols V1 en substitució de la prestatgeria anterior. 
Aquesta vitrina es col·loca alineada per davant amb el pilar de l’altre costat de la porta, de manera 
que en la seva part superior contindrà la mateixa motllura de sostre avançada que va en la vitrina 
d’entrant a mà esquerra. Pel costat del darrera d’aquesta vitrina circularà la porta vidriera 
corredissa que accedeix a l’escala, tot eliminant la porta que existeix actualment. 

d) S’incrementa l’atenció al públic amb dues tauletes- mostrador de més,  una al fons esquerra i 
l’altre en el lloc actualment ocupat per la vitrina V1. Es mou lleugerament la col·locació de la 
vitrina interior situada en l’angle dret de carrers. 

e) Les formes corbades del pilar de fons es tapen horitzontalment per la seva part baixa (damunt la 
porta). 

f) Es conserven els calaixos o safates del fons dreta tot formant vitrina correguda en la seva part 
superior igual a la resta del local, exceptuant els dos costats de façana amb aparadors a carrer. 
Aquesta vitrina del damunt les safates es preveu més alta que les altres. 

g) Es projecta el tancament de l’espai de darrera el mostrador del fons dreta on resta situada la 
caixa de cobrament. Es preveu col·locar la porteta baixa existent tot complementant l’espai actual 
de pas amb una petita vitrina mostrador angular (veure detall a plànol 05). 

h) Renovació del parquet existent,  enllumenat de vitrines, ordenament de l’enllumenat de sostres i 
pintura de noves motllures i repàs de la resta. 

 

El projecte preveu facilitar l’accés a planta superior tot donant continuïtat al local de planta de carrer. 
S’ordenen i simplifiquen els tres trams de escala existent i es distribueix un espai obert de manera que el 
taller de reparacions i zona de control resta obert i formant part del tram mig de l’escala.  

Aquest espai guanya amb generositat i perd privacitat en la zona de taller i control (veure plànols 03, 04 i 
detall). 

Es preveu que el paviment sigui de parquet tot donant continuïtat al local o botiga de carrer, amb escala de 
fusta o de material molt neutre i parets xapades amb tauler de fusta. El sostre de l’espai mig de l’escala 
segueix al mateix pla en la zona de taller integrant el conjunt amb el mateix tipus d’enllumenat. 
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Planta Baixa i Pis de Local Comercial 

 
Axonometries 
 

 
 

Adreces d'interès:  www.tomascolomersl.es 
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Dades sobre el concurs 
 

Nom del concurs / Objecte 
 
TOMÀS COLOMER 
 

Organisme que convoca el concurs 
 
Tomàs Colomer, SL 
 

Caràcter del concurs 

 
D’idees 
D’avantprojectes 
De mèrits 
Altres 

Tipus de procediment 

 
Obert 
Restringit (per invitació) 
Altres 

Composició del jurat 
 
Nacional 
Internacional 

Naturalesa del jurat 
 
Extern a l’organisme convocant 
Intern a l’organisme convocant 

Crida 
 
Nacional 
Internacional 

Resultat del concurs 

 
Guanyador / 1er Premi 
2n premi / 3er premi 
Finalista 
Seleccionada 
Altres (menció, accèssit, etc.) 
 

Data de resolució del concurs 
 
27/01/2009 
 

 
 
Dades sobre el projecte 
 

Nom del projecte presentat / Lema 
 
Modificació d'imatge comercial a Av. Portal de l'Angel  
 

Autor/Autors UPC 
 
Janina Puig, Ramon Badia 
 

Altres autors 
 
Ramon Puig 
 

 


