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Adoberies: Fàbriques de creació

Intervencions a la façana

01_Rehabilitació de les façanes

Esdevé una estratègia necessària rehabilitar les façanes per garantir el bon estat 
d’aquestes i millorar l’eficiència energètica dels edificis. Així doncs, segons l’estat 
actual de les façanes es decideix actuar de dues maneres diferents. 

Per una banda, a les façanes de riu,  es proposa una substitució dels murs fins 
d’obra ceràmica de les plantes superiors, els quals es troben en molt malestat de-
gut a les humitats i l’envelliment, per unes façanes noves  realitzades a partir d’un 
panell sandvitx per a ús exterior. 

D’altra banda, les altres dues façanes es troben en bon estat de conservació. 
Tot i això, no compleixen els requisits d’eficiència que es demana actualment. 
Per aquest motiu, es decideix actuar amb un trasdossat interior que incorpori una 
capa d’aïllament. 

02_Conservació de la qualitat compositiva de la façanes

Encara que es decideixi rehabilitar les façanes per adaptar-les a les necessitats 
actuals i s’intervingui en els forjats per fer-los regulars, es para especial atenció 
amb la materialitat de la façana i la seva qualitat compositiva. Així doncs, es de-
cideix preservar el caràcter pintoresc de les adoberies manera que la intervenció 
a la façana respecti la seva personalitat. 

03_Renovació de les fusteries

Les fusteries actuals es troben en un molt mal estat de conservació i per tant, s’ha 
de realitzar una renovació d’aquestes. El material escollit de les noves obertures 
és la fusta. La fusta és escollida tan per motius sostenibilistes, com per motius patri-
monials, ja que actualment la majoria ja són de fusta. 

03_Envidriament assecadors

Els espais dels assecadors foren concebuts com a espais oberts a l’exterior per 
garantir l’assecament de les pells. En el projecte s’incorporen un grans finestrals 
que garantitzen unes bones prestacions tèrmiques de l’espai i que a la vegada 
mantenen l’essència d’espai transparent i obert a l’exterior. Així doncs, a l’estiu, 
aquestes es poden obrir de manera que es produeixen ventilacions, i a l’hivern es 
tanquen produint l’efecte hivernacle que escalfa l’interior. 
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