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Adoberies: Fàbriques de creació

Intervencions en secció

01_Anivellació de les alçades dels forjats

Actualment, les plantes dels edificis no coincideixen respecte les altres de les ado-
beries veïnes, ja que estan en una cota lleugerament diferent. A més, es parteix 
de la base que, tal i com s’ha explicat en les làmines d’estat actual, l’estructura 
dels forjats es troba generalment en molt mal estat. 

Partint d’aquestes circumstàncies, i del fet que els forjats s’han de fer nous, es 
decideix com a estratègia de projecte posar en una mateixa alçada les diferents 
plantes de les adoberies i connectant-les entre elles, aconseguint així que puguin 
treballar com un conjunt. 

02_Concentració de les comuniacions i serveis en nuclis. 

La proposta pretén fer funcionar les adoberies com un sistema, evitant que cada 
adoberia respongui a les necessitats d’accessibilitat i serveis per separat. 
El projecte pretén concentrar l’accés a les plantes superiors de les fabriques de 
creació a través d’uns nuclis de comunicació que concentrin els serveis i garan-
teixin l’accessibilitat a persones amb mobilitat reduïda. 

L’accés es produeix a partir de dos edificis enfrentats entre ells. ,. La comunicació 
entre ambdós edificis es fa a partir de tres ponts, un d’existent i els altres dos nous, 
situats un a cada planta. 
Un d’ells és l’edifici número 9, que té grans dimensions i una planta ortogonal. És 
en aquest edifici on s’instal·la el nucli d’ascensors i una escala d’evacuació,
L’altre edifici que funciona com a nucli de comunicacions és el número 14, que 
connecta  la planta amb l’edifici del costat, el número 16, d’obra nova, on pro-
jecta una escala d’evacuació.

03_Conservació de la tipologia i materialitat dels forjats

La materialització dels nous forjats es projecta de tal  manera que mantingui 
l’essència i el caràcter dels forjats originals, però que s’adapti a les exigències 
actuals. 

D’aquesta manera, es decideix preservar la tipologia de forjat unidireccional 
format per biguetes de fusta que es sostenen per una jàssera central del mateix 
material.  Tot i això, es col·loca sobre les biguetes incorpora una sèrie de capes, 
com una capa d’aïllament i un sistema de terra radiant, per tal de millorar les 
prestacions energètiques del forjat. 

04_Renovació de les escales interiors mantenint el caràcter original.

Hi ha plantes en l’edifici que necessiten d’escales per comunicar-se amb un al-
tres. Com és el cas de la planta baixa amb la planta -1, i la planta dels asseca-
dors amb l’altell. En aquests casos la comunicació es realitza mitjançant una es-
cala que es situa arran de la mitgera, tal i com es feia originalment. Aquesta està 
realitzada a partir d’una escala metàl·lica amb graons de fusta (120x27x5cm).
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