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RESUM 

El present projecte té com a finalitat realitzar el seguiment de les 
obres executades en la Reforma de l’ateneu, casal social i teatre 
Lluïsos de Gràcia, amb més de 150 anys d’història. A més de 
detallar les tasques desenvolupades en la UTE entre Certis obres i 
serveis i Constructora del Cardoner durant el període de 
pràctiques comprés entre juliol de 2014 i gener de 2015.   

L’edifici es basa en l’agrupament de diversos edificis que daten 
d’èpoques diferents. Per tant, es du a terme una minuciosa 
recerca històrica de la seva evolució, amb la finalitat de  
comprendre els diferents sistemes constructius. 

Es realitza una descripció detallada del projecte inicial de la 
reforma, els motius d’aquesta i els objectius que es pretenen 
assolir.  

Aquest projecte de reforma  contempla actuacions amb diversos 
graus d’afectació, agrupades en dos fases. La primera fase 
consisteix en la reforma integral de la platea del teatre, els 
accessos i els serveis comuns. Es pretén enderrocar part de 
l’edifici, mantenint-ne la façana i l’edificació posterior, i construir la 
nova estructura. La segona fase es basa amb la reordenació dels 
espais interiors, la renovació dels acabats i la rehabilitació de les 
façanes.  

El projecte de reforma integral contempla una reordenació dels 
espais i una ampliació de la seu. La limitació que marca la 
normativa de poder créixer volumètricament, implica l’execució 
d’un soterrani mitjançant pantalles de pilons. D’una altra banda, la 
voluntat d’aconseguir un espai més diàfan, influeix en el disseny 
de l’estructura, provocant llums entre pilars més grans, i 
conseqüentment, la utilització del sistema postesat.  

L’emplaçament de l’edifici en el barri de Gràcia, implica elaborar 
amb molta cura un pla de funcionament que permeti desenvolupar 
totes les activitats de l’obra sense cap inconvenient. Per tant, 
s’exposa cóm s’han dut a terme els accessos de maquinària i 
material a obra, els permisos que s’han hagut de demanar i les 
mesures preventives que s’han pres.  

Es descriu minuciosament el procediment de les diferents fases de 
l’obra, des de l’enderroc fins l’execució de la coberta, i s’exposen, 
paral·lelament, els diversos problemes o conflictes que han sorgit 
durant aquest període.  

Un punt a destacar de la reforma és la conservació de la façana 
pel seu caràcter patrimonial i sentimental. Per tant, es descriu tot 
el procediment dut a terme, des de l’elecció dels sistema 
estabilitzador fins la reparació i restauració de la façana, 
conservant la geometria i color originals.  

 

 

 

Finalment es realitza un breu recull de totes les tasques 
desenvolupades a l’empresa, en l’àmbit de gestió econòmica, 
control d’execució, redacció de documents obligatoris per part de 
la constructora i suport administratiu.  

La realització d’aquest projecte, relacionat amb les pràctiques, ha 
suposat un gran esforç amb la recerca de documentació històrica i 
la comprensió dels diferents sistemes constructius, com a 
conseqüència de les múltiples reformes que ha experimentat la 
seu al llargs dels anys. Però poder viure el procés de l’obra m’ha 
ajudat a comprendre els coneixements teòrics adquirits, a 
entendre el funcionament intern de la gestió de l’obra i a saber 
actuar davant de problemes sorgits. 
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1. INTRODUCCIÓ 

 

1.1 OBJECTIU DEL PROJECTE 

L’objectiu principal del present projecte és provar que s’han 
adquirit correctament els coneixements rebuts en els estudis de 
grau; a més de perfeccionar-los, ampliar-los i poder-los aplicar 
mentre s’han realitzat les pràctiques a la constructora Certis obres 
i serveis.  

El Projecte Final de Grau amb la modalitat de pràcticum, ve 
motivat per l’oportunitat que brinda l’assignatura d’ampliació de 
competències de Rehabilitació de realitzar sis mesos de 
pràctiques en una empresa del sector.  

L’interès per realitzar aquesta modalitat de projecte enfront al 
projecte habitual ve donat per la importància de tenir un mínim 
d’experiència en l’actual delicada situació del món laboral.  

D’una altra banda, la disminució d’obra nova dels últims anys em 
va fer veure en l’àmbit de la rehabilitació una de les sortides en 
més futur dintre del sector. Malgrat aquesta situació, treballar en 
aquest camp és complicat, ja que implica tenir uns coneixements 
molts específics. Per aquest motiu, el Dac de Rehabilitació va ser 
la primera opció alhora de començar l’especialització.  

El mètode de treball utilitzat en les assignatures del Dac, és a dir, 
l’estudi i treball sobre un cas pràctic, va ser molt didàctic i 
productiu. Així doncs, en aquest Projecte Final, he volgut seguir la 
mateixa línia del Dac en Rehabilitació, i a més de detallar les 
tasques realitzades en la constructora, més propi del pràcticum, 
he volgut incidir també en aspectes com l’estudi històric o el 
coneixement dels diferents sistemes constructius.      

Altrament, esmentar que, el principal avantatge d’haver realitzat  
les practiques focalitzades en una única obra, la Reforma dels 
Lluïsos de Gràcia, és que he pogut observar totes les 
problemàtiques que han sorgit, estar present en les visites d’obra i 
viure el procés de l’obra des de dins. Tot això, m’ha permès 
consolidar els coneixements adquirits en el grau i reflectir-los en 
aquest Projecte Final de Grau.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 INFORMACIÓ SOBRE LES PRÀCTIQUES 

 
Empresa on s’ha realitzat les pràctiques: Certis obres i serveis. 
 
Obra on s’han realitzat les pràctiques: Reforma dels Lluïsos de 
Gràcia, Plaça del Nord, 7-10. Barcelona. 
 
Promotor del projecte: Propietat dels Lluïsos de Gràcia. 
 
Direcció Facultativa: Grup de Socis de l’entitat. 
 
Empresa constructora: UTE Gràcia. (Certis obres i serveis amb 
Constructora del Cardoner) 
 
Cap d’obra: Arquitecte tècnic de Constructora del Cardoner. 
 
Cap de producció: Arquitecte tècnic de Certis obres i serveis. 
 
Encarregat: Treballador de Certis obres i serveis. 
 
Càrrec en l’empresa: Ajudant de l’equip tècnic de la Empresa 
Constructora (UTE), a més de donar suport a l’encarregat. 
 
Tutor extern del PFG: Elisa Corbí, cap de producció de Certis. 
 
Director del PFG: Joan Ramon Rosell Amigó. 
 
 
 
1.3 MÈTODE DE TREBALL  

 
L’inici de les obres es va donar a finals de maig i el meu període 
de pràctiques va començar el 21 de juliol del passat any. Per tant, 
la primera setmana vaig dedicar-me a estudiar el projecte, llegir la 
licitació que havia presentat la UTE i conèixer el sistema de gestió 
de l’obra per part d’aquesta.  
 
Després d’haver rebut una sèrie de pautes per part de l’equip 
tècnic de la constructora, vaig començar a desenvolupar les 
primeres tasques per la contractació d’industrials. Paral·lelament a 
les feines de la constructora, vaig fer un minuciós seguiment del 
procés de l’obra, realitzant un diari d’obra, on reflectia el dia a dia 
d’aquesta. Aquest diari va ser una eina indispensable per realitzar 
el Projecte Final de Grau.  
 
D’una altra banda, durant aquest període també vaig fer una 
recerca històrica de l’evolució de les tres finques, que avui en dia 
constitueixen la seu. Per tant, vaig consultar el propi Arxiu dels 
Lluïsos de Gràcia, l’Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona i 
l’Arxiu Municipal del Districte de Gràcia.  
 
Finalitzat el període de pràctiques, amb tota la documentació 
escrita i fotogràfica, recollida durant aquests sis mesos, vaig 
començar a redactar el projecte.  
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2. PRESENTACIÓ DE L’EMPRESA 

 
2.1 DESCRIPCIÓ DE L’EMPRESA 

 
1. Introducció de l’empresa 
 
Certis obres i serveis és una constructora que desenvolupa la 
seva activitat en l’àmbit de l’obra civil, l’edificació i els serveis, tant 
per a entitats públiques, com per a clients privats. 
 
En l’àmbit de l’obra civil, Certis ha construït carreteres, ponts, 
urbanitzacions, depuradores, canalitzacions, plantes de residus… 
En el camp de l’edificació, l’empresa fa tot tipus de construccions: 
hospitalàries, centres d’atenció primària, residències geriàtriques, 
centres administratius, equipaments docents, hotels, oficines, 
habitatges, naus industrials, centres esportius, equipaments 
culturals i de transports, així com restauració de béns immobles. 
 
2. Compromís social i amb el medi ambient 
 
Per garantir el compliment dels compromisos de l’empresa amb la 
qualitat, el medi ambient, i la seguretat, s’ha dissenyat el sistema 
de gestió integrada amb els certificats ISO 9001, ISO 14001, i 
OHSAS 18001.      
 
 

2.2 ORGANIGRAMA EMPRESA/UTE 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Ubicació 
 
La seu social està ubicada a la plana de Vic, comarca d’Osona i 
província de Barcelona. Més concretament al Km 49,446 de la 
carretera C-17, Balanyà.  

FIG. 2.1 Ubicació de les oficines. Font: Google maps 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Història 
 
L’empresa fou fundada l’any 1973 pel Sr. Ramon Blázquez. En la 
seva trajectòria fins a dia d’avui han sigut moltes les etapes 
viscudes i canvis de denominació, però ha sabut mantenir-se en el 
sector. 
 
En un primer moment l’empresa es va constituir com Excover 
Edificación, constructora molt arrelada a la comarca d’Osona, que 
va experimentar un fort creixement econòmic i social, però que a 
l’any 2009 va ser absorbida pel grup Heracles.  
 
No obstant això, Ramon Blazquez, antic propietari d’Excover, crea 
Acertis Obres i Serveis, una societat basada en els negocis 
immobiliaris d’Excover, que no van entrar en l’operació de compra 
del grup Heracles. 
 
Finalment, en maig de 2012 la Junta d’Accionistes canvia la 
denominació social de la companyia Acertis obres i serveis, S.A. 
per la de Certis obres i serveis, S.A.U.  
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3. PRESENTACIÓ DE L’EDIFICI 

 
3.1 DADES GENERALS 

 
- Localització Municipi de Barcelona a la comarca del 

Barcelonès, província de Barcelona. 
 

- Situació Situat a la Plaça de Nord, 7-10, 
cantonada amb el Carrer Alzina, al Barri 
de Gràcia, Barcelona. 

 
FIG. 3.1 Emplaçament de l’edifici. Font: Geoportalbcn 

 
 
- Emplaçament Districte 06 
 Codi Illa 81361 
 Codi Parcela 011 
  010 
  009 
   
- Orientació Façana Plaza del Nord, Sud-Est 

Façana Carrer Alzina, Nord-Est 
 
 

 
 
 
- Referència 

Cadastral 
(veure ANNEX 1.1.  

Finca 8-10      
Finca 7 
Finca 27-29 

9445711DF2894E0001YA 
9445710DF2894E0001BA 
9445709DF2894E0001GA 

Cadastres dels immobles) 
 
 

- Règim de propietat Parcel·la construïda sense divisió 
horitzontal. 
Coeficient de participació 100% 

  

- Ús principal Oci, hostaleria. 
  
- Dades històriques L’edifici està composat de diversos 

edificis que daten els més antics de 
mitjans-finals de S. XIX, fins a l’ampliació 
de l’entitat amb l’edifici del poliesportiu 
que es va inaugurar l’any 1962. 
 

- Parcel·la La parcel·la té una superfície total de sòl 
de 1.293 m2 i una superfície construïda 
de 3.007 m2, dels quals 2.906 són sobre 
rasant i 101 corresponen al soterrani 
existent. 
 
 
 

3.2 DADES URBANÍSTIQUES 

 
Paràmetres bàsics del Planejament 
 
- Planejament vigent NN.UU del pla General Metropolità. 

 
- Règim de sòl Sòl urbà consolidat. 

 
- Qualificació urban. Equipament existent. 

 
- Clau  7a 

 
- Usos El pla d’usos admet l’ús d’equipament 

cultural i esportiu en la ubicació actual de 
l’edifici. 
 

- Catalogació 
Patrimonial 
Arquitectónica 

Nivell de Protecció C. 
Fitxa del Catàleg de la Ciutat. 

Els edificis més antics, amb façana a 
la Plaça del Nord estan catalogats; 
cal conservar tot el front de façana i 
mantenir la volumetria existent. 

 
FIG. 3.2 Catalogació de l’edifici. Font: Geoportalbcn 

 

 

- Carta arqueològica  Refugis propers. 
Plaça del Nord 
Carrer Sant Salvador 

 
FIG. 3.3 Carta arqueològica. Refugis.  

Font: Geoportalbcn 

Paràmetres urbanístics 

Els paràmetres urbanístics no estan fixats, conseqüentment és 
obligatòria la redacció d’un Pla Especial, tenint present que la 
ordenació prevalent a la zona és la d’alineació a vial i que no és 
permet variar la volumetria global de l’edifici. 
 
ALINEACIÓ AL VIAL 
- Longitud de façana  

 
29,35 / 43,90 
 

- Nombre de plantes  Psot, PB + 2 PP 
 

- Alçada, plaça del Nord 9,82 
 

- Alçada carrer Alzina 12,83 
 

- Fondària edificada 32,59 / 19,33 
 

- Alçada lliure planta baixa 
(min/max) 

2,99 / 4,93 

- Alçada màxima 19,15 
 

- Edificabilitat sobre rasant 2,18 m2/ m2 sòl 
 

- Ocupació màxima sobre rasant 89,22 % 
 

- Ocupació màxima sota rasant 29,12 % 
, 
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3.3 DESCRIPCIÓ ARQUITECTÒNICA 

 
3.3.1 DESCRIPCIÓ DE L’EDIFICI 

 
L’actual edifici que allotja la seu dels Lluïsos de Gràcia de 
Barcelona, és el resultat de l’agrupació i adaptació de diversos 
immobles al llarg de la història de l’entitat.  
 
Els edificis de PB + 1 i PB + 2, ocupen un solar rectangular de 
1.298 m2, amb 29 m de façana a la Plaça del Nord. 
 
En aquesta seu es poden diferenciar quatre edificacions diferents, 
tres que daten del segle XIX i formen part del front de la façana 
que dóna a la Plaça del Nord, i la quarta, reformada totalment a 
meitats del segle XX i s’assenta sobre els antics patis de les tres 
anteriors.  
 

3.3.2 COMPOSICIÓ DE LES FAÇANES 

 
L’edifici està compost per tres tipologies de façanes, les dels 
edificis originals (A), la de l’edifici que fa cantonada amb el carrer 
Alzina (B), i la de la construcció dels anys 60 (C).  
 
Façanes dels edificis originals (A): 

 
Les façanes de les finques 8 i 10 de la Plaça del Nord estan 
construïdes amb murs de carreuons que donen forma a un 
paredat, revestits amb estucat de calç. El gruix d’aquest paredat 
és variable, disminuint a mesura que s’augmenta en alçada. A la 
planta baixa el gruix del paredat és de 45 cm i a la planta primera 
de 35 cm.  
 
Les obertures estan emmarcades amb petites peces de pedra 
més o menys rectangulars, enganxades entre sí amb morter de 
calç. La part superior està rematada amb una filada de maó 
massís col·locat a plec de llibre a manera de llinda. Els balcons 
estan formats per lloses de pedra natural, encastades a la façana 
amb tota la seva amplitud. 

 
D’una altra banda, el revestiment d’aquesta façana correspon a un 
estil neo-clàssic, amb tres crugies: dues crugies laterals 
simètriques coronades amb uns frontons triangulars i una crugia 
central on hi hagué inicialment l’accés principal. Aquesta era 
rematada amb un frontó rectangular, actualment desaparegut. 
Avui en dia, en el seu lloc, presideix la façana un rellotge de sol, 
obra de Jordi Nogué, construït el 1991. A la part inferior hi ha un 

arrambador constituït per un aplacat de pedra natural. 
 
 
 
 
 
 

 

Façana de la finca 7 de la plaça del nord, cantonada amb carrer 
Alzina (B): 
 
La façana d’aquest edifici, adquirit i agregat al conjunt d’immobles 
de l’entitat a meitats del segle XX, està constituïda per dues 
tipologies de façana diferents. La planta baixa està construïda 
amb fragments de pedra i maó que formen un paredat de 35 cm. 
La primera planta i el badalot està composta per murs de maó 
massís de 3 cm revestits amb un estucat de calç. En algunes 
zones la façana té un gruix de 15 cm i en altres el mur està format 
per dues fileres de maó. Les obertures estan realitzades amb set 
filades de maó de pla, unides amb morter de calç, amb la mateixa 
tècnica que la volta de maó de pla. Les lloses dels balcons estan 
formades per peces de pedra natural. 
 
El revestiment d’aquesta façana destaca per una major senzillesa 
en contraposició a la de l’edifici primogènit. Aquest estuc es basa 
en una simplicitat ornamentaria, que es caracteritza per 
l’emmarcament de les obertures amb formes senzilles, una trama 
poc marcada, simulant els carreus de pedra, i uns dibuixos molt 
simples. Aquest estucat continua fins a la part inferior de la 
façana, on sobresurt un parell de centímetres per marcar 
l’arrambador.  
 
Façana de la finca 29 del carrer Alzina (C) 
 
La façana de l’edifici dels anys 60 està realitzada amb maó vist. 
Destaca per una distribució geomètrica en un doble pla, que 
s’aconsegueix amb el realçament dels pilars, sobresortits 2 cm. 
L’arrambador d’aquesta façana està constituït per un aplacat de 
carreus de pedra natural. 
 
 

    
FIG. 3.4 Esquerra: Plaça del Nord. Dreta: Carrer Alzina. Font: Pròpia 

   
FIG. 3.5 Mur de paredat i emmarcament de finestres. Font: Pròpia 

 

 
FIG. 3.6 Arc amb maó col·locat a plec de llibre. Font: Pròpia 

 

 
FIG. 3.7 Planta primera finca nº7. Mur de maó massís. Font: Pròpia 

 

 
FIG. 3.8 Arc de finestres amb set filades de maó de pla. Font: Pròpia 
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3.3.3 MORFOLOGIA 

 
L’entitat consta de dos parts diferenciades, l’edifici principal i 
l’edifici on es desenvolupen les activitats. Dos edificis de planta 
rectangular, ubicats formant una L, connectats totalment entre sí, 
com si fos una única construcció. Aquesta geometria permet situar 
un pati conjunt a la part posterior dels edificis.   
 
El primer bloc consta de dues plantes i una coberta a dues aigües 
de teula àrab. L’interior de l’edifici està compartimentat en petites 
estances amb parets de maó d’entre 10 i 20 cm de gruix. La 
distribució d’aquestes estances és complexa i desordenada, amb 
passadissos estrets i de circulació incòmoda.  
A la planta baixa hi ha dos accessos independents, l’entrada 
principal, que dóna pas al vestíbul i a l’escala, i l’entrada al teatre. 
A més, en aquesta planta es pot trobar el bar de la casa, la 
secretaria i una sala polivalent. 
A la planta primera s’ubiquen les següents dependències: la 
capella, l’arxiu històric, sales de reunions, la sala verda i petits 
magatzems.  
 
El segon bloc té tres plantes, una planta baixa i dues plantes pis, 
de les quals, l’ultima alberga una pista de bàsquet coberta per una 
encavallada metàl·lica que suporta unes plaques de fibrociment. 
La distribució de les diferents sales correspon a una sectorització i 
ordenació de les múltiples seccions de la casa.  
 

 
FIG. 3.9 Perspectiva de l’edifici. Font: web pr.lluisosdegracia.cat 

 

 
FIG. 3.10 Façana Frontal. Font: web pr.lluisosdegracia.cat 

3.3.4  CARACTERÍSTIQUES CONSTRUCTIVES 

 
Tal com s’ha esmentat anteriorment, la seu de Lluïsos està 
composta per tres tipologies d’edificació diferents. Per aquest 
motiu, s’ha d’analitzar de manera individualitzada, tenint en 
consideració el sistema constructiu de l’època de construcció.  
 
Edificis primogènits 
 
El sistema estructural d’aquests edificis correspon al propi de la 
segona meitat de segle XIX, edificis rectangulars amb parets 
mestres paral·leles entre si, on recolzen les bigues dels diferents 
sostres. 
 

ELEMENT 
CONSTRUCTIU 

SISTEMA CONSTRUCTIU 

Fonamentació  
Fonaments continus de pedra d’uns 60 cm 
d’espessor i 50 cm de profunditat. 

Façana 
Murs de paredat de gruix variable, entre 45 i 
35 cm, segons l’alçada, revestida amb un 
estucat de calç.  

Parets mitgeres Murs de paredat de 30 cm de gruix. 

Elements divisoris 
Envans i parets de càrrega de maó 
massís/rasilla de 5 cm. 

Sostres 

Sostre unidireccional de bigues de fusta 
amb entrebigat de llates i dues fileres de 
maons ceràmics a trencajunt. Aquests 
sostres queden ocults per un cel ras 
d’estructura de fusta amb encanyissat  
enguixat.  

Coberta 
Teulada a salt de garsa, és a dir, teules 
col·locades directament sobre les llates de 
fusta.  

Taula 1. Sistema constructiu Edifici A 

Edifici B 
 
La composició dels elements estructurals de l’edifici són els propis 
d’inicis del segle XX, amb la utilització majoritàriament del maó.  
 

ELEMENT 
CONSTRUCTIU 

SISTEMA CONSTRUCTIU 

Fonamentació  
Fonaments continus de pedra d’uns 50 cm 
d’espessor i 50 cm de profunditat. 

Façana 
Murs de paredat de gruix variable a planta 
baixa i murs de maó a planta primera, 
revestits amb un estucat de calç.  

Parets mitgeres Murs de maó de 15 cm de gruix. 

Elements divisoris 
Envans i parets de càrrega de maó 
massís/rasilla de 5 cm. 

Sostres 

Sostre unidireccional de bigues de fusta de 
secció rectangular i entrebigat elaborat amb 
la tècnica de maó de pla. Les escales estan 
realitzades amb la mateixa tècnica. 

Coberta Coberta a la catalana. 
Taula 2. Sistema constructiu Edifici B 

 
FIG. 3.11 Cata per observar la fonamentació de la façana. Font: Pròpia 

 

 
FIG. 3.12 Sostre unidireccional i estructura del cel ras. Font: Pròpia 

 

 
FIG. 3.13 Teulada a dos aigües. Font: Pròpia 

 

 
FIG. 3.14 Coberta a la catalana. Font: Pròpia 
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Edifici C 
 
El sistema estructural d’aquest edifici ve determinat per la data de 
construcció, els anys 60. Aquesta dècada va estar marcada per un 
fort creixement de la indústria i l’inici de la recuperació econòmica. 
Aquest fet va implicar que en l’àmbit de la construcció, durant 
aquests anys convisquessin la multitud de models enginyosos de 
sostres, utilitzats en la postguerra com a conseqüència de la 
mancança d’acer i ciment, i la nova i ràpida intrusió del ciment 
armat.   
 

ELEMENT 
CONSTRUCTIU 

SISTEMA CONSTRUCTIU 

Fonamentació  
Sabates aïllades esglaonades de formigó en 
massa. 

Façana 
Paret d’obra vista, revestint els pilars de 
formigó i arrambador d’aplacat de pedra. 

Pilars 

Hi ha dos tipologies de pilars: de formigó 
armat i de maó massís. Aquests últims es 
troben a la planta baixa, a la zona de 
transició entre l’edifici B i C.  

Elements divisoris Envans de maó.  

Sostres 

Sostre unidireccional de ceràmica armada, 
recolzat sobre pòrtics de formigó armat, 
amb bigues de gran cantell, 
aproximadament 45 cm. 

Coberta 
Coberta lleugera formada per encavallades 
metàl·liques i plaques de fibrociment.   

Taula 3. Sistema constructiu Edifici C 

 
 
*És important mencionar que quan es va construir aquest últim 
edifici es van realitzar actuacions en l’edifici B, per poder unir 
ambdós edificis correctament i garantir la seguretat estructural. Es 
van reforçar els pilars ceràmics amb un encamisat de formigó, es 
van col·locar jàsseres metàl·liques per estintolar la paret mitgera i 
així, poder  realitzar grans obertures i comunicar totalment les 
plantes.  
Per garantir l’estabilitat estructural es van construir parets de 
trava, que unien els pilars en direcció perpendicular a 
l’estintolament. A la part superior d’aquestes parets de maó 
massís es van introduir unes petites biguetes metàl·liques que les 
unien al pilar.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.3.5 USOS 

 
Els Lluïsos de Gràcia és una associació de caràcter ateneístic (té 
responsabilitats a la Federació d’Ateneus de Catalunya), cultural, 
oberta i participativa, sense finalitat de lucre. 
 
Els objectius principals dels Lluïsos de Gràcia són la formació dels 
infants, joves i adults en el temps lliure transmetent valors com la 
solidaritat, el civisme i la integració al país.  
 
Actualment, els Lluïsos de Gràcia compten amb 1.300 socis i 16 
seccions que canalitzen les activitats principals de l’entitat. 
 
L’edifici s’utilitza principalment com a centre d’activitat de les 
diferents seccions i per al desenvolupament d’activitats 
transversals, per a totes les seccions i socis de l’entitat. A més a 
més, Lluïsos, també ofereix tallers i activitats obertes per a tothom 
i la possibilitat d’utilitzar les seves infraestructures per a realitzar 
activitats alienes a les pròpies de l’entitat.  
La majoria de les activitats ordinàries es desenvolupen durant el 
calendari escolar, de setembre a juny, i en horaris de tardes i 
vespres.  
 
Principalment les activitats s’organitzen a través de les seccions i 
es poden agrupar en activitats esportives, de música, teatre, 
educació en el lleure, dansa, cultura popular i associativa. Algunes 
de l’ampli ventall d’opcions que té l’entitat són:  

- Activitats per a infants i joves 
- Esplai i agrupament 
- Grups de teatre 
- Formacions corals de prestigi 
- Bàsquet 
- Tennis taula 
- Bàdminton 
- Grup d’atletisme 
- Grup d’esquí 
- Catequesi per adults 
- Colla de diables 
- Grup d’excursionistes 
- Grup d’escacs 

 
Així mateix, un dels punts de trobada i de relació entre els 
mateixos socis de l’entitat i els ciutadans són el vestíbul, l’espai 
d’exposicions i especialment el bar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
FIG. 3.15 Fonaments pilars formigó i maó. Font: Pròpia 

 

   
FIG. 3.16 Encamisat del pilar i pòrtics de formigó . Font: Pròpia 

 

 
FIG. 3.17 Biguetes d’unió de les parets de trava. Font: Pròpia 

 

 
FIG. 3.18 Coberta de fibrociment. Edifici C. Font: Pròpia 
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3.4 EVOLUCIÓ HISTÒRICA DE L’EDIFICI 

 
3.4.1 EVOLUCIÓ HISTÒRICA DELS  LLUÏSOS DE GRÀCIA 

 

Distingim, en l'edifici actual, tres edificacions del s.XIX que formen 
part del front de façana que dóna a la Plaça del Nord, la qual és 
un bé protegit, dins del Catàleg del Patrimoni 
Arquitectònic. Aquestes tres edificacions, cada una amb el seu 
pati posterior, van ser ampliades al voltant dels anys 60 del s.XX 
amb la construcció, en els patis posteriors, d'un edifici de planta 
baixa i dos pisos amb façana al carrer de l’Alzina. 

 

Com sorgeix l’entitat Lluïsos de Gràcia? 

 

Sant Joan de 1851  Mn. Alsina i el capellà Josep Massaneda 
funden la Pía Unión de Jóvenes Devotos de San Luís Gonzaga 
amb el propòsit de formar jovent del vessant catòlic. 

Uns mesos més tard  Mn. Alsina estableix les bases per formar 
el Gimnasio de los Luises, amb seu al carrer de l’Àngel, avui 
Montseny. Organitza activitats de caràcter humanístic amb 
vinculacions religioses, però amb una estructura d’ateneu. 

12 de setembre de 1855  Mn. Alsina construeix en un local 
llogat al carrer Cortés, avui Mateu, la Corte Angélica de San Luis 
Gonzaga de Gracia, fusionant les activitats de l’antiga Pía Unión i 
el Gimnasio. 

14 de març de 1857  Aprovació del reglament del Gimnasio de 
Gracia. Casa de instrucción y recreo de los jóvenes de San Luis 
Gonzaga de dicha villa. 

2 de octubre de 1857  Primer reglament o Constituciones 
Generales de la Corte Angélica. 

1860  Urbanització de la plaça del Nord i dels carrers de 
l’entorn, a càrrec de l’arquitecte Antoni Rovira i Trias. 

10 de març de 1864  Mn. Alsina censar uns terrenys a la plaça 
del Nord, en els quals construeix la base del que serà el futur 
edifici i la seu social de l’entitat. 

1864  Comencen les obres de l’edifici primogènit, plaça del 
Nord, 10. 

Nit d’un dissabte de setembre de 1868  Incendi de l’edifici 
provocat per les revoltes de l’aixecament conegut com La 
Gloriosa. Provisionalment les activitats es traslladen als domicilis 
del president, Miquel Hortal, i del congregant Antoni Samsó. 

28 de febrer de 1870  Crida pública a col·laborar en la 
“restauración de la casa-gimnasio de los Luises de Gracia”. 

 

17 d’octubre de 1876  Inscripció de l’entitat com a congregació 
mariana amb el nom de Congregación Mariana de la Inmaculada 
Virgen María y de Sant Luis Gonzada, de Gracia. 

14 de novembre de 1878  Mn. Alsina abandona l’entitat, deixant 
el camí obert a la futura estructuració dels Lluïsos. Va assentar les 
bases de les futures seccions de la casa a través de tres grans 
eixos: La Pietat, els Esports i les excursions, i la Música, el teatre i 
les arts i les lletres. 

Finals de novembre de 1878  Mn. Narcís Canet substitueix a 
Mn. Alsina en la direcció espiritual de la casa. 

20 de maig de 1879  Mn. Alsina cedeix la propietat de la plaça 
del Nord a Dr. Josep Morgades i Gili, canonge de la Catedral de 
Barcelona, mitjançant una escriptura de compra-venda, estipulant-
se un preu de 3.000 pessetes.   

1883  Morgades cedeix mitjançant una escriptura de compra-
venda l’edifici de la plaça del Nord, per meitats, als rectors de les 
parròquies de Santa Maria de Jesús de Gràcia i de Santa Maria 
del Mar, amb expressa condició que els locals es seguiran 
destinant a les activitats de la Corte Angélica. 

7 d’octubre de 1883  Primera actuació i consolidació del Coro de 
la Corte Angélica. 

Abril de 1891  Inauguració de la primera sala de teatre situada a 
l’antic pati d’esbarjo. 

1892  Mor Mn. Canet i és substituït pel Mn. Onofre Biada. 

1893  Es realitzen noves i importants reformes a la casa, 
finançades per un altre sistema de coparticipació. S’aixequen els 
pisos de la finca nº 10. 

10 d’abril de 1898  Inauguració de la sala d’espectacles. 

1900  Construcció de les galeries de teatre. 

Juny de 1905  Celebració de les Noces d’Or. 

9 de desembre de 1911  Comença a exercir de director 
espiritual Mn. Alfons Muñoz i Trilla, fet que marca el futur de 
l’entitat, tant des del punt de vista organitzatiu com de consolidació 
i arrelament d’un estil propi. 

Desembre de 1911  Neix la Secció d’Arts i Lletres, es depura la 
Secció Dramàtica, s’estructura la Secció Choral, apareix la Secció 
d’Esports i Excursions, la Secció de Fotografia, i s’inicia la 
Biblioteca. 

1 d’abril de 1915  Publicació del primer exemplar del bulletí 
oficial de Lluïsos: “Nostra Acció”. 

 
FIG. 3.19 Façana principal any 1912.  

Font: Lluïsos de Gràcia. Una crònica de 150 anys.  

27 de març de 1917  Adquisició de les finques de la plaça del 
Nord, que des de la mort del fundador, l’entitat sol havia gaudit de 
l’usdefruit. 

  
FIG. 3.20 Escriptura de venda de la propietat de la seu.  

Font: Lluïsos de Gràcia. Una crònica de 150 anys.  

1930  Celebració de les Noces de Diamant, 75è aniversari. 
Col·locació d’una placa a la façana en record al fundador. 

1933  Construcció de la Capella de l’edifici. 

28 de setembre de 1934  Adquisició de la finca del carrer 
Verntallat, 44. (PB +1 amb galeria i jardí a la part posterior). 

25 de juliol de 1936  L’Estat Català incauta la seu de la plaça del 
Nord i s’instal·la el partit. 

26 de gener de 1939  Finalització de la Guerra Civil. Es redacta 
el document que acredita la recuperació de l’edifici.  
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 El mateix dia de la recuperació, els socis recorren les 
diferents dependències de la seu i observen que a la part esquerra 
de la sala d’actes hi ha una obertura que dóna accés a la finca nº 
7 de la plaça del Nord, també ocupada per l’Estat Català. 

 El propietari autoritza provisionalment la utilització de 
l’edifici a l’entitat.  

19 de febrer de 1939  Es lloga aquest edifici. 

 Aquest mateix dia, Prefectura Superior de Policia re-aprova 
els Estatuts de la Congregació i autoritza la represa de la vida 
social. 

1941  Execució d’obres de reforma a la finca del carrer 
Verntallat, per adaptar-la a les necessitats de les diferents 
seccions de la casa. 

20 d’abril de 1941  Inauguració de les noves instal·lacions. 

26 de novembre de 1944  Inauguració de la pista de bàsquet, 
situada a l’antic pati de dalt de la casa. 

1945  Neix la Secció del Bàsquet. 

25 de desembre de 1946  Inauguració de la nova Capella. 

29 d’octubre de 1953  Ampliació de les instal·lacions de l’entitat 
amb la compra de la finca de la plaça del Nord, 7 i carrer Alzina, 
29. Es realitza un estudi de com podria ser la connexió entre 
ambdues finques. 

2 de desembre de 1953  S’enderroca la paret mitgera que 
separa l’antic pati de la casa amb el de la nova propietat. 

1954  Execució d’obres en aquestes finques. Es construeix el 
cafè, l’espai de secretaria, la sala verda i noves dependències per 
a les diferents seccions de la casa. 

Desembre de 1954  Comencen les festes del Centenari de la 
fundació de l’entitat, que s’allargaran fins a desembre de 1955. 

Anys 1961 – 1962  Execució d’obres de millora de les 
instal·lacions de la casa, especialment de les esportives. Aquestes 
obres es divideixen en dos parts diferenciades, una reforma o 
remodelació de l’edifici vell, i diferents espais de nova construcció. 

La reforma consisteix amb la reforma de sala d’actes/ 
teatre, instal·lació de un cinema i butaques al teatre i canvi 
del mobiliari de tota la casa. 

L’obra nova es basa amb la nova construcció de tot l’edifici 
de la finca del carrer Alsina, destacant la instal·lació del 
gimnàs – frontó a la planta baixa, la distribució d’espais 
adequats per les diferents seccions de la cassa i la 
projecció de la pista de bàsquet al segon pis, coberta i amb 
unes petites graderies.  

18 de juny de 1961  Benedicció de la Primera Pedra del nou 
edifici. 

1 de juliol de 1961  Es comença a reformar la Sala d’Actes, com 
a primer pas de les obres de remodelació de l’edifici vell. 

24 de desembre de 1961  Benedicció de la nova Sala de Teatre 
acabada. 

4 de novembre de 1962  Missa d’inauguració de la nova pista 
coberta de bàsquet i benedicció de les noves instal·lacions de la 
casa. 

19 de febrer de 1967  Un grup d’extrema dreta llença una 
ampolla de líquid inflamable contra la seu de l’entitat. Això provoca 
un petit incendi i diversos desperfectes.  

18 de gener de 1969  L’Assemblea General de l’entitat aprova la 
incorporació de les dones com a sòcies de ple dret. 

Maig de 1974  El procés de revisió del Pla Comarcal posa 
novament sobre la taula l’execució de la Via 0 que, si s’hagués 
tirat endavant, hauria trencat per mig la seu de la plaça del Nord. 

 
FIG. 3.21 Plànol amb el traçat de la Via “0”.  

Font: Lluïsos de Gràcia. Una crònica de 150 anys.  

 

2 d’octubre de 1976  A la seu de l’entitat es constitueix 
l’Assemblea Democràtica de Gràcia. 

Entre 1980 – 1981  Es duen a terme nombroses activitats per 
commemorar el 125è aniversari de la fundació de l’entitat. Es 
col·loca una placa commemorativa d’homenatge al fundador a la 
façana de la casa, que substitueix a la del 1930. 

1984  Es reformen els Estatuts de l’entitat que, per primera 
vegada passa a denominar-se oficialment Lluïsos de Gràcia i 
desapareix per sempre la de Corte Angélica de San Luis Gonzaga 
de Gracia. 

1990  En el marc del 135è aniversari, es restaura totalment la 
façana de la casa i l’antic símbol marià que hi ha al frontis es 
substitueix pel rellotge de sol actual. 

30 d’abril de 1996  La Generalitat de Catalunya atorga a Lluïsos 
de Gràcia la Creu de Sant Jordi, que és lliurada a l’entitat el 28 de 
juny. 

1997  Projecte de reformes vàries a l’entitat: Es canvia el terra, 
es condiciona el vestíbul per fer-hi exposicions permanents, 
s’adeqüen els lavabos de baix, l’aula nova per a ús de les 
seccions amb telèfon i ordinador.  

Més endavant es fa el bar nou, la sortida d’emergència a la sala 
d’actes i el canvi de les portes d’accés a l’entitat, i encara més 
endavant, els lavabos de dalt i alguns arranjaments a la pista de 
bàsquet. 

2005  Celebració de 150è aniversari de la fundació de l’entitat. 

2007  Estudi global de l’equipament. 

2007 – 2008  Redacció del Projecte Lluïsos 2015 

2012  Redacció del projecte bàsic de reforma i del projecte 
d'activitats, Sol·licitud de la llicència d'obres i d'activitat, Redacció 
del projecte executiu de la reforma i sol·licitud de pressupostos 
d'obra, Obtenció de la llicència d'obres i aprovació inicial de 
l'activitat i Sol·licitud de subvenció per a la reforma i adequació del 
teatre a l'Institut de Cultura de l'Aj. de Barcelona. 

5 de maig de 2014  Començament oficial de les obres. 

Juny de 2014  Començament de l’enderroc de l’antic edifici. 

Setembre de 2015  Entrega de l’obra. 

 
FIG. 3.22 Façana principal 1928.  

Font: Lluïsos de Gràcia. Una crònica de 150 anys.  



1864 10 Març: Mn. Alsina censa uns terrenys a la plaça del Nord. 

Construcció de la seu social de l'entitat.  

1868

Setembre: Incendi d'una part de l'edifici ocasionat per les 

revoltes de La Gloriosa. 

1870 28 Febrer: Restauració de la "Casa - Gimnasio de los Luises

de Gracia"

1891 Abril: Inauguració de la primera sala de teatre

1893Importants reformes: Construcció de noves plantes a la finca nº 10

1898 10 Abril: Inauguració de la sala d'espectacles

1900Construcció de les noves galeries del teatre

1933Construcció de la Capella

1934 28 Setembre: Adquisició de la finca del carrer Verntallat, 44

1930

Col·locació d'una placa a la façana de la casa en record del

fundador, en motiu del 75è aniversari

19 Febrer: Lloguer de la finca nº7 de la plaça del Nord 1939

1941 Obres de reforma a la finca del carrer Verntallat per adaptar-la a

les necessitats de les seccions de l'entitat

1946 25 Desembre: Inauguració de la nova capella de l'entitat

195329 Octubre: Ampliació de les instal·lacions amb la compra

de la finca de la plaça del Nord, 7 i carrer Alsina, 29.

1954 Execució de les obres a la nova finca: Construcció del cafè, 

secretaria, sala verda i noves dependències per a les seccions

1961 1 Juliol: Començament obres de millora. Remodelació de l'edifici

vell i nova edificació a la finca del carrer Alzina (gimnàs - frontó, 

pista de bàsquet coberta i diferents espais

1967Col·locació d'una placa commemorativa d'homenatge al fundador

a la façana de la casa pel 125è aniversari. Substituïa a la de 1930

1990 Restauració de la façana en el marc del 135è aniversari de la casa

1997Projecte de reformes vàries de les instal·lacions de l'entitat

2014 5 Maig: Començament de les obres
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1864 10 Març: Mn. Alsina censa uns terrenys a la plaça del Nord. 

Construcció de la seu social de l'entitat.  

1868

Setembre: Incendi d'una part de l'edifici ocasionat per les 

revoltes de La Gloriosa. 

1870 28 Febrer: Restauració de la "Casa - Gimnasio de los Luises

de Gracia"

1891 Abril: Inauguració de la primera sala de teatre

1893Importants reformes: Construcció de noves plantes a la finca nº 10

1898 10 Abril: Inauguració de la sala d'espectacles

1900Construcció de les noves galeries del teatre

1933Construcció de la Capella

1934 28 Setembre: Adquisició de la finca del carrer Verntallat, 44

1930

Col·locació d'una placa a la façana de la casa en record del

fundador, en motiu del 75è aniversari

19 Febrer: Lloguer de la finca nº7 de la plaça del Nord 1939

1941 Obres de reforma a la finca del carrer Verntallat per adaptar-la a

les necessitats de les seccions de l'entitat

1946 25 Desembre: Inauguració de la nova capella de l'entitat

195329 Octubre: Ampliació de les instal·lacions amb la compra

de la finca de la plaça del Nord, 7 i carrer Alsina, 29.

1954 Execució de les obres a la nova finca: Construcció del cafè, 

secretaria, sala verda i noves dependències per a les seccions

1961 1 Juliol: Començament obres de millora. Remodelació de l'edifici

vell i nova edificació a la finca del carrer Alzina (gimnàs - frontó, 

pista de bàsquet coberta i diferents espais

1967Col·locació d'una placa commemorativa d'homenatge al fundador

a la façana de la casa pel 125è aniversari. Substituïa a la de 1930

1990 Restauració de la façana en el marc del 135è aniversari de la casa

1997Projecte de reformes vàries de les instal·lacions de l'entitat

2014 5 Maig: Començament de les obres

GRÀFIC CRONOLÒGIC - EVOLUCIÓ LLUÏSOS DE GRÀCIA

1860 Urbanització de la plaça del Nord i dels carrers de l'entorn

EVOLUCIÓ HISTÒRICA DELS LLUÏSOS DE GRÀCIA

TÍTOL DEL PROJECTE:

Nº PLÀNOLNOM DEL PLÀNOL:
ANYS 1891 - 1940 02



1864 10 Març: Mn. Alsina censa uns terrenys a la plaça del Nord. 

Construcció de la seu social de l'entitat.  

1868

Setembre: Incendi d'una part de l'edifici ocasionat per les 

revoltes de La Gloriosa. 

1870 28 Febrer: Restauració de la "Casa - Gimnasio de los Luises

de Gracia"

1891 Abril: Inauguració de la primera sala de teatre

1893Importants reformes: Construcció de noves plantes a la finca nº 10

1898 10 Abril: Inauguració de la sala d'espectacles

1900Construcció de les noves galeries del teatre

1933Construcció de la Capella

1934 28 Setembre: Adquisició de la finca del carrer Verntallat, 44

1930

Col·locació d'una placa a la façana de la casa en record del

fundador, en motiu del 75è aniversari

19 Febrer: Lloguer de la finca nº7 de la plaça del Nord 1939

1941 Obres de reforma a la finca del carrer Verntallat per adaptar-la a

les necessitats de les seccions de l'entitat

1946 25 Desembre: Inauguració de la nova capella de l'entitat

195329 Octubre: Ampliació de les instal·lacions amb la compra

de la finca de la plaça del Nord, 7 i carrer Alsina, 29.

1954 Execució de les obres a la nova finca: Construcció del cafè, 

secretaria, sala verda i noves dependències per a les seccions

1961 1 Juliol: Començament obres de millora. Remodelació de l'edifici

vell i nova edificació a la finca del carrer Alzina (gimnàs - frontó, 

pista de bàsquet coberta i diferents espais

1967Col·locació d'una placa commemorativa d'homenatge al fundador

a la façana de la casa pel 125è aniversari. Substituïa a la de 1930

1990 Restauració de la façana en el marc del 135è aniversari de la casa

1997Projecte de reformes vàries de les instal·lacions de l'entitat

2014 5 Maig: Començament de les obres

GRÀFIC CRONOLÒGIC - EVOLUCIÓ LLUÏSOS DE GRÀCIA

1860 Urbanització de la plaça del Nord i dels carrers de l'entorn

EVOLUCIÓ HISTÒRICA DELS LLUÏSOS DE GRÀCIA

TÍTOL DEL PROJECTE:

Nº PLÀNOLNOM DEL PLÀNOL:
ANYS 1941 - 1953 03



1864 10 Març: Mn. Alsina censa uns terrenys a la plaça del Nord. 

Construcció de la seu social de l'entitat.  

1868

Setembre: Incendi d'una part de l'edifici ocasionat per les 

revoltes de La Gloriosa. 

1870 28 Febrer: Restauració de la "Casa - Gimnasio de los Luises

de Gracia"

1891 Abril: Inauguració de la primera sala de teatre

1893Importants reformes: Construcció de noves plantes a la finca nº 10

1898 10 Abril: Inauguració de la sala d'espectacles

1900Construcció de les noves galeries del teatre

1933Construcció de la Capella

1934 28 Setembre: Adquisició de la finca del carrer Verntallat, 44

1930

Col·locació d'una placa a la façana de la casa en record del

fundador, en motiu del 75è aniversari

19 Febrer: Lloguer de la finca nº7 de la plaça del Nord 1939

1941 Obres de reforma a la finca del carrer Verntallat per adaptar-la a

les necessitats de les seccions de l'entitat

1946 25 Desembre: Inauguració de la nova capella de l'entitat

195329 Octubre: Ampliació de les instal·lacions amb la compra

de la finca de la plaça del Nord, 7 i carrer Alsina, 29.

1954 Execució de les obres a la nova finca: Construcció del cafè, 

secretaria, sala verda i noves dependències per a les seccions

1961 1 Juliol: Començament obres de millora. Remodelació de l'edifici

vell i nova edificació a la finca del carrer Alzina (gimnàs - frontó, 

pista de bàsquet coberta i diferents espais

1967Col·locació d'una placa commemorativa d'homenatge al fundador

a la façana de la casa pel 125è aniversari. Substituïa a la de 1930

1990 Restauració de la façana en el marc del 135è aniversari de la casa

1997Projecte de reformes vàries de les instal·lacions de l'entitat

2014 5 Maig: Començament de les obres

GRÀFIC CRONOLÒGIC - EVOLUCIÓ LLUÏSOS DE GRÀCIA

1860 Urbanització de la plaça del Nord i dels carrers de l'entorn

EVOLUCIÓ HISTÒRICA DELS LLUÏSOS DE GRÀCIA

TÍTOL DEL PROJECTE:

Nº PLÀNOLNOM DEL PLÀNOL:
ANYS 1954 - 1990 04



1864 10 Març: Mn. Alsina censa uns terrenys a la plaça del Nord. 

Construcció de la seu social de l'entitat.  

1868

Setembre: Incendi d'una part de l'edifici ocasionat per les 

revoltes de La Gloriosa. 

1870 28 Febrer: Restauració de la "Casa - Gimnasio de los Luises

de Gracia"

1891 Abril: Inauguració de la primera sala de teatre

1893Importants reformes: Construcció de noves plantes a la finca nº 10

1898 10 Abril: Inauguració de la sala d'espectacles

1900Construcció de les noves galeries del teatre

1933Construcció de la Capella

1934 28 Setembre: Adquisició de la finca del carrer Verntallat, 44

1930

Col·locació d'una placa a la façana de la casa en record del

fundador, en motiu del 75è aniversari

19 Febrer: Lloguer de la finca nº7 de la plaça del Nord 1939

1941 Obres de reforma a la finca del carrer Verntallat per adaptar-la a

les necessitats de les seccions de l'entitat

1946 25 Desembre: Inauguració de la nova capella de l'entitat

195329 Octubre: Ampliació de les instal·lacions amb la compra

de la finca de la plaça del Nord, 7 i carrer Alsina, 29.

1954 Execució de les obres a la nova finca: Construcció del cafè, 

secretaria, sala verda i noves dependències per a les seccions

1961 1 Juliol: Començament obres de millora. Remodelació de l'edifici

vell i nova edificació a la finca del carrer Alzina (gimnàs - frontó, 

pista de bàsquet coberta i diferents espais

1967Col·locació d'una placa commemorativa d'homenatge al fundador

a la façana de la casa pel 125è aniversari. Substituïa a la de 1930

1990 Restauració de la façana en el marc del 135è aniversari de la casa

1997Projecte de reformes vàries de les instal·lacions de l'entitat

2014 5 Maig: Començament de les obres

GRÀFIC CRONOLÒGIC - EVOLUCIÓ LLUÏSOS DE GRÀCIA

1860 Urbanització de la plaça del Nord i dels carrers de l'entorn

EVOLUCIÓ HISTÒRICA DELS LLUÏSOS DE GRÀCIA

TÍTOL DEL PROJECTE:

Nº PLÀNOLNOM DEL PLÀNOL:
ANYS 1991 - 2014 05
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4. PROJECTE DE REFORMA 

 
4.1 OBJECTIUS DE LA REFORMA 

 
L’objectiu principal de la reforma és renovar parcialment l’edifici i 
les instal·lacions per assolir les condicions necessàries per a l’ús 
de l’edifici com a equipament socio-cultural i esportiu, adaptar-lo 
als requeriments derivats de les normatives vigents, i assolir les 
condicions per a obtenir la llicència d’activitats. 
 
Deficiències de l’edifici actual 
 
L’edifici existent no compleix la normativa en termes de seguretat i 
accessibilitat i les instal·lacions han quedat desfasades en relació 
a les necessitats de les activitats que s’hi desenvolupen. Aquestes 
deficiències són les següents: 
 

- Accessibilitat: 
La principal deficiència en quan a accessibilitat és la 
inexistència de cap mitjà que permeti l’ús de l’equipament 
per persones amb mobilitat reduïda, amb excepció d’un 
accés secundari a la platea del teatre. 
Al no haver-hi possibilitat d’accés tampoc hi ha cap dels 
espais i dels serveis higiènics accessibles.  
 

- Seguretat anti-incendis: 
Tot i que en els darrers anys s’han anat incorporant a 
l’edifici diversos mitjans per a la detecció i protecció del 
foc, la inexistència de protecció a les escales, així com la 
discontinuïtat dels recorreguts d’evacuació fan impossible 
l’assoliment dels requeriments normatius sense la 
incorporació de nous nuclis de comunicació vertical, que 
impliquen una gran reforma. 
 

- Manca d’espai i condicions dels espais: 
La principal deficiència de l’edifici actual és la manca 
d’espai per a poder organitzar i encabir totes les activitats 
en la franja d’horari habitual d’obertura. 
Un dels requeriments del projecte és mantenir i reordenar 
els espai disponibles, disminuint al mínim possible el 
nombre de sales existents; aquest requeriment és difícil 
d’assolir degut a l’impossibilitat de créixer en superfície i 
volum per damunt de rasant. 

 
En relació amb tot l’esmentat anteriorment, el projecte de reforma 
pretén millorar l’edifici (en accessibilitat i evacuació, en 
funcionalitat, en seguretat estructural i contra incendis), ampliar els 
espais (noves sales, un nou soterrani, aprofitament del terrat, ús 
dinàmic dels espais) i millorar el teatre, reformat, adaptat i més 
professional. 
 
A més a més, es busca una millora substancial en quan a 
sostenibilitat, amb la reordenació dels espais a façana, que permet 
la ventilació i il·luminació natural, la millora d’aïllament tèrmic i 
acústic, la renovació de les instal·lacions lumíniques i de 

climatització, afavorint l’estalvi energètic, i la recuperació d’aigües 
grises.  
 
4.2 DESCRIPCIÓ GENERAL DEL PROJECTE 

 
El present projecte contempla actuacions amb diversos graus 
d’afectació. Aquestes actuacions es preveuen efectuar en diverses 
fases, que es podran allargar durant un període de temps de 
diversos anys. Però, les intervencions de major importància 
s’efectuen en una primera fase, d’aproximadament un any, que 
dotaran a l’edifici de les condicions òptimes per la seva utilització. 
Aquesta consisteix en la reforma integral de la platea del teatre, 
els accessos i els serveis comuns. Es proposa enderrocar part de 
l’edifici, mantenint-ne la façana i l’edificació posterior. Així doncs, 
es manté intacte la pista de bàsquet i els pisos de sota, permetent 
que part de les activitats de la casa continuïn sense interrupció.  
 
A nivell general, la reforma proposa una reordenació dels nuclis de 
comunicació vertical, amb la inserció d’un ascensor i la 
construcció d’una nova escala, protegida al foc i que permeti 
l’evacuació dels pisos superiors. A banda, la re-situació de la nova 
escala, ubicada en façana, possibilita la recuperació d’aquests 
espais privilegiats, situant les sales principals, i així, millorant la 
il·luminació i ventilació natural. Els espais de planta soterrani i els 
interiors de planta primera tindran ventilació forçada. La nova 
situació de l’escala afavoreix la creació d’un gran vestíbul a nivell 
de carrer, comú per a la sala del teatre i l’entitat, destinat també, a 
un ampli espai d’exposicions. Aquest vestíbul comptarà amb més 
il·luminació i ventilació natural a través d’un lluernari, que des de 
la planta segona uneix els tres nivells de l’edifici i permetrà 
visualitzar des de qualsevol punt dels espais comuns la distribució 
de les diferents plantes. La millora en l’organització dels espais 
simplifiquen els recorreguts, especialment cap a les sortides 
d’emergència (una a la Plaça del Nord i tres al carrer Alzina). 
 

   
FIG. 4.1 Vestíbul i lluernari. Font: web pr.lluisosdegracia.cat 

 
 
 
Aquest canvi organitzatiu provoca la disminució de sales, degut a 
la substitució d’aquestes per espais de comunicació més adequats 
i a la desaparició de la planta entrepís. Per contrarestar aquesta 
disminució de metres quadrats, es construeix un soterrani d’uns 
300 m2, on s’habiliten zones de emmagatzematge i dues sales, 
insonoritzades, que permetran desenvolupar les activitats amb 
més impacte acústic. 

Planta Baixa 
 
En planta baixa es mantenen la majoria dels usos actuals, 
millorant les condicions existents, tant dels espais de circulació 
com de les diverses sales. L’obra també contempla la reforma 
integral de la platea del teatre. 
 
El vestíbul, que també tindrà la finalitat d’espai d’exposicions, 
s’amplia considerablement. L’accessibilitat als tres nivells de la 
planta baixa es garanteix mitjançant el nou ascensor i la creació 
d’una rampa davant dels lavabos existents. 
 
El bar, tindrà una major presència des del vestíbul d’accés, 
establint relacions visuals a través d’una gran vidriera i augmenten 
les dimensions de l’entrada. La zona de taules redueix 
lleugerament la seva superfície i s’amplia la superfície per a la 
zona de barra i cuina, que passen a ocupar la zona que 
actualment ocupa la sala Alzina i l’escala antiga. 
 
L’actual sala 3, d’ús polivalent es modifica, es millora la disposició 
de les petites sales dels caus en forma d’L, generant un espai més 
polivalent i amb connexió directa amb el vestíbul d’exposicions. Es 
baixa la cota de la nova sala polivalent i s’augmenta així l’alçada 
lliure de la sala. Es dissenyen unes grades perimetrals aptes per a 
l’activitat de l’esplai, per a altres activitats de l’entitat i per suport al 
bar en actes de gran assistència. 
 

   
FIG. 4.2 Bar i Sala 3. Font: web pr.lluisosdegracia.cat 

 
Els lavabos existents i el punt d’informació es mantenen. Es 
construeix un nou nucli de lavabos adossats als dos nuclis 
d’escala, incorporant en cada un d’ells un lavabo adaptat. Els 
espai de secretaria i administració es traslladen a la planta 
primera. 
 
 
Planta primera 
 
Les reformes en planta primera afecten principalment als espais 
del perímetre de l’edifici. Des de l’escala principal, s’accedeix a un 
vestíbul central, on hi ha el buit que comunica les tres plantes; des 
d’aquest espai, es pot accedir a les sales principals de la zona de 
la Plaça del Nord, així com al passadís que dóna accés a la part 
posterior de l’edifici. Al voltant d’aquest vestíbul central s’hi situen 
les noves dependències d’administració de l’entitat, la secretaria, 
la salsa de juntes i l’arxiu, així com les sales principals. Des 
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d’aquest vestíbul també es pot accedir directament a la galeria del 
teatre, on hi ha les taules de control de so i d’il·luminació. 
 
El passadís comunica amb els espais per als caus de 
l’Agrupament, i dóna accés als camerinos i als vestuaris de 
bàsquet, que no es reformen. Els espais per als caus mantenen 
una distribució similar a l’existent però, incorporant en la divisòria 
del passadís un doble armari que permeti augmentar el volum 
d’emmagatzematge.  
 

   
FIG. 4.3 Secretaria i Caus Agrupament. Font: web pr.lluisosdegracia.cat 

 
Planta segona 
 
En la planta segona, la modificació principal correspon a la 
construcció d’un sou vestíbul d’accés a la pista de bàsquet, unint 
l’arribada tant de l’ascensor com de la nova escala. L’escala i 
l’ascensor juntament amb el lluernari delimiten un nou volum que 
es situa, com a vestíbul, d’avant de l’actual nau de la pista de 
bàsquet. 
 
S’unifica tot el terrat aconseguint un únic terrat transitable que 
tindrà dos nivells. En la zona de vestidors, s’habilitarà un 
canviador adaptat en l’espai que ara ocupa la caldera. Sobre de la 
caixa escènica s’instal·laran les màquines de climatització per a 
tot l’edifici.  

 

 
FIG. 4.4 Secció comparativa. Font: Projecte Executiu 

Reforma platea teatre 
 
La reforma del teatre afecta bàsicament a l’espai per al públic, en 
tant que la caixa escènica s’ha anat actualitzant al llarg del temps, 
i en aquests moments ja disposa d’unes condicions d’ús 
acceptables.  
 
El pati de butaques es configura en dues seccions: la principal, 
horitzontal amb capacitat per a 140 espectadors, i a nivell de 
l’accés al carrer; la grada amb una capacitat per a 56 espectadors, 
situada a la part posterior de la platea. Aquesta grada, contindrà 
en la seva part inferior l’espai per a la taquilla i un magatzem per a 
cotxets, necessari per els tipus d’espectacle habituals de l’entitat. 
 
Es suprimeix tota la grada actual de l’amfiteatre, deixant 
únicament un primer pis, una galeria amb les taules de so i de llum 
i una galeria lateral que permet l’accés dels tècnics directament a 
la caixa escènica. Des d’aquestes galeries, també es pot accedir 
al vestíbul del primer pis, fet que permet que les persones amb 
mobilitat reduïda puguin fer ús, mitjançant el nou ascensor, dels 
tres nivells principals del teatre: platea, escenari i primer pis, on hi 
ha els camerinos. 
 
L’espai que allibera la supressió de l’amfiteatre actual es 
converteix en una nova sala d’assaig, principalment dedicada als 
assaigs de teatre amb unes dimensions similars a les de 
l’escenari.  

 
FIG. 4.5 Planta Baixa. Font: Projecte Executiu 

 

 
FIG. 4.6 Planta soterrani. Font: Projecte Executiu 

 
 

 
FIG. 4.7 Planta Segona. Font: Projecte Executiu 
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5. OBRA 

 
5.1 ACCESSIBILITAT A L’OBRA. PLA LOGÌSTIC 

 
Les obres es situen al barri de Gràcia, una zona completament 
urbanitzada, d’ús residencial, amb les edificacions molt pròximes 
entre elles i carrers molt estrets. Aquest fet implica estudiar amb 
molta cura els accessos a l’obra, especialment de vehicles de 
transport i maquinària pesada.  
 
Tant l’entrada com la sortida dels vehicles s’efectua pel carrer 
Alzina. Però, s’ha de diferenciar la ruta d’accés dels vehicles de 
mida petita dels vehicles de més d’11 metres de longitud. Els 
primers podran accedir pel carrer Sant Salvador i girar pel carrer 
de Verntallat fins a arribar a la Plaça del Nord, que s’ha de rodejar 
per arribar al carrer Alzina. Els vehicles de més longitud 
accedeixen pel carrer Alzina i al arribar a la cantonada amb el 
carrer Alzina, aprofitant el xamfrà existent, descendeixen el carrer 
Alzina en contra direcció. Un cop efectuat el servei, circulen marxa 
enrere per aquest mateix carrer per incorporar-se de nou al carrer 
Sant Salvador. 
 
Per tal de realitzar les tasques de pilotatge i moviment de terres, 
es realitza una obertura a un tram de la façana del carrer Alzina. 
En un principi aquesta, necessària per a l'entrada de la pilotadora, 
serà de 7 m x 4 m. 
 
El personal d’obra té dos accessos clarament diferenciats: el 
primer a la Plaça del Nord, per accedir a la part de l’obra de nova 
construcció, i el segon al carrer Alzina, on s’ubica l’entrada a les 
oficines d’obra, les estances destinades als treballadors i l’accés a 
les zones on s’executen els treballs pertinents a la reforma interior. 
Aquest segon accés, el cap de setmana, s’ha de deixar habilitat i 
amb tota mesura preventiva per permetre el pas dels usuaris dels 
Lluïsos per la zona d’escala que comunica amb la pista de 
bàsquet. 
 
 

 
 
 

Per tal de dur a terme aquest pla logístic va ser necessari tramitar 
diversos permisos municipals com: 
 

- Llicència d’ocupació i afectació de la via pública per obres. 
Permís necessari per poder muntar l’estabilitzador de 
façana, que ocupa part de la vorera del carrer Alzina i de la 
plaça del Nord. A més, utilitzar una part de la Plaça del 
nord per descàrrega de material i aparcament de vehicles. 
Però aquesta zona, delimitada amb tanques mòbils,   
únicament es pot emprar en l’horari d’activitat a l’obra. Al 
finalitzar la jornada s’han de desmuntar i deixar tot el pas 
lliure per als vianants.  
 

- Llicència de càrrega i descàrrega pertinent. 
 

- Sol·licitud de tall de carrer parcial del carrer Alzina, durant 
tot el període de l’obra, o del carrer Sant Salvador (en una 
única ocasió) 

 
- Sol·licitud de gual, pas d’entrada o sortida de vehicles.  

Ha sigut necessari sol·licitar la modalitat de gual 
permanent amb ratlla groga a la calçada, a l’espai reservat 
per l’estacionament de motos a la cantonada del carrer 
Alzina amb Sant Salvador. 

 
En tot moment, es disposa d’un operari per garantir que aquestes 
tasques de circulació de vehicles es realitzen amb total seguretat 
per als vianants i conductors; senyalitza la sortida de camions, 
col·loca tanques mòbils per indicar el tall de carrer i coordina les 
activitats d’obra, permeten, o no, el pas dels vianants en relació a 
la sortida de la maquinària. 
 
En referència al subministrament del material, donades les 
limitacions d’espai en què es treballa, i la premissa fonamental de 
no ocupar la via pública de l'entorn de l’edifici, s’adquireixen els 
materials amb un procediment “just in time” mitjançant el qual els 
materials arriben a l’obra a mesura que són necessaris. Això 
únicament implica una millor gestió entre l’obra i els diferents 
subministradors. L'objectiu és reduir el màxim els aplecs, duent 
una planificació rigorosa durant el dia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2 PLA DE FUNCIONAMENT 

 
Tenint en compte que els Lluïsos segueixen en completa 
funcionalitat, el pla de funcions determina les pautes que s’han de 
seguir per assegurar la bona coordinació entre les activitats de 
l’entitat i els treballs realitzats en obra. Per aquest moriu, durant el 
transcurs de l’obra es realitzen diverses zonificacions.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZONA 3: 
Aquesta zonificació es va realitzar abans d'iniciar les obres. Es 
van executar envans de pladur per sectoritzar la zona d'obra de la 
zona d’ús per als usuaris dels Lluïsos de Gràcia. 
Es van elaborar plànols d’evacuació en cas d’emergència tant a la 
zona dels usuaris com de la zona d’obres, per tal de prevenir 
qualsevol accident major. 
 
ZONA 2: 
En un primer moment s’havia previst una entrega parcial de 
l’anomenada zona 2, en la qual únicament es realitza una reforma 
interior. Però finalment, a causa de les limitacions d’espai, la 
planta baixa es va destinar a oficines tècniques i serveis per a 
treballadors. Per aquest motiu, l’entitat va llogar l’edifici adjacent, 
la finca de la plaça del Nord, 11.  
D’aquesta manera, la UTE va tenir que, abans de començar les 
obres, adequar la finca llogada per poder albergar les diferents 
activitats de la casa. Iniciades les obres, es van executar els 
treballs necessaris per reformar la planta primera. Un cop 
acabada, s’havia de fer l’entrega parcial corresponent a aquesta 
zona, però es va decidir traslladar els serveis d’obra a aquesta 
planta i actuar a la planta baixa. 

Entrada Lluïsos 

C. Alsina. Zona 
d’entrada i 

sortida a l’obra. Entrada i sortida a l’obra un 
cop executats els forjats 

Zona1 Zona1 

Zona2 

Zona3 
Zona3 

Zona1 

Zona1 

Zona2 

Zona3 
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L’ENDERROC 

- El quadre elèctric s’hauria d’haver desplaçat a l’exterior de la façana de la 

plaça del Nord, i haver-lo protegit de la intempèrie a l’inici de l’obra. Però, a 

causa d’un retràs en l’acceptació del tràmit d’aquest desplaçament, no s’ha 

pogut realitzar aquest canvi de posició. Per tal d’assegurar el menor risc elèctric 

a l’hora de desenvolupar els diferents treballs, s’ha protegit degudament, folrant 

amb tubs de plàstic totes les connexions i amb fusta el quadre elèctric; a més 

de senyalitzar la zona amb cartells de risc elèctric. 

- Es va preveure que tots els residus obtinguts serien extrets per baixants de 

PVC i s'abocarien a contenidors, ubicats en una zona habilitada únicament 

durant el període de les tasques d'enderroc. Però, a causa de la limitació 

d’espai, s’ha hagut d’optar per una alternativa. Es realitzen unes obertures als 

sostres pròximes al buit de façana, on s’aboca la runa, de planta en planta. Un 

cop acumulada a la planta baixa, es carrega als camions, estacionats al carrer 

Alzina, a través d’aquesta obertura a façana. La selecció dels diferents 

materials, especialment de la fusta i les bigues metàl·liques, es realitza abans 

de la seva càrrega i s’acopia en una zona delimitada dintre de l’obra. 

- Finalment les finestres i balconeres de fusta no s’han desmuntat a mena de 

protecció pels operaris en el procés d’enderrocament, a més de privar als 

vianants de la projecció de pols i la caiguda de fragments de runa. Malgrat la 

conservació d’aquestes finestres, s’extrauen els vidres, ja que suposen un risc 

per a la seguretat dels treballadors.  

5.3 SEGUIMENT D’OBRA 

 
Tal com s’ha esmentat anteriorment, per la seva complexitat, 
l’obra es divideix amb tres blocs diferenciats: La zona 1, 
corresponent a la part de l’edifici on s’enderroquen els sostres, 
conservant la façana, es realitza el soterrani i s’executa la nova 
estructura; La zona 2, corresponent a la resta de l'àmbit; i la zona 
3, utilitzada pels usuaris dels Lluïsos de Gracia.  
 
Durant aquest període de pràctiques he estat present en 
l’execució de la primera fase, la quan s’explica a continuació: 
 
 

5.3.1 REFORMA ESTRUCTURAL 

 
5.3.1.1 ESTABILITZADOR DE FAÇANA 

 
Abans de qualsevol altra operació, la primera activitat que es du a 
terme és el muntatge l’estabilitzador de la façana. Aquesta ve 
motivada per la voluntat executar una nova estructura conservant 
la façana, pel seu caràcter patrimonial. 
 
Aquesta operació consisteix amb la realització d’una estructura 
metàl·lica, perfectament reforçada, paral·lela a la façana i travada 
a ella mitjançant cargols passants. Aquest esquelet metàl·lic 
s’assenta sobre uns daus de formigó, fixats a la calçada del carrer 
amb ancoratges mecànics. 
 
En l’apartat 5, s’explica amb més detall el tipus d’estabilitzador 
utilitzat, el procés d’execució, les característiques dels materials i 
els punts problemàtics.       
 

5.3.1.2 ENDERROC 

 
Un cop muntada l’estructura de suport de façana es procedeix a 
l’enderroc manual de la zona 1. L’ordre d’enderroc és invers al de 
construcció, per tant, aquest s’inicia a planta coberta. 
 
En primer lloc, es retiren elements varis que conté l’edifici i es 
dupliquen quadres d’instal·lacions, per tal de dividir el consum que 
realitzaran els usuaris dels Lluïsos de Gràcia, dels que realitzarà 
la pròpia obra. Per tant, s’efectuen les derivacions necessàries, 
garantint el subministrament als usuaris durant tot el període de 
l'obra. Els quadres d'instal·lacions propis de l'obra, estan situats a 
la façana de la plaça del Nord. 
 
Seguidament s’inicia el procés d’enderrocament, mitjançant 
sistemes manuals, en el qual poden distingir diverses fases: 
 
Fase 0: Accions prèvies. 
 
Abans de començar amb la part més complexa de 
l’enderrocament, s’han de realitzar treballs previs com, desmuntar 
les portes i finestres, enderrocar envans i arrencar aquells 

paviments que es vulguin aprofitar, com és el cas de les rajoles 
hidràuliques de la capella.  
 
Fase 1: Enderrocament de la coberta. 
 
Aquest edifici es caracteritza per posseir dues tipologies de 
coberta, la coberta inclinada de teula i la coberta a la catalana 
amb acabat de rasilla. En la primera, es desmunten les teules i els 
maons plans que conformen el tauler ceràmic, deixant l’estructura 
de fusta al descobert; es retiren les llates de fusta i posteriorment 
es realitzen talls a la part interior del recolzament de la biga. 
Mentre que en la segona, s’aixeca el paviment que conforma el 
terrat, s’arranca la tela asfàltica i seguidament, s’executa el mateix 
procediment que la coberta inclinada. 
 
Fase 2: Enderrocament dels sostres. 
 
A cada planta els enderrocs es realitzen iniciant-se per un extrem i 
finalitzant per un altre. Primerament, es retiren els paviments i les 
filades de maó de pla amb martell pneumàtic, s’extrauen les llates 
de fusta, que juntament amb les bigues conformen el sostre i per 
finalitzar es tallen les biguetes de fusta.  
 
Fase 3: Enderrocament de les parets mestres 
 
Després d’haver enderrocat el sostre superior, i abans d’actuar a 
l’inferior, s’han d’enderrocar les parets de càrrega. Aquestes es 
desmunten seguint el mateix procés que el de l’enderroc tot 
l’edifici, de dalt a baix. A més, es realitza del centre cap als 
extrems. 
 
Fase 4: Realització d’una obertura a la façana per finalitzar els 
treballs d’enderrocament amb màquina retroexcavadora.  
 
Amb la premissa d’haver de realitzar una obertura per encabir la 
pilotadora en la fase de fonamentació, s’executa l’estintolament 
d’una part de la façana del carrer Alzina i s’obre un buit de 7 x 4 m 
per extreure la runa de l’interior; a més de permetre l’entrada 
d’una retroexcavadora amb el fi d’acabar els treballs 
d’enderrocament.  
 
 
Totes aquestes tasques es realitzen emprant els mitjans de 
protecció individual i col·lectiva pertinents. S’han instal·lat diferents 
línies de vida, distribuïdes en diferents punts de l’edifici per evitar 
la caiguda en alçada.   
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- Sol un muret guia 

Habitualment, en les tasques de pilotatge s’executen dos murets guia per tal de 

garantir la verticalitat dels pilons. Però, en aquest cas, la necessitat 

d’aconseguir una mínima separació entre la pantalla de pilons i el fonament de 

la façana, ha impossibilitat la construcció del muret interior. Aquest fet suposa 

una major dificultat en la realització de les perforacions, ja que la barrina passa 

a tenir un únic punt de referència, i en el cas de donar amb una franja de 

terreny més dura, pot provocar algunes desviacions. No obstant això, d’aquesta 

manera, al no tenir aquest muret guia enganxat a la façana, es desvincula 

totalment de qualsevol moviment inesperat que pugui produir la barrina.  

      
FIG. D.1 Execució del muret guia. Font: pròpia 

 

 

- Transport de la pilotadora i entrada a l’obra 

El transport de la pilotadora a obra es va programar per l’última setmana 

d’agost, més concretament per al dimecres, 27. Entre dilluns i dimarts es van 

finalitzar els treballs de retirada d’enderrocs i d’excavació del terreny fins a la 

cota de treball (-0.70 cm). Però faltaven els últims repassos i neteja de les 

façanes, per tal d’evitar la caiguda d’elements solts mentre s’executen les altres 

activitats. 

Aquest retràs en el planin, provocà que els pilons no s’executaren fins a meitats 

de la primera setmana de setembre. Per aquest motiu, la constructora va 

intentar endarrerir l’entrada de la màquina fins la següent setmana, sol·licitant 

el canvi de la data del permís de tall de carrer. La guàrdia urbana va negar la 

concessió, permetin únicament el tall del carrer San Salvador el cap de 

setmana. El motiu principal va ser l’impossibilitat d’aturar el recorregut de la 

línia 116 d’autobús.  

Finalment, es va parlar amb el comercial i es va acordar entrar la pilotadora el 

dimecres 27 i deixar-la estacionada dintre del solar, aprofitant que el permís del 

tall per aquest dia ja estava autoritzat.  

 

FIG. 4.5 Coberta capella. Font: pròpia  

 

 
FIG. 4.7Enderrocament coberta a dues aigües. Font: pròpia  

 

 
FIG. 4.9 Enderrocament sostre PB. Font: pròpia 

 
 
 
 

 
FIG. 4.6 Enderrocament coberta teatre. Font: pròpia 

 

 
FIG. 4.8 Entrada maquinaria. Font: pròpia 

 

 
FIG. 4.10 Extracció enderrocs. Font: pròpia 
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El permís concedeix el tall del carrer San Salvador de 8:00 a 9:00 del matí, 

període en el qual, s’ha de transportar la pilotadora fins al carrer Alzina i 

descarregar-la de la gòndola. Però un imprevist ha endarrerit l’operació, un 

cotxe aparcat a la cantonada entre el carrer San Salvador i L’Escorial no 

permetia girar a la góndola. Aleshores s’ha trucat a la guàrdia urbana per 

localitzar al conductor i apartar el cotxe. 

 
FIG. D.2  Entrada de la góndola. Cantonada carrer Sant Salvador. Font: pròpia 

 

Solucionat aquest inconvenient, la góndola ha avançat pel carrer San Salvador 

fins a l’encreuament amb el carrer Alzina. Un cop allà ha descarregat la 

pilotadora i ha retrocedit pel mateix carrer fins a l’Escorial.  

La pilotadora ha descendit pel carrer Alzina fins a l’entrada de l’obra, a través 

d’un camí de neumàtics per tal de no danyar l’asfalt del carrer. L’entrada al 

solar també ha sigut complexa, degut a la llargària de la llançadora i la grossor 

del mur de l’entrada i la manca d’espai per maniobrar.  

        
FIG.D.3  Entrada de la pilotadora a l’obra. Font: pròpia 

 

5.3.1.3 FONAMENTACIÓ 

 
Degut a la necessitat d’ampliar la seu social per tal d’encabir totes 
les activitats que es duen a terme en aquesta, es proposa 
construir un soterrani d’un nivell, i conseqüentment executar una 
fonamentació profunda. Aquesta consisteix en una sèrie de pilons 
de dos diàmetres diferents: uns de 45 cm, que conformen la 
pantalla perimetral del soterrani a excavar, i els altres de 65 cm 
que, agrupats en diversos encepats constitueixen la base dels 
pilars centrals.   
 
En l’execució d’aquests elements de fonamentació s’han emprat 
dues tipologies diferents de pilons, CPI-7 i CPI-8. Ambdós 
perforats mitjançant una barrina helicoïdal, però diferenciats pel 
sistema de formigonatge.  
 
Després de finalitzar l’enderroc es procedeix a excavar el terreny 
fins a la cota de treball, -0,70 respecte a la cota de carrer, i  
anivellar-lo per tal de crear una plataforma de treball adequada a 
les activitats de la maquinària.  
 
Seguidament, s’inicia el procés d’execució dels fonaments. En 
primer lloc es realitzen els pilons perimetrals que, treballant 
conjuntament, actuaran com element de contenció de terres i 
permetran construir el soterrani. Posteriorment s’executen els 
pilons centrals. 
 
1. Execució de la pantalla discontinua de pilons. 
 
Aquesta pantalla s’executa en dues fases, en un primer període es 
duen a terme tots els pilons a excepció dels continguts en tota 
l’amplària de la rampa d’accés, i posteriorment es realitzaren 
aquests. 
 
Per tal d’aconseguir una bona execució i alineació dels pilons és 
necessari la construcció un muret guia, el qual la pilotadora agafa 
de referència. D’aquesta manera s’evita el desviament de la 
barrina durant la seva perforació. Primerament, s’excava una rasa 
d’uns 50 cm d’ample i 45 cm de profunditat, separada 45 cm de la 
fonamentació de la façana i parets mitgeres. S’encofra a una cara, 
l’interior, ja que és la que ha de garantir l’alineació dels pilons. Es 
col·loca l’armadura, muntada ja a fàbrica, es formigona i finalment 
es desencofra.  
 
Tot seguit s’inicia l’execució dels pilons de 45 cm de diàmetre, 
tipus CPI-8. Aquest sistema de pilotatge es caracteritza per la 
realització d’una primera perforació mitjançant una barrina 
helicoïdal, que es desenvolupa al voltant d’un nucli central tubular. 
Posteriorment, s’introdueix de nou i s’extreu simultàniament al 
formigonat a través de l’eix de la mateixa barrina.  
Les perforacions dels pilons mantenen un ordre d’execució 
determinat, en funció dels paràmetres establerts per la normativa, 
dels valors del sòl, estrets de l’estudi geotècnic i de les 
característiques volumètriques exigides pel disseny de projecte. 
D’aquesta manera podem distingir tres zones, i per tant, tres 
classes diferents de pilotatges.  

 

Zona Localització Long. pilot 
Long. 

excavació 
Cota 

formigonat 

A Paret mitgera 7,50 7,87 -0,70 

B 
Façana dels edificis 

més antics 
7,50 7,87 -0,85 

C 

Façana de l’edifici del 
carrer Alzina i zona 

unió amb l’altre edifici 
de la seu 

7,95 7,87 -0,50 

Taula 4. Tipus de pilots 

(Veure Annex: Plànols Projecte.Estructura i Documents Obra) 

 

    

FIG. 4.11 Assaig geotècnic. Cata fonamentació. Font: pròpia  
 
 

    
FIG. 4.12 Barrines i perforació del primer pilot. Font: pròpia   
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- Canvi de sistema: Biga de coronament per trams 

Abans de començar amb l’excavació de les rases del muret guia, es realitza 

una cata a cantonada entre la plaça del Nord i el carrer Alzina. S’ha pogut 

observar que la fonamentació arriba fins a la cota -0,80. S’havia previst ubicar 

la plataforma de treball a la cota -1.17. Això implicaria descalçar la 

fonamentació de la façana, posant en perill l’estabilitat d’aquesta, i 

conseqüentment la seguretat dels treballadors i vianants, ja que l’estabilitzador 

únicament està calculat per a assolir les empentes horitzontals.  

La solució al problema consisteix amb la ubicació de la plataforma de treball a 

una cota superior, la -0,70 i executar la biga de coronament per trams de 4 

metres d’excavació, amb solapes de l’armadura d’1,05 m, al no poder 

formigonar –la de manera contínua.       

- Mur de contenció i recalç de l’estructura de l’edifici C 

Simultàniament a l’execució del muret guia s’ha realitzat un mur de formigó 

armat per contenir les terres que envolten els fonaments de l’edifici existent. 

Amb la voluntat d’aconseguir una bona plataforma de treball per realitzar les 

tasques de pilotatge, es va excavar en excés la zona d’aquests fonaments, 

posant en risc l’estabilitat de l’estructura existent. Per aquest motiu, s’ha actuat 

immediatament, executant un petit mur de contenció de formigó armat, dividit 

en dos trams. L’armadura d’aquest mur s’ancora a les sabates de pedra i maó 

per tal de solidaritzar el conjunt, i es formigona. Transcorregut un parell de dies 

es desencofra i finalment es terraplena i compacta el tradòs del mur amb terres 

de la pròpia excavació.  

D’altra banda, la zona de l’escala s’assenta damunt d’una sabata contínua. En 

aquest cas s’executen recalços de formigó en massa en trams de 80 cm. El 

primer d’aquests no s’ha executat correctament, ja que sota la sabata s’hauria 

d’haver excavat una rasa de 30 cm de profunditat. Consegüentment, al realitzar 

el recalç contigu s’ha desprès i s’ha hagut de refer.   

      
FIG.D.3  Mur de contenció i recalç mal executat. Font: pròpia 

En primer lloc, es duen a terme múltiples perforacions alternades, 
executant un de cada quatre pilons. S’inicia la perforació amb el 
pilot que delimita la zona B de la C, continuant amb els de la zona 
B i posteriorment la A. La barrina s’introdueix en el terreny fins a la 
profunditat especificada. Un cop realitzades aquestes 
perforacions, es continua amb el formigonat. Així doncs, es 
condiciona la pilotadora, tipus widia, per poder abocar el formigó. 
La part superior de la barrina es connecta a una petita bomba a 
través d’una mànega de goma. Les cubes arriben a l’obra i 
aboquen el formigó a l’obertura de l’aparell d’impulsió, protegida 
amb reixeta. Aquest el bombeja fins al tub interior de la barrina. La 
pilotadora, que ja ha introduït la barrina en la perforació executada 
amb anterioritat, rota uns segons per netejar el fons de l’orifici i 
extreure les terres que s’hagin pogut despendre de les parets. Tot 
seguit s’obre la vàlvula ubicada en la punta de l’hèlice, que aboca 
el formigó al mateix temps que va ascendint fins a aconseguir la 
cota de formigonat desitjada. Immediatament després, la 
retroexcavadora neteja el con de terres i formigó que es forma al 
voltant de la barrina, se sanegen els primers centímetres de 
formigó i s’introdueix l’armadura, suspesa de la mateixa pilotadora 
i guiada manualment. 
 
 
Acabada la primera tanda, després de passar com a mínim 48 
hores, es perforen els pilons contigus amb el mateix procediment.  
 
 
Un cop realitzat tots els pilons, s’executen els ubicats al tram de la 
rampa. És necessari extreure les terres de la rampa, de manera 
que, com que no es pot accedir al solar, s’ha traslladat la bomba al 
carrer i formigonar des d’aquest. Únicament en aquest cas, es 
permet perforar el pilot continu un dia després d’haver-lo 
formigonat. Transcorregudes 48 hores de l’últim pilot formigonat, 
s’aprofita el cap de setmana, es depositen de nou les terres de la 
rampa. 
 
 
 

   
FIG. 4.13 Parets de la perforació. Injecció del formigó. Font: pròpia  

   
FIG. 4.14 Neteja con de terres. Retirada formigó fins la cota. Font: pròpia  

 

   
FIG. 4.15 Inserció de l’armadura i col·locació de separadors. Font: pròpia  

 

   
FIG. 4.16 Ajuda per inserir l’armadura. Mesurament alçada armadura 
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- Discussió entre la utilització de CPI-7 o CPI-8 

En executar la perforació del primer pilot s’observa que les terres de les parets 

no es desprenen després de treure la barrera. Aquest fet possibilita la utilització 

del sistema del CPI-7, és a dir, primer introduir l’armadura i posteriorment 

formigonar. Tot això suposa una major facilitat i agilitat alhora de col·locar 

l’armadura, en contraposició als CPI-8, que primer es formigona i amb aquest 

fres s’introdueix l’armadura. Malgrat això, l’impossibilitat d’encabir el tub tremie 

dintre de l’armadura del pilot i d’abocar el formigó a més de dos metres 

d’alçada obliga a executar CPI-8.  

Aquesta situació es dóna únicament en els pilons perimetrals, ja que el 

diàmetre d’aquests és de 45 cm i el del tub tremie de 40.       

 

- Inadequada consistència del formigó dels pilons 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. D.4  Con d’Abrams. Font: pròpia 

 

- Formigonat dels pilons de la rampa  

Simultàniament al recalç de la caixa d’escala s’ha realitzat una cata per 

conèixer com és la fonamentació de la façana del carrer Alzina. Aquesta no és 

tan profunda com la de la plaça del Nord, ja que s’adapta al pendent del carrer.  

El problema resideix en el descalçament d’aquesta façana. En un principi es va 

pensar pujar el muret guia 50 centímetres, però llavors la cota de treball 

quedaria per sota del muret. La pilotadora ha de treballar al mateix nivell, per 

tant s’hauria d’ubicar la plataforma de treball 50 cm més amunt mitjançant una 

gran aportació de terres. Això suposaria un retràs respecte als terminis i un 

volum de terres que després s’han que tornar a extraure.  

 

 

2. Execució dels pilons centrals 
 
Finalitzats tots els pilons perimetrals es prossegueix amb els 
centrals. No obstant això, es canvia el sistema de pilotatge, 
realitzant pilons CPI-7, de major diàmetre, 65 cm, i major longitud. 
 
Aquests pilons formaran part d’un conjunt d’encepats que seran la 
base dels pilars centrals de l’estructura. Es poden trobar enceps 
de 2, 3 o 6 pilons, travades entre si.  
La metodologia d’aquests pilons difereix dels descrits 
anteriorment. En primer lloc es realitza la inclusió de la barrina de 
dents amb puntes de widia i un cop aconseguida la profunditat 
objectiva es neteja el fons de l’excavació rotant la barrera durant 
un petit període de temps. A continuació, s’extreu i s’introdueix 
l’armadura, muntada a taller, amb el suport de la pilotadora. 
Aquest pas és possible efectuar-lo, ja que, la mateixa barrina, amb 
l’aportació d’aigua, compacta i estabilitza les parets de la 
perforació. Per garantir el recobriment mínim és necessari la 
col·locació de separadors. Després d’assegurar l’armadura 
penjada amb una mena de ganxos, s’aboca el formigó a través 
d’un tub tremie, que evita les segregacions. Aquest s’introdueix 
per dintre de l’armadura fins a arribar al fons de la perforació on es 
comença a abocar el formigó. A mesura que augmenta el volum 
de formigó, s’ascendeix simultàniament el tub tremie, però sempre 
quedant la boca del tub submergida uns dos metres en el formigó 
fresc.  
 
Convé destacar la dificultat afegida, en aquesta obra en particular, 
a l’hora de formigonar. Tal com s’ha esmentat, aquests pilons 
centrals constitueixen una part de la fonamentació del l’edifici, per 
tant han d’estar ubicats per sota de la solera del soterrani. Ara bé, 
la cota de treball en el moment de realitzar el pilotatge està 2,90 m 
per sobre de la cota fins a la qual s’ha d’excavar. Per aquest 
motiu, la longitud total d’excavació prové de la suma de la llargària 
del pilot, incloent-hi el cantell de l’encepat i de l’alçada lliure del 
soterrani. Cada conjunt de pilons té una longitud diferent, depenen 
de la càrrega que ha de suportar, ja que treballen per fust. A més, 
tant l’armadura com la cota de formigonat també estan 
condicionats per aquest soterrani. Per aconseguir la posició idònia 
de l’armadura s’utilitzen una mena de ganxos elaborats amb 
barres d’acer corrugat, salvant aquesta diferència de cota. I en 
relació al formigó, se cessarà l’abocament d’aquest un cop s’hagi 
cobert l’alçada total del pilot, a més dels 10 cm que posteriorment 
s’hauran d’escapçar.  
 
Des del punt de vista de la seguretat, els pilons s’executen en 
diverses etapes, de tal forma que cada perforació realitzada es 
cobreix amb unes tapes de fusta. A l’hora d’abocar el formigó es 
retira la corresponent protecció i immediatament després de 
cessar l’activitat es torna a cobrir. Transcorregudes 24 hores, 
abans de començar amb una altra agrupació de pilons, totes les 
perforacions formigonades es rebleixen de terra per evitar la 
caiguda al seu interior. 

(Veure Annex: Documents Obra) 

   
FIG. 4.17 Execució pilons contigus. Perforació pilot central. Font: pròpia  

 

     
FIG. 4.18 Inserció de l’armadura. Ganxos per subjectar-la. Font: pròpia  

 

   
FIG. 4.19 Muntatge tub tremie. Formigonat de pilot. Font: pròpia  

 

   
FIG. 4.20 Mesurament cota formigó. Prevenció a caiguda. Font: pròpia 

Abans de formigonar el primer pilot, s’ha 

efectuat la prova del Con d’Abrams per 

comprovar la consistència del formigó. 

L'assaig consisteix en omplir un motlle 

metàl·lic troncocònic de dimensions 

normalitzades, en tres capes piconades 

amb 25 cops de vareta i, després 

d'enretirar el motlle, mesurar 

l'assentament que experimenta el 

formigó. El resultat hauria d’haver donat 

entre 20 i 20 cm i en canvi s’ha assentat 

14 cm. Per tant, com el formigó no 

compleix els requeriments de fluïdesa per 

a poder-lo bombejar, s’ha retornat a 

planta i s’ha modificat la seva 

composició, afegint-li un superfluidificant. 
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Finalment la DEO decideix per mantenir l’actual cota de treball i executar els 

pilons d’aquesta façana amb dues fases. En un primer moment, s’executaran 

tots els pilons del perímetre, a excepció dels continguts en el tram de la rampa, 

i seguidament la biga de coronament. D’aquesta manera, quan s’executin els 

pilons de la rampa, no es descalçarà la façana sencera, quedant totalment 

reforçada la primera part. A més, l’estintolament realitzat en aquesta part de 

façana permet descalçar la fonamentació de tot el tram sense cap mena de 

perill.       

       
FIG. D.5  Execució de pilons (zona rampa d’accés). Font: pròpia 

 

- El dissabte, 11 d’octubre s’extreu la pilotadora del solar, sense cap 

inconvenient. 

- Dificultat en la realització d’alguns assajos de continuïtat 

Els assajos de continuïtat en la zona de la rampa d’accés s’han dut a terme 

quan part de l’armadura de la biga de coronament ja estava col·locada. 

Consegüentment, la manca d’espai per poder colpejar el pilot ha provocat que 

la profunditat de les ones no sigui l’adequada i sol es pugui obtenir resultats fins 

als 6 m.     (Veure Annex: Documents Obra) 

       
FIG. D.6  Assajos de continuitat. Font: pròpia   

3. Assaigs de continuïtat  
 
A més d’efectuar els controls de qualitat del formigó pertinents, 
com ara, el con d’Abrams i les provetes cilíndriques, l’execució de 
pilons requereix una tercera comprovació, l’assaig de continuïtat. 
Aquest consisteix en comprovar, mitjançant la propagació d’ones  
que el pilot realitzar no ha experimentat cap mena de segregació 
ni fissura, i per tant treballa amb la major eficàcia possible. 
 
Aquesta prova es realitza en els pilons més desfavorables, és a 
dir, els que han de suportar les càrregues transmeses a través 
dels pilars. El criteri a seguir és el següent: el pilar que coincideixi 
amb l’eix del pilot, únicament s’efectua l’assaig sobre aquest 
mateix. En canvi, si el pilar se situa entre dos pilots diferents, es 
realitzen els sondeigs a tots dos. 
 

En el cas dels pilons centrals, aquest assaig es realitza en 
cadascun d’ells. 
 
4. Execució de la biga de coronament. 
 
Finalitzada l’etapa del pilotatge es procedeix a executar la biga de 
coronament, encarregada d’unir tots els pilons perimetrals i 
assegurar el treball conjunt, donant forma a la nomenada pantalla 
de pilons com a element de contenció de terres.  
 
Abans de començar amb el muntatge de l’armadura d’aquesta, és 
indispensable realitzar una sèrie de treballs previs. El primer pas 
consisteix en escindir i retirar el muret guia, executat com a 
element auxiliar en la fase de pilotatge. La retroexcavadora mixta, 
simultàniament a la tasca de retirada del muret, excava una rasa 
d’una amplària suficient per encabir la biga de coronament i el seu 
el respectiu encofrat. Tot seguit en netegen les terres que envolten 
els pilons fins a la cota inferior de la biga de coronament i es refina 
la superfície. Un cop adequada la base de la biga, es realitza el 
descapçament dels pilons, és a dir, es repica el formigó dels pilons 
mitjançant un martell pneumàtic, per tal de sanejar les capes 
superiors contaminades amb terra despresa durant el procés 
d’execució. El criteri de bona construcció que obliga a introduir 8 
cm de pilot en la biga de coronament, marca l’alçada de 
descapçament de cada pilot. 
 

Finalitzades aquestes tasques es prossegueix amb el muntatge de 
l’armat de la biga de coronament. 
 
Un punt a destacar és l’existència d’un salt de nivell entre dos 
trams diferents d’aquesta biga, com a conseqüència de les dues 
sèries de pilons amb longituds desiguals. En el tram on la longitud 
del pilot és 7,50 m, la biga de coronament s’ubica 45 cm per sota 
de la cota de treball. Això implica l’obligada extracció del muret 
guia i un volum de repicatge més gran. A més, a fi d’evitar el 
descalçament de la fonamentació de la façana, l’execució 
d’aquesta biga es du a terme per trams. Altrament, el tram dels 
pilons de 7,95 m de fondària disposa d’una biga de coronament 

   
FIG. 4.21 Provetes cilíndriques. Extracció muret guia. Font: pròpia 

 

   
FIG. 4.22 Provetes cilíndriques. Extracció muret guia. Font: pròpia 

 

 
 

  

FIG. 4.23 Encofrat tram de biga. 
Tapeta d’encofrat amb previsió 
solapament armadura. Previsió 
armadura d’unió amb sostre.  
Font: pròpia 
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- Execució del mur de contenció sota escenari 

Sota l’escenari, ubicat a l’edifici C, hi ha un petit soterrani, executat a base de 

murs de maó i de formigó, que contenien les terres de la zona que ara s’està 

reformant. Aquest mur, amb forma corba, té una alçada d’un metre i s’assenta 

sobre una capa de roca de 50 cm de gruix. No obstant això, el soterrani a 

construir arriba fins a la cota -3,30. Aquesta situació obliga a garantir l’estabilitat 

del mur i les terres que quedaran descobertes en l’excavació mitjançant 

l’execució d’un mur de contenció.  

Així doncs, a 30 cm del punt més desfavorable de la paret corba, es repicarà la 

roca i s’extrauran les terres. Posteriorment s’executarà la sabata i el cos del 

mur, respectivament, tangent al mur corbat. L’alçada serà la mateixa que la del 

soterrani, i l’amplada serà inferior a la del mur existent, ja que posteriorment 

s’ha de realitzar una obertura que comuniqui ambdós soterranis. Com últim 

apunt, dir que l’armadura d’aquest mur s’ancorarà a l’últim pilot de la mitgera, i 

que es realitzaran ancoratges químics al mur existent i a la capa de roca per tal 

de treballar conjuntament.   

         
FIG. D.7  Execució i sabata del mur (inclòs clavament al terreny). Font: pròpia 

 

 

situada per sobre de la cota de treball, així com del muret guia. 
Per tant, es formigona de manera contínua.   
 
L’armadura, elaborada i muntada a taller per trams, es col·loca 
sobre els pilons, travant-la amb les esperes d’aquests. A més, s’ha 
deixat previst una mènsula per a la posterior unió amb el primer 
sostre i  totes les esperes dels pilars perimetrals, amb les seves 
respectives creuetes. Després, s’encofra per una cara, col·locant 
una planxa de porexpan a l’altra cara de biga, amb el fi de 
desvincular la façana antiga de la nova estructura.  
 

5.3.1.4 MOVIMENT DE TERRES 

 
Un cop finalitzades les tasques de fonamentació i la pantalla de 
pilons hagi assolit la resistència mínima requerida es procedeix al 
buidat del soterrani, fins a la cota -3,73m. Per tant, es genera un 
volum de terres de 1.740 m3. Aquesta quantitat de terres, és 
gestionada per un gestor autoritzat, en aquest cas per Gestió de 
Terres i Runes S.A. i transportada fins la instal·lació més propera, 
el Port de Barcelona. 
 
La principal dificultat d’aquesta fase és l’exhaustiva coordinació 
entre els camions de transport i el rendiment de la màquina 
retroexcavadora. A causa de la mancança d’espai a l’obra que 
impedeix l’estada de més d’un camió a l’hora, es coordina i 
controla l’arribada d’aquest, tenint en compte el temps que empra 
en anar fins a l’abocador, descarregar i tornar a obra, i el temps 
que tarda a carregar les terres. L’objectiu és tenir un flux continu 
de camions per evitar l’aturada d’activitat de la retroexcavadora, a 
més de minimitzar les interferències que l’obra puguin ocasionar 
als veïns.  
 
A conseqüència de tenir l’obertura a la façana del carrer Alzina, 
per on es carreguen els camions, l’ordre d’excavació marca 
començar pel punt del solar més allunyat d’aquest buit i anar 
desplaçant-se cap aquest. 
 
Es poden diferenciar tres moments claus que marquen el 
rendiment d’excavació que s’ha dut a terme. A l’inici d’aquesta 
fase i pràcticament fins al final, aquestes tasques de buidatge es 
realitzen mitjançant una giratoria LIEBHERR de 18 tones, amb un 
rendiment aproximat de 250 m3 al dia, que equival a uns 20 
camins al dia de 12 T. Amb aquesta pròpia maquinaria, afegint-li el 
martell trencador, es van realitzar també les tasques de picat i 
extracció de la làmina de pedra ubicada a la cota -3,00, succés no 
previst i que ha provocat un endarreriment en el planin.  
 
A mesura que es va arribant a la cota -3,73, la màquina 
excavadora va descobrint l’armadura i el formigó dels pilons 
centrals, executats en la fase anterior. Amb cura de no fissurar-
los, extreu les terres que els envolta.  

 
FIG. 4.24 Armadura biga de coronament en la cantonada. Font: pròpia   

   
FIG. 4.25 Salt de nivell biga coronament. Extracció muret guia.  

 

 
FIG. 4.26 Inici moviment de terres.    
 
 

 
FIG. 4.27 Canvi de maquinaria. Font: pròpia    
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- Repicat de pilons centrals 

Apunt d’arribar a la cota inferior del soterrani, la retroexcavadora ha descobert 

els pilons centrals, i s’ha pogut observar que la cota de formigonat d’alguns 

pilons és més alta de la que hauria de ser, com a conseqüència de la dificultat 

de controlar l’alçada del formigó fres a una profunditat de més de 3 m. Per tant, 

s’ha de repicar la major part dels pilons, entre 60 i 120 cm, a fi d’aconseguir la 

cota desitjada.  

Aquesta diferència es molt gran per repicar amb un martell compressor, així 

que s’intenta utilitzar la màquina. Però el resultat no és l’esperat, es fissura el 

pilot. Per tant, s’opta pel repicat manual, intentant que aquest inconvenient, que 

suposa temps, no interfereixi en altres tasques ni afecti el Planning. 

       
FIG.D.8  Encepat 1ª fase. Trencament pilot descalçat mecànicament. Font: 

pròpia   

 

- Excavació del segon grup d’encepats 

 La geometria del conjunt d’encepats i bigues de trava del segon grup és 

complexa i suposa una dificultat afegida en l’excavació, per tant s’unifiquen 

rases. Però a l’hora de formigonar és precís col·locar taulers d’encofrat per 

separar els enceps i així, treballar, en certa mesura, independentment, perquè 

cadascun ha de suportar una càrrega diferent. L’únic punt d’unió entre ells són 

les bigues de trava.  

      
FIG.D.9  Excavació encepats 2ª fase. Taulers d’encofrat per separar. Font: 

pròpia   

 

L’últim punt, i el més lent dels tres, consisteix amb la retirada de la 
rampa d’accés i les terres provinents de l’excavació dels encepats. 
La mini retroexcavadora executa els pous dels encepats i les 
rases per les bigues de trava, amuntonant les terres a un costat, la 
mini pala carregadora les trasllada fins a la part inferior del buit 
d’obra i seguidament, la retroexcavadora de 8 T, ubicada al carrer, 
just en l’obertura, carrega aquestes terres al camió, estacionat al 
carrer Alzina.   
 
En total, la duració d’aquesta fase ha sigut de 10 dies laborables. 
Extretes més del 50 % de les terres, comença a treballar, a nivell 
de paviment de soterrani, una mini retroexcavadora model 
BOBCAT 430 amb martell picador i una mini pala carregadora i 
escombradora, model BOBCAT S130, encarregades d’anivellar la 
superfície, refinar la pantalla discontinua de pilons, extreure les 
terres de les zones on no ha pogut actuar la retroexcavadora de 
gran tonatge i realitzar les rases i pous dels encepats. 
 
Arribat el moment en què la giratòria no pot maniobrar a causa de 
les ajustades dimensions del buit de façana, es canvia aquesta 
per una altra de menor tonatge. I amb el fi de recuperar dies 
perduts en el planin, es realitzen simultàniament les tasques 
d’execució de la primera fase d’encepats i la finalització de les 
tasques d’extracció de terres. 
 
L’últim punt, i el més lent dels tres, consisteix amb la retirada de la 
rampa d’accés i les terres provinents de l’excavació dels encepats. 
La mini retroexcavadora executa els pous dels encepats i les 
rases per les bigues de trava, amuntonant les terres a un costat, la 
mini pala carregadora les trasllada fins a la part inferior del buit 
d’obra i seguidament, la retroexcavadora de 8 T, ubicada al carrer, 
just en l’obertura, carrega aquestes terres al camió, estacionat al 
carrer Alzina.   
 
En total, la duració d’aquesta fase ha sigut de 10 dies laborables. 

 
 

5.3.1.5 ENCEPATS I SOLERA DE FORMIGÓ 

 
Tal com s’ha esmentat en l’apartat anterior, es poden distingir dos 
agrupaments d’encepats, que coincideixen amb les dues 
alineacions de pilars centrals.  
 
L’execució d’aquests dos grups es realitzen en dos moments 
diferents, a causa de la voluntat d’optimitzar recursos. Mentre 
s’acaba de buidar el soterrani, s’excava el primer grup d’encepats, 
es descapcen els pilons, es realitza els corresponents assajos de 
continuïtat, es refinen les bases dels encepats, s’efectuen les 
capes de formigó de neteja, es munten els armats inferiors i 
superiors, es deixen previstes les esperes dels pilars i del mur de 
l’ascensor i es formigonen. 
 
 
 

 
FIG. 4.28 Retirada de la rampa d’accés i restes del descapçat dels pilons   

 
FIG. 4.29 Excavació 1ª fase encepats. Font: pròpia   

 

 
FIG. 4.30 Inici muntatge de l’armadura dels primers encepats 

Font: pròpia   
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Un punt a destacar d’aquesta fase és la integració de la 
fonamentació de la grua dintre de l’encepat de l’ascensor. Aquest 
està ubicat en el primer grup d’encepats, compost per dos 
fonaments triangulars, units a un rectangular. Aquest últim és el 
que alberga el fossat de l’ascensor i la seva fonamentació. 
 
La profunditat dels pous d’excavació ve determinada pel cantell de 
l’encepat i els 10 cm de formigó de neteja, és a dir, 70 + 10 cm. 
Però, en l’encepat de l’ascensor s’ha de preveure dos punts 
importants. D’una banda, el primer fragment de grua es munta 
juntament amb l’armat de l’encepat de l’ascensor i es deixa 
embegut en el formigó. S’ha de prestar especial atenció a la 
perfecta anivellació d’aquesta estructura, que garanteix la 
verticalitat de la grua. L’altre punt a tenir en compte és la previsió 
del fossat de l’ascensor, requerit per l’industrial de l’ascensor, ja 
que suposa una mesura de seguretat en el seu muntatge i 
instal·lació. L’alçada del muret que conforma el fossat és 1,40, 
mesura mínima per encabir una persona ajupida. Per aquest 
motiu, l’excavació d’aquest fonament ha de ser més profunda, 
exactament, 2,80 m, és a dir, 1,40 del fossat i 1,40 de l’encepat. 
 
Un cop formigonats els tres encepats del primer grup, s’excaven 
els del segon grup, mentre s’executa el muret del fossat de 
l’ascensor. Abans de muntar l’armadura i d’encofrar-lo es col·loca 
a tot el seu perímetre un cordó hidròfil, clavat a la base de 
l’encepat, que amb la humitat augmenta el volum i no permet 
ascendir l’aigua per capil·laritat. Després d’haver-lo formigonat i 
desencofrat, s’impermeabilitza el muret amb pintura hidròfuga i es 
col·loca una làmina geotextil per protegir-la. Seguidament 
s’emplena el voltant del fossat i es compacten les terres per 
tongades no superiors a 25 cm, amb un grau de compactació del 
80% Proctor, mitjançant una compactadora de mà. 
 
Simultàniament a l’excavació de les rases de fonamentació, 
s’efectua el gunitat de la pantalla de pilons. Aquest consisteix en 
projectar amb una mànega a alta pressió el formigó sobre el 
conjunt de pilons i terra, amb el fi d’aconseguir un mur continu, 
amb més resistència, menor gruix i una òptima impermeabilització, 
gràcies a la baixa porositat.  Perquè el formigó s’adhereixi bé a la 
superfície vertical, és necessari col·locar un mallat clavat a 
aquesta pantalla.  
 

 

   
FIG. 4.32 Muntatge armadura 1ª fase encepats. Font: pròpia   

 

 
FIG. 4.33 Col·locació cordó hidròfil. Font: pròpia   

 

   
FIG. 4.34 Clavament piques i distribució anells pressa terra. Font: pròpia   

 

   
FIG. 4.35 Impermeabilització mur. Compactat terres. Font: pròpia   

 
FIG. 4.36 Execució segon grup d’encepats. Font: pròpia 

   

 
FIG. 4.37 Execució segon grup d’encepats. Font: pròpia 

 

 
FIG. 4.38 Execució segon grup d’encepats. Font: pròpia 

FIG.4.31 Muntatge 
i anivellament de la 
base de la grua. 
Font: pròpia 
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- Extracció de la retroexcavadora petita  

Finalitzades les tasques d’excavació, la mini retroexcavadora s’extreu del solar 

a través d’una grua mòbil, a càrrec de l’empresa subministradora.  

- Muntatge de la grua i proves de càrrega 

El muntatge de la grua s’efectua abans de començar amb l’estructura. Els 

diferents trams d’aquesta es munten prèviament en l’espai reservat a la plaça 

del Nord i seguidament, mitjançant una grua mòbil, es col·loquen en la seva 

posició i s’asseguren amb cargols passants.  

Un cop muntada, per aconseguir la seva legalització i poder començar els 
treballs, es realitzen les verificacions i proves de càrrega pertinents. 

        

        
FIG.D.10  Muntatge de la grua i prova de càrrega. Font: pròpia   

- Extracció de la pala carregadora petita  

Després d’haver executat els pilars de planta baixa i d’estès i compactat la 

grava, s’extreu la bobcat i el rodet compressor amb ajuda d’aquesta grua.  

- Aparició d’un nou pilar 

Mentre s’executen els encepats, la D.O. decideix que per poder sustentar 

l’escala principal és necessari un nou pilar, no previst en l’estructura i 

conseqüentment no tingut en compte en l’execució dels pilons. Però, com que 

únicament s’ubica en la plata soterrani, la seva fonamentació pot ser superficial. 

El topògraf replanteja el nou pilar i la seva respectiva sabata. 

Una vegada executat el segon grup d’encepats, s’insereixen les 
armadures dels pilars del soterrani en les esperes previstes, 
s’encofren i es formigonen, per poder executar la solera. Aquesta 
està formada per una capa de 20 cm de matxuca, una làmina de 
polietilè, més coneguda com a plàstic galga 300; aïllament XPS de 
6 cm i una capa de formigó amb mallat electrosoldat de 15 cm de 
gruix.  
 
Però abans de començar amb l’estesa de la grava, s’ha de 
realitzar l’estesa dels ramals i anells i clavar les piques de la presa 
de terra. Finalitzada aquesta tasca, es procedeix a estendre la 
grava, transportada a obra amb camions i abocada des de 
l’obertura de façana. Amb l’ajuda de la mini pala carregadora, es 
distribueix la graves per tot l’àmbit del solar, procurant el mateix 
gruix en total la superfície, i es compacta amb un rodet 
compactador manual de 600 kg. Posteriorment, es col·loca el 
plàstic galga, les panxes de XPS, el mallat electrosoldat i s’aboca 
el formigó amb bomba, per salvar l’alçada de façana. Aquesta 
bomba s’ubica al recinte reservat per a les obres a la plaça del 
Nord i espera l’arribada dels camions formigonera, que 
accedeixen a l’obra pel carrer Alzina i estacionen en aquest 
mateix. 
 
El formigó fresc que surt de la boca de la mànega de la bomba 
s’escampa amb l’ajuda uns rasclets. Per garantir que el paviment 
estigui anivellat, es marquen una sèrie de punts de referència, 
mesurats amb un nivell làser, formant unes línies mestres, que 
serveixen com a guia pel regle vibrador elèctric.  
 
 

   
FIG. 4.39 Clavament piques i distribució anells pressa terra. Font: pròpia   

 
 
 
 
 

 
 
 

 
FIG. 4.40 Clavament piques i distribució anells pressa terra. Font: pròpia 

   

    
FIG. 4.41 Clavament piques i distribució anells pressa terra. Font: pròpia   

 

   
FIG. 4.42 Clavament piques i distribució anells pressa terra. Font: pròpia   

 

 
FIG. 4.43 Clavament piques i distribució anells pressa terra. Font: pròpia      
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- Allargament dels pilars del soterrani 

Durant l’operació de punxat de les armadures dels pilars del soterrani, 

s’observa que la mida d’aquestes, elaborades i muntades a taller, no és 

l’adequada, es queden curtes. Per tant s’han de fabricar uns enans i solapar-los 

a l’armadura existent. Aquesta operació es realitzarà quan s’encofri i es 

formigoni el sostre del soterrani. 

      
FIG.D.11  Enans per allargar els pilars del soterrani. Font: pròpia   

 

- La DEO comprova les alçades dels punts de subjecció de les beines i observa 

que hi han variacions amb l’establert en projecte. Per aquest motiu s’organitza 

una reunió amb el tècnic de l’empresa encarregada del postesat, i així aclarir 

les dubtes de la D.F: 

* La normativa espanyola permet unes toleràncies en els punts claus del traçat 

de +/- 2 cm. 

* Es duen a terme tres controls de qualitat: Informe de la correcta execució del 

traçat, Comprovació de l’allargament dels tendons en el tesat, i Control de la 

injecció de la beurada. 

* En el tram de la pantalla de l’ascensor s’ha modificat la posició dels 

ancoratges actius, una fila de quatre s’ha canviat per dues fileres de dos. El 

motiu d’aquest canvi ha sigut l’impossibilitat de col·locar el gat de tesat entre 

l’estructura de la grua. El tècnic de l’empresa garanteix que aquest canvi es pot 

realitzar, sempre i quan no es modifiqui el centre de gravetat. No obstant això, 

l’industrial haurà de lliurar a la DEO un document certificant la idoneïtat i el bon 

funcionament d’aquest canvi. 

* L’injectat de la beurada de ciment es pot efectuar màxim un mes després del 

tesat, per tant, s’injectaran diversos sostres el mateix dia. 

* El sistema de postesat amb monocordó adherent, a diferència del no 

adherent, si es realitza una perforació a posteriori i es talla algun tendó, aquest 

no perd resistència a nivell general, únicament en un àmbit d’un metre respecte 

del punt afectat. 

* En relació al procés de desencofrat, s’ha de considerar la llosa postesada 

com un sostre de formigó armat, ja que els tendons sol van en una direcció. Per 

tant, transcorreguts 3 dies es desencofrarà i després de 7 dies es realitzarà el 

descintrat del 50 % dels puntals. 

5.3.1.6 ESTRUCTURA VERTICAL 

 
L’estructura vertical està formada per pilars de formigó armat    
HA-30/B/12/ I, de diferents dimensions i alçades. Per diferenciar-
los, els classificarem per plantes: 
 
1. Planta Soterrani 
 
En aquesta planta únicament trobem els pilars centrals que, a 
causa del disseny de la planta baixa, una llosa a doble nivell, 
presenten dues alçades diferents. Així doncs, distingim els pilars 
P7, P9 i P11, que pertanyen al grup 1, amb una alçada de 3,00 m; 
dels P13, P14, P15, P17 i P18, del grup 2, amb una alçada de 
4,24 metres. 
 
Entre els pilars del primer grup destaquem el P11, ubicat al costat 
de l’ascensor, compartint encepat amb el fossat d’aquest, a més 
de delimitar el canvi de nivell del sostre del soterrani. Per tant, la 
seva longitud és de 5,64 m. Aquesta alçada és excessiva en 
comparació a les dimensions que té. Per aquest motiu s’executa 
un nan de la mateixa alçada que el muret del fossat i travat a ell.  
 
Pel que fa al segon grup, cal ressaltar que igual que el P11, els 
pilars P13 i P14, també delimiten el canvi de nivell de sostre. Per 
consegüent, s’han de formigonar en dos moments diferents. 
Primer es formigona fins a la cota inferior del sostre més baix, 
aquest es formigona, després s’executa la segona part del pilar 
fins a la cota inferior de l’altre sostre i es formigona.  
 
2. Planta Baixa 
 
En aquesta plata podem classificar els pilars de dues maneres 
diferents, en relació a la seva ubicació o a la seva longitud. 
 
Pel que fa a la primera, es distingeixen dos grups, els centrals, 
que provenen de la planta soterrani, i els perimetrals, molt propers 
a la façana existent i que arranquen de la biga de coronament. 
 
D’una altra banda, la segona classificació diferencia:  
 

- Els pilars més propers a l’escenari del teatre, P5 i P4, 
tenen una alçada de dues plantes, és a dir 8,07 m. Ja que 
en aquesta zona no hi ha sostre entre la planta baixa i la 
coberta. L’elevada probabilitat de vinclament, a causa de la 
gran esveltesa d’aquests pilars es soluciona amb 
l’execució d’una biga de trava, de 30 x 35 cm, que uneix 
ambdós pilars amb el sostre de planta baixa, juntament 
amb el pilar P3.  

- Els pilars de la zona del teatre i del vestíbul de la seu, 
situats sobre el sostre que està a nivell de carrer, tenen 
una alçada de 5,32 m i tenen unes dimensions entre 35 x 
40 i 35 x 45 cm.  

- Els pilars de la zona on el sostre de plata soterrani està a 
+1,19 metres respecte a la cota del carrer, tenen una 
alçada de 4,08 m, i unes dimensions que varien entre 35 x 
35, 40, 45 i 50 cm. 

3. Planta Primera 
 
Les alçades de tots els pilars s’unifiquen en planta primera, 
salvant una alçada de 3,35 m. A més conserven les mateixes 
dimensions que en les plantes inferiors. 
 
4. Planta Coberta 
 
Finalment, en planta coberta es deixen embegudes en el formigó 
unes platines, a les quals es preveu soldar uns pilars metàl·lics, a 
raó de la voluntat d’una futura ampliació de la pista de bàsquet. 
Aquests perfils d’acer donaran continuïtat als pilars de formigó P9 i 
P10, ja calculats per assolir aquest increment de càrrega en un 
futur.  
 

    
FIG. 4.44 Esquerra: pilar unit al muret. Dreta: Pilar PB (5,32 m) 

 
 

    
FIG. 4.45 Esquerra: Pilars PB (4,08 m). Dreta: Pilar P1 (3,35 m) 
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* En la cantonada de l’escenari del sostre de planta soterrani s’ha desplaçat 

l’últim calaix perquè interfereix amb la biga de coronament del mur de 

contenció. Això, ha provocat que els dos últims calaixos estiguin massa junts, 

per tant, s’ha de reforçar la part inferior d’aquests amb armadura passiva, 

col·locant 10 barres del 16 repartides en tota la longitud. Aquesta solució ha 

sigut motivada pel fet de que els tendons no arriben fins al cantell del sostre, 

sinó que queden separats un metre, ocasionant una zona més feble al tenir que 

tallar l’armat per embeure els calaixos.  

 

- Abans de començar el formigonat del primer nivell del sostre de planta 

soterrani, s’ha observat que en el canvi de nivell de la biga de coronament, just 

per sota del pilar P12, no s’havien previst les creuetes d’unió del sostre amb la 

base del pilar. Aquesta situació s’ha de solucionar perquè la línia d’ancoratges 

actius dels tendons coincideixen amb el pòrtic comprés entre el P12 i el P13. El 

posterior tesat de l’armadura activa provocarà esforços tallants en aquest punt, 

que no podrà suportar degut a la mancança de connectors metàl·lics. Per 

aquest motiu es realitzen cinc perforacions en la cara de la biga de coronament 

i es col·loquen 5 barres del 12 mitjançant un ancoratge químic. Aquests 

connectors s’uneixen al cèrcol perimetral del sostre a formigonar.  

   

FIG.D.12  Manca de previsió d’unió amb el sostre. Font: pròpia 

 

5.3.1.7 ESTRUCTURA HORITZONTAL 

 
Abans d’explicar el sistema constructiu dels diferents sostres de la 
nova estructura comentar que, aquesta està constituïda per tres 
crugies de formigó armat perpendiculars a la façana de la plaça 
del Nord. 
 
En un primer moment, en el projecte bàsic, es va considerar i 
verificar que el sistema més adient per als sostres de la nova 
estructura era el de pre-lloses pretensades i alleugerides de 
formigó armat. La causa de decantar-se per aquesta solució 
provenia de la voluntat d’aconseguir un espai diàfan, amb llums 
grans, al voltant dels 10 m. Però la dificultat d’accés degut a 
l’estretor dels carrers i els radis de gir de les cantonades 
adjacents, va obligar a substituir el sistema de lloses pretensades 
per lloses de formigó postesat, aptes per aquestes llums. Malgrat 
que l’armadura passiva treballa amb les dues dimensions, aquest 
sistema pot considerar-se un sostre unidireccional, ja que 
l’armadura activa, segueix una única direcció, més concretament, 
la direcció de les llums superiors a 6 metres.  
 
Les lloses previstes, HP-30/B/12/I, conformen un sostre de 30 cm 
de cantell, amb un recobriment de 35 mm.  
 
Un cop executats els pilars de la planta inferior, es munta 
l’encofrat continu, es col·loca l’armat inferior, se situen els tendons 
embeinats, seguint el traçat establert en projecte; es munta l’armat 
superior i els respectius reforços, es formigona, i finalment es 
tesen els tendons, repetint el procés planta per planta. 
 
A continuació, es detalla en més profunditat el procediment a 
seguir per l’execució d’aquest sistema: 
 
1. Tall dels cordons a la mida  
 
La unitat de treball d’aquest sistema és el tendó, amb un diàmetre 
nominal de 15,2 mm, format per set cordons individuals 
conformats en fred, dels quals sis són enrullats helicoïdalment 
sobre el cordó principal. Se subministra a obra en bobines de 3 
tones, per tant, els diferents tendons s’han de tallar a la mida que 
els hi pertoqui.  
 

2. Col·locació dels ancoratges passius 
 

En un dels extrems del tendó es col·loca la placa d’ancoratge 
passiu de fossa, tipus Single-M6, dissenyada per allotjar els 
tascons d’acer d’alta resistència que, gràcies a la seva superfície 
dentada, bloquegen el cable i suporten la tensió del mateix. 
Aquests tascons, amb forma de com i un forat central, s’insereixen 
en l’obertura de la placa, al voltant del tendó i es claven a pressió 
mitjançant un gat hidràulic. 
En aquesta obra, s’utilitza el sistema de formigó postesat 
monocordó adherent, per tant, es col·loquen unes trompetes de 
polietilè, que contenen una obertura per on s’injectarà la beurada 
de ciment.  

3. Introducció dels tendons en les beines  
 
Després, tots els tendons del sostre a formigonar s’introdueixen 
dintre de les baines corrugades de polietilè, i aquestes, s’uneixen 
a les trompetes col·locades. 
 

 
         FIG. 4.46 Tall de cordons. Font: pròpia 

 

 
            FIG. 4.47 Col·locació d’ancoratges passius. Font: pròpia 

 

 
FIG. 4.48 Introducció dels tendons a les beines. Font: pròpia  
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- Modificació dels murets que suporten el sostre de xapa col·laborant 

A causa d’una modificació dels eixos generals en el replanteig, respecte als del 

projecte, la vertical dels murets que suporten la xapa del sostre col·laborant, 

coincideix amb una finestra. Per tant s’ha d’acurçar l’amplada d’aquests. A més 

el cantell d’aquest tipus de sostre, a voluntat de la D.F, augmenta de 14 a 16 

cm, havent de repicar aquests 2 cm del formigó dels murets.  

- Entrega del sostre de planta baixa amb l’estructura existent  

Una qüestió a tractar en la visita d’obra ha sigut la de com entregar el sostre de 

planta baixa a l’estructura de l’edifici existent. Finalment es decideix col·locar un 

perfil en L, soldat a la biga d’ala estreta reblonada de l’estructura dels anys 60. 

Damunt d’aquesta L es recolzarà la llosa, trametent-li les seves càrregues. 

Però, per garantir que tota la superfície treballi, és necessari la col·locació 

d’una làmina de neoprè entre el formigó i la L. El neoprè té una resistència a 

compressió molt elevada i a més, s’adapta molt bé a la forma i petites 

rugositats del formigó. D’altra banda, al lateral de la llosa, es col·locarà un 

porexpan per independitzar ambdues estructures, és a dir, es formarà una junta 

de dilatació que permetrà els moviments horitzontals. 

      
FIG.D.13  Croquis de la solució. Part inferior del perfil LPN-120. Font: pròpia 

 

   

  
FIG.D.14  Croquis de la solució. Neoprè col·locat sobre el perfil. Font: pròpia   

 

4. Col·locació dels ancoratges actius 
 
La placa d’ancoratge actiu es col·loca i es fixa a la tàbica de 
l’encofrat a través d’un connector de plàstic, de forma cònica, que 
produeix un buit al formigó. Aquest permet a posteriori la inserció 
de la boca del gat hidràulic per tensar els cordons.  
 
Degut al fet de conservar la façana, no es pot accedir als cantells 
dels sostres per tensar els cordons. Per aquest motiu, els 
ancoratges actius es fixen a uns caixons, assegurant la correcta 
alineació de l’armadura activa en l’arrancada, i deixant una 
separació mínima per encabir el gat un cop desencofrat. Aquests 
caixons es distribueixen de manera intercalada en els dos extrems 
del sostre.  
 
5. Ubicació dels tendons embeinats  
 
Seguidament es transporten els tendons embeinats des de la zona 
d’acopi a la seva posició amb ajuda de la grua i s’introdueixen els 
extrems lliures en l’ancoratge actiu. La col·locació d’aquests es 
realitza simultàniament al muntatge de l’armadura passiva, més 
concretament, després d’haver col·locat el mallat inferior. Cada 
beina s’ajusta al traçat estipulat en plànols i es subjecta amb 
filferro, cada dos metres, a l’armadura inferior o a uns suports 
metàl·lics, depenent de l’alçada que es vulgui aconseguir.  
 
6. Formigonat de la llosa 
 
Un cop muntats els cèrcols perimetrals, les creuetes dels pilars i 
l’armadura superior amb els respectius reforços, es formigona la 
llosa amb bomba, a excepció dels caixons previstos per tensar els 
cordons. Abans de procedir al formigonat de la llosa, es col·loquen 
els tubs a través dels quals es realitzarà posteriorment la injecció, 
connectant-los als orificis que porten les trompetes. 
 
* Un punt molt important a tenir present és la unió dels sostres de 
la nova estructura a la façana existent. En projecte s’havia previst 
executar aquestes unions mitjançant barres amb punta roscada, 
soldades a la malla de l’armat de la capa de compressió, que 
travessaven el mur de façana i es roscaven a una platina ubicada 
a la part exterior d’aquesta. Posteriorment aquestes platines es 
cobririen amb l’estuc de calç de la restauració. Però, en obra s’ha 
decidit realitzar-la mitjançant ancoratges químics M-12 cada 
metre, amb una profunditat de perforació de 20 cm. Aquests 
ancoratges consisteixen amb la injecció de resina epoxi i 
introducció d’una barilla roscada, realitzant moviments torsors. 
S’ha de tenir molta cura en efectuar una perfecta neteja de la 
perforació; es necessari bufar i raspallar molt bé l’orifici per 
garantir una bona adherència i el perfecte treball dels elements. 
 
 
 
 

   
FIG. 4.49 Introducció dels tendons a les beines. Font: pròpia  

 

   
FIG. 4.50 Introducció dels tendons a les beines. Font: pròpia  

 

 
FIG. 4.51 Introducció dels tendons a les beines. Font: pròpia  

 

 
FIG. 4.52 Unió sostre a façana. Font: pròpia  
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7. Tesat dels tendons 

 
Transcorreguts 3 dies des del formigonat, es trenca una proveta 
per comprovar la seva resistència. Si aquesta és l’adequada, es 
procedeix al tesat dels tendons. Primerament, es desencofren les 
tabiques o els caixons de fusta i s’extrauen els motlles de plàstic 
de forma cònica. Posteriorment es presenten els tascons d’acer en 
l’obertura de l’ancoratge i es col·loca el gat hidràulic, de tal forma 
que abraça el tendó, el tesa i el fixa amb el tascó introduït a 
pressió (360 bar) 
 
Abans de començar a tesar, es marquen els tendons a nivell de 
formigó amb el fi de poder mesurar, durant aquesta operació 
l’elongació total. L’especialista registra en el corresponent informe 
els diferents esglaons de càrrega i allargament del tendó, 
comprovant si totes les elongacions estan dintre dels nivells 
establerts.  
 
* Hi ha una part de la zona del bar que consisteix amb un sostre 
amb xapa col·laborant, sobre uns murets de formigó armat. La 
principal problemàtica és que fins que no s’hagin tesat els cordons 
de sostre de planta soterrani 2, no es pot executar. A més, també 
és impossible el muntatge de l’encofrat del sostre de planta baixa, 
ja que s’ha de formigonar amb cubilot.   
 

8. Tall dels cables i segellat de l’ancoratge 
 
Un cop finalitzada l’operació de tesat i comprovats els 
allargaments, es tallen les puntes de tesat mitjançant una radial a 
3 cm dels tascons, procedint-se a continuació al segellat dels 
caixons i orificis amb morter sense retracció. 
 
9. Injecció de la beurada 
 
Abans d’injectar la beurada de ciment en les beines, s’efectua una 
neteja mitjançant la injecció d’aire comprimit  
 
S'utilitza un injector de 3 a 5 m3/hora de cabal. La beurada, amb 
una resistència de 5,5 N/mm2, té la següent composició: 100 Kg 
de ciment TIPUS I, de 40 a 43 ltrs d'aigua i 450 g d'additiu. En el 
mateix moment de la injecció s’agafa la mostra d’una proveta 
cilíndrica, que es trencarà posteriorment al laboratori per saber si 
la resistència de la beurada és la correcta. La beurada s’injecta 
per una de les boques del tub fins que surt per l’altra. Aquest es 
doblega per tal de què no es buidi. Un cop endurida es talla 
aquest tub de plàstic.  
 
L’empresa encarregada del postesat proporciona a la D.F. unes 
fitxes tècniques de control, on dóna la conformitat d’una bona 
pràctica en la injecció i el complet reomplert de les beines. 
 
 
 
 
 

5.3.1.8 COBERTA 

 
La coberta transitable del projecte estava constituïda per tres 
tipologies de coberta: no ventilada, ventilada amb cavitys i 
enjardinada.  
 
Després de diversos canvis durant l’obra, finalment s’ha optat per 
la solució d’una coberta única, la ventilada amb cavitys, formada 
per (de manera ascendent):  
 

- Capa de formació de pendents, amb formigó cel·lular 
- Làmina asfàltica LBM (SBS) – 40 FV 
- Aïllament Poliestirè Extrudit (XPS) de 6 cm de gruix 
- Capa de protecció  de morter, espessor 30 mm 
- Alleugeridors de polietilè (Cavity) de 30 cm d’alçada 
- Capa de compressió 
- Formigó porós de pendent 0 

 
(Veure Annex: Plànols Projecte. Detalls constructius) 
 
Dins de la primera etapa de l’obra, també s’inclou la substitució del 
sostre de la caixa escènica. Antigament estava formada per una 
encavallada i embigat, formant una coberta a una aigua. Aquesta 
coberta es desmunta, es repararen els murs perimetrals i damunt 
d’aquests es construeix un nou sostre, apte per a suportar la 
maquinària d’instal·lacions prevista. Aquest sostre es de xapa 
col·laborant sobre bigues metàl·liques. 
 

 
FIG. 4.56 Bigues metàl·liques sostre caixa escènica. Font pròpia   

 

 
FIG. 4.58 Formigonat sostre caixa escènica. Font pròpia   

 
 

   
FIG. 4.53 Introducció dels tendons a les beines. Font: pròpia  

 

   
FIG. 4.54 Introducció dels tendons a les beines. Font: pròpia  

 

   
FIG. 4.55 Introducció dels tendons a les beines. Font: pròpia  
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6. RESTAURACIÓ DE LA FAÇANA 

 
6.1 ESTABILITZADOR 

 
La finalitat del sistema és estabilitzar la façana enfront de 
possibles càrregues horitzontals de vent i assumir fins a un 1% del 
pes propi d’aquesta com a conseqüència de possibles desploms.  
 
D’una altra banda, el CTE obliga a delimitar el temps en el qual 
una estructura d’aquest estic romandrà a obra. Aquest 
estabilitzador és dissenyat per un temps d’estança d’un any. En 
cas de produir-se una variació de temps superior a aquest 
període, s’hauria d’estudiar una nova solució.  
 

6.1.1 PROPOSTES 

 
Escollir un sistema d’estabilització no va ser fàcil, ja que es van 
presentar múltiples propostes. Malgrat que totes elles eren 
diferents, es basaven una idea comú, un entramat metàl·lic que 
subjecta la façana i s’assenta damunt d’uns fonaments 
provisionals de formigó.  
 
A continuació, s’exposen algunes d’aquestes propostes:  
 
1. Estructura modular CYA-240 per l’estabilitat a bolcada de la 
façana.  
 
Destaca per la utilització de mòduls pre-conformats, similars als 
sistema de puntals Megashor. Consisteix amb una sèrie de torres 
verticals, travades en diagonal amb bigues que s’ajusten 
mitjançant uns gats que tenen a cada extrem.  Aquestes torres 
s’ancoren a uns contrapesos de formigó, que dotaran a 
l’estructura i façana de l’estabilitat necessària.  
 
Però aquesta proposta es va desestimar, ja que implicava 
apuntalar una part de la façana per l’interior, impossibilitant les 
tasques de pilotatge.  
 
2. Sistema amb bigues alleugerides amb unions cargolades. 
 
El sistema ofertat per la segona empresa consisteix en dos nivells 
de corretges unides a una estructura SUPERSLIM, de bigues 
alleugerides amb unions cargolades. L’estabilitzador està compost 
per torres exteriors Superslim ancorades als contrapesos de 
formigó. També inclou l’estintolament de façana per introduir la 
màquina pilotadora.  
 
3. Combinació de dos sistemes diferents per cada façana 
 
Estructura contrapesada utilitzant el sistema ST200, en format 
MEGA 400 al carrer Alzina i bigues ST-200 en la plaça del Nord, 
amb estabilització exterior, subjectant la façana horitzontalment 
amb dues línies d’ancoratge mitjançant corretges i verguetes 
passants.   

 
FIG. 5.1 Estabilitzador tipus CYA-240. Font: pressupost CYA·PUNTAL 

 

 

 

FIG. 5.3 Sistema amb bigues alleugerides. Carrer Alzina 
 Font: pressupost RDM Kwikform 

 
 

 
FIG. 5.5 Estabilitzador amb bigues ST-200. Carrer Alzina 

Font: pressupost SERMACO 

 
 FIG. 5.2 Planta estabilitzador CYA-240. Font: pressupost CYA·PUNTAL 

 
 
 
 

   
FIG. 5.4 Detalls sistema amb bigues alleugerides 

Font: pressupost RDM Kwikform 
 

 
 
 
 

   
FIG. 5.6 Esquerra: sistema carrer Alzina. Dreta: sistema plaça del Nord 

Font: pressupost SERMACO 
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6.1.1 EXECUCIÓ 

 
Tal com s’ha esmentat anteriorment, l'estintolament de façana es 
realitza a la façana de la Plaça Nord i del carrer Alzina. La 
diferència entre un i l'altre és l'espai disponible d'ocupació del 
carrer. Per aquest motiu, i per temes estructurals, l'estintolament 
del carrer Alzina és més estret, envaint únicament la vorera més 
propera a la zona d'obres. Amb aquest ample, es permet no tallar 
el vial. 
 
La proposta escollida per la UTE consisteix en l’execució d’una 
estructura metàl·lica d’enriostrament de façana, mitjançant perfils 
d’acer normalitzats. Aquest entramat consta de tres línies de 
corretges, encarregades de subjectar la façana i unir-la a 
l’estructura auxiliar. Aquestes corretges estan compostes per una 
sèrie de cargols passant, que uneixen l’UPN-160 de l’exterior amb 
unes platines interiors de 20 x 10 cm.  
L’entramat auxiliar està format per deu torres de perfils HEB de 
diferents mesures, rigiditzades amb unes creus de sant andrés i   
ancorades a unes bases de formigó, complementades amb 
ancoratges químics al paviment del carrer. Aquests daus estan 
dimensionats per assolir les càrregues transmeses per 
l’estructura, que evita la bolcada de la façana per l’acció del vent. 
  
Primerament es van executar els ancoratges químics al paviment i 
es van col·locar les platines d’unió amb els daus de formigó. Un 
cop encofrats aquests, es van formigonar, i transcorreguts 28 dies, 
el formigó ja havia adquirit la resistència mínima per entrar en 
càrrega, per tant es va començar a muntar l’estabilitzador.  
 
Es van executar les perforacions per col·locar les corretges, 
adaptant-se a les formes de la façana i soldant-les entre sí per 
solidaritzar el conjunt. Seguidament es van muntar i soldar les 
torres de l’estructura, a la zona d'obres habilitada, i es van elevar 
amb un camió grua, ubicat a la plaça del Nord, per col·locar-les en 
la seva posició. Finalment es van soldar les unions entre les 
corretges i l’estructura per tal de vincular la façana a aquest 
estabilitzador.  
 
No es va preveure el tall del vial del carrer Alzina, però es va 
poder donar el cas de necessitar un mitjà auxiliar al carrer Alzina, 
pel muntatge i desmuntatge de l’estabilitzador. Per tant, la UTE va 
contactar amb el Comitè d'obres i Mobilitat juntament amb la 
Guàrdia Urbana, i es va comprometre a  senyalitzar i notificar 
qualsevol aspecte que pogués interferir en la bona circulació de la 
zona.  
 
(Veure Annex: Documentació obra) 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
      FIG. 5.8 Muntatge estabilitzador frontal.  

                             Font: proposta CULLERÉ I SALA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIG. 5.7 Esquema estabilitzador frontal.  
Font: proposta CULLERÉ I SALA 

 

   
FIG. 5.9 Estabilitzador frontal. Font: proposta CULLERÉ I SALA 
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6.2 PROJECTE DE RESTAURACIÓ 

 
La façana principal i la lateral del carrer Alzina de les edificacions 
antigues, mantenen la seva configuració  actual i es restauraran. 
Es realitzen petits canvis en les obertures de la façana del carrer 
Alzina com a conseqüència de la nova configuració de les sortides  
d’emergència. Així mateix es redueix el volum del badalot, 
unificant-lo amb el volum general de l’edifici del poliesportiu. 
 
Un cop acabada l’estructura i desmuntat l’estabilitzador 
provisional, es procedirà a la reparació dels revestiments de la 
façana catalogada, inclosa la del carrer Alzina. S’ha previst la 
reparació general, mantenint els materials i colors existents.  
 
Les tasques a realitzar consistiran en la reparació dels orificis i 
talls provinents del muntatge de l’estabilitzador, la neteja del 
parament de pedra i les llosanes dels balcons, per prosseguir amb 
la reparació de l’estuc i finalitzar amb la restauració de la barana, 
cornises, motllures i brancals. Durant aquest període de temps es 
realitzarà el tancament amb maó calat, de la zona del pas de la 
maquinària, i dels massissats de les finestres, per canvi de 
superfície. 
 
La reparació de l’estuc s’efectuarà de la següent manera: 
 

- Sanejament de la pintura existent mitjançant una màquina 
d’aigua a pressió. 

- Reconstrucció del morter o l’estuc. Representar els 
mateixos dibuixos i formes que en l’actualitat. 

- Aplicació d’una pintura orgànica transpirable, és a dir una 
pintura Pliolite.   

 
Aquestes tasques s'executaran mitjançant la instal·lació d'una 
bastida tubular a tota la seva longitud, que envairà únicament el 
tram de la vorera de la zona d'obres, deixant lliure el vial i l'altre 
tram de vorera del carrer Alzina. 
 
A més es substituiran tots els tancaments practicables, els de les 
façanes antigues per tancaments de fusta, i la resta per alumini 
lacat. També, es realitzarà un trasdossat interior amb plaques de 
llana de roca i acabat amb envans de maó de gran format.  
 
D’una altra banda, la façana del carrer Alzina, corresponent a 
l’edifici C, es reformarà ajustant les mides de les obertures, 
incorporant noves fusteries, i afegint un trasdossat exterior que 
permeti la incorporació d’aïllament tèrmic i l’aplicació d’un 
revestiment continu. Aquest sistema, conegut com a façana SATE, 
consisteix amb la formació d’una capa de panells de llana de roca 
de 5 cm de gruix, subjectats directament a la façana existent i 
acabats amb un revestiment continu a base de copolímers acrílics 
i pigments inorgànics.  
 
Finalment es proposa canviar aquestes plaques d’aïllament per un 
projectat de morter aïllant Weber. D’aquesta manera aconseguim 
regularitzar la façana, ja que presenta pilars en relleu.   

 
La proposta de projecte implica l’assumpció d’un pont tèrmic, a 
causa de les diferències de nivell. En les zones més enfonsades 
es col·loca una placa de 5 cm, però en les zones de pilars, aquest 
aïllament no hi cap, per tant s’hauria d’eliminar i cobrir únicament 
amb la malla i el morter d’acabat.    
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
FIG. 5.10 Previsió façana restaurada. Font: ESTUDIOS 365 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

FIG. 5.11 Previsió façana restaurada. Font: ESTUDIOS 365 

 

No obstant això, la solució del sistema amb morter aïllant  
compleix els requisits tèrmics, tant en les zones de 7 cm de gruix 
com en les zones dels pilars, amb un espessor de 2 cm; a més de 
facilitar l’execució i afavorir el comportament del conjunt, ja que es 
tracta d’un material elàstic que s’adopta perfectament a l’element 
de suport.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 5.12 Previsió façana restaurada. Font: ESTUDIOS 365 
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7. DESCRIPCIÓ DE LES TASQUES REALITZADES A LA 
CONSTRUCTORA 

 
La meva labor dins d’aquesta empresa consisteix amb treballar dia 
a dia amb els treballadors responsables d’aquesta UTE i donar 
suport al Cap d’obra i a la Cap de producció.  
El principal avantatge de formar-me en aquesta obra és que, tant 
l’oficina de la constructora, com la de la direcció facultativa hi són 
a la mateixa obra. D’aquesta manera puc fer un seguiment 
exhaustiu del procés constructiu, a més d’observar totes les 
problemàtiques que sorgeixen a l’obra. Aquesta situació em 
permet desenvolupar treballs per l’empresa, a més d’enriquir-me 
personalment i professionalment. 
Algunes de les feines més rellevants que he realitzat durant els 
mesos de setembre i octubre són les següents: 
 
1. Muntar comparatius de preus de diferents partides incloses 

en el pressupost de la licitació. L’objectiu establert per la UTE 

va ser tenir totes les partides contractades a finals d’octubre 

així que, a final d’agost es va repartir la feina d’elaborar 

aquests comparatius. En el meu cas, vaig haver de posar-me 

en contacte, sigui via telefònica o via correu electrònic, amb 

els comercials d’empreses relacionades amb les partides de: 

- Ascensor 

- Serralleria 

- Cobertes planes amb cavitis 

- Marbre i bancades de compost fenòlic 

- Pedra artificial 

- Acabat de formigó porós 

- Fusteria de fusta, alumini i metàl·lica 

- Portes RF 

- Revestiment i paviment dels banys 

 

Un cop rebudes les ofertes, vaig muntar una taula 
comparativa d’aquestes, tenint en compte les característiques 
de cada oferta. Finalment aquests comparatius passen a 
mans del cap d’obra, que realitza les últimes trucades per 
negociar preus i signa el comparatiu definitiu, a l’espera de 
què sigui signat per la cap de producció i per cadascun dels 
gerents d’ambdues constructores.  
 
(Veure Annex: Documentació Constructora) 

 
2. Elaborar el Pla de Gestió de Residus, un deure per part de 

la constructora. L’ajuntament obliga elaborar un estudi de 

gestió de residus i pagar una fiança per poder visar el projecte 

executiu. A fi de recuperar aquesta fiança, la propietat ha de 

presentar posteriorment el pla de gestió de residus, elaborat 

per la constructora. Aquest pla ha d’estar fonamentat en 

l’estudi de gestió del projecte executiu, però adaptat a la 

realitat de l’obra, i complir els requisits establerts al RD 

105/2008.  

Per redactar aquest document va ser necessari identificar el 
productor i posseïdor de residus i proporcionar les seves 
dades, identificar l’obra i adjuntar la llicència urbanística, 
obtenir les quantitats dels residus gestionats en pes i volum, 
classificar-los segons la tipologia del residu (amb codi CER), i 
obtenir les dades del gestor, valoritzador final i abocador. 
Un cop finalitzat el document i revisat pel cap d’obra i la DF, 
es va entregar a la propietat per què comencessis els tràmits 
pertinents. 

 
3. Calcular el cubicatge real de terres pertanyents al buidat 

del soterrani. Aquesta operació té dues finalitats. D’una banda 

obtenir informació per poder realitzar el Pla de Gestió, i d’altra 

tenir un control de les feines que posteriorment l’industrial 

facturarà.  

 
4. Complimentar les Fitxes d’Inspecció (FI) establertes al 

Programa de Punts d’Inspecció (PPI). Aquest PPI és un 

document derivat d’un Procediment Específic del Pla de 

Qualitat, on es relacionen totes les inspeccions que s’han 

d’aplicar a una unitat d’obra determinada per verificar el seu 

compliment amb els requisits del projecte.  

Els PPI’s han de ser complimentats per la constructora, a 
mesura que s’executen les operacions indicades al mateix. 
Durant els mesos d’agost, setembre i octubre he realitzat 
Fitxes d’Inspecció de pilons perimetrals de tipologia CPI-7, 
pilons centrals CPI-8 i biga de coronació (executada per 
dames), on registrava les dades pertinents de perforació o 
excavació, col·locació d’armadura, formigonat i escapçat (en 
el cas dels pilons). A més, també va ser obligada per aquest 
programa de control la inspecció visual de la partida de 
paleteria, on es va comprovar el correcte replanteig dels 
envans de la primera fase de l’edifici existent.  
Durant els mesos de novembre i desembre, he realitzat Fitxes 
d’Inspecció de biga de coronació (executada per dames) i 
encepats,  on registrava les dades pertinents d’excavació, 
col·locació d’armadura i formigonat. A més, també va ser 
obligada per aquest programa de control el registre de dades 
relacionades amb les característiques i col·locació de 
l’armadura, l’abocament i control de qualitat de formigó, 
característiques i tesat de l’armadura postesada (en el cas 
dels sostres), i cotes reals de pilars i sostres. 
 
(Veure Annex: Documentació Constructora) 
 

5. Comprovar si la fusteria establerta al pressupost 

descompost coincideix amb els plànols del projecte. 

Elaborar un llistat amb les unitats de cada tipus de fusteria 

interior i exterior per tal de fer la comanda a l’industrial.  

 

6.  Fer un control de la quantitat real de formigó emprat als 

pilons mentre s’executen. Aquests valors seran necessaris 

per redactar les valorades de cada mes, documents que 

s’envien a administració per a tenir un control de les factures 

que s’emetran en aquest període.   

 
7.  Calcular els amidaments reals d’algunes partides 

necessàries en la primera fase d’actuació en l’edifici 

existent. Aquesta feina ha consistit en fer un llistat amb la 

quantitat de premarcs necessaris, indicant la tipologia i les 

seves mesures (tenint en compte que el gruix depèn dels 

acabats de l’envà); calcular els metres lineals de sòcol i els 

metres quadrats de guix. Labor indispensable per fer la 

comanda als industrials. 

 
8. Calcular amidaments de partides no incloses en el 

pressupost per poder elaborar preus contradictoris. 

Aquest ha sigut el cas d’un mur de contenció i un recalç de la 

fonamentació de l’edifici existent. Problemàtica que ha sorgit 

en el procés d’execució, no prevista en projecte i que ha 

comportat elaborar una solució per garantir l’estabilitat i la 

seguretat estructural d’aquest. Aquesta decisió suposa un 

increment de preu que ha d’assumir la propietat, ja que és un 

contracte claus en mà. PRESSUPOST DESGLOSSAT. 

 
9. Ajudar a l’encarregat de l’obra a replantejar cotes de 

referència, dames de la biga de coronació, pilars i envans (en 

la zona de l’edifici no enderrocat) 

 
10. Marcar els pilons que se’ls hi ha de realitzar l’assaig 

sònic de continuïtat i supervisar l’operació. Es van marcar 

els pilons situats sota del pilar, si la seva posició coincidia 

amb la vertical del pilar, o els dels costats, si el pilar estava 

localitzat entre dos pilons. 

 
11. Comprovar les planelles de l’armadura dels encepats dels 

pilons, per tal de donar el vistiplau al ferralla i així poder 

començar la fabricació. 

 
12. Reunir-me amb alguns comercials a qui he demanat ofertes 

per acabar de concretar temes econòmics, accessos a l’obra, 

observar problemàtiques que puguin sorgir alhora d’executar 

la feina i suposin un increment de preu. 

 
13. Treballs de preparació de l’Acte de Primera Pedra, 

celebrat el dia 22 de novembre. Un cop acabada la solera del 

soterrani, es va muntar una escala de bastida per donar accés 

a tots els invitats a aquest acte. Va ser necessari protegir 

totes les esperes d’arrencada, protegir amb tanques totes les 
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zones perilloses i netejar i ordenar la zona d’acopi i l’accés a 

l’obra.  

 
14. Elaborar una proposta de canvi de la tipologia de coberta 

i presentar-la a la DF.  Arran d’una conversa amb un 

industrial, es va decidir elaborar una proposta diferent de 

l’establerta en projecte, per tal de millorar l’execució. La 

coberta definida en projecte situava la impermeabilització a la 

part superior, per damunt dels alleugeridors de polipropilè 

(cavity). Aquesta solució presentava una problemàtica, ja que 

en el cas que en un futur es volgués treure aquests cavity, la 

coberta quedaria sense làmina impermeabilitzant.  

 

 
Proposta presentada a la Direcció Facultativa 

 
 

15. Comprovar l’armat dels encepats amb el Director 

d’Execució. Abans de procedir al formigonat dels enceps, el 

Director d’Execució va comprovar si l’armat col·locat 

corresponia amb el definit als plànols d’execució. Em va donar 

l’oportunitat d’acompanyar-lo i em va explicar els punts que 

s’han de tenir en compte per fer un bon control de qualitat. Els 

valors que és necessari verificar són: 

- Diàmetre de les barres. 

- Nombre de barres i separació entre elles. 

- Solapament de barres i longitud de patilles. 

- Col·locació adequada, garantint els recobriments. 

- Elaborar un llistat amb les unitats de cada tipus de 

fusteria interior i exterior per tal de fer la comanda a 

l’industrial.  

16. Reunió amb un tècnic de l’Ajuntament per sol·licitud de 

permisos. Arran d’un problema d’accés de camions a l’obra 

es va sol·licitar una reunió amb un tècnic de l’Ajuntament per 

tal d’aconseguir una solució.  

A l’inici de l’obra a la cantonada entre el carrer Sant Salvador i 
Alzina (recorregut d’accés a l’obra) hi havia contenidors de 
residus, que es van sol·licitar traslladar-los de lloc, per poder 
maniobrar fàcilment. Aquest fet va implicar que les motos 
aprofitessin aquest buit per aparcar, a pesar d’haver-hi la 
senyalització corresponent. Per aquest motiu, em vaig reunir 
amb un tècnic de l’Ajuntament i li vaig demanar informació 
dels tràmits que s’havien de dur a terme per tal d’evitar aquest 
fet de la manera més econòmica possible.  
Finalment vaig emplenar els formularis corresponents per 
aconseguir un permís de càrrega i descàrrega, amb 
l’adequada senyalització.  
 

17. Ajudar a l’encarregat de l’obra a replantejar pilars a partir 

dels eixos marcats pel topògraf. 

 
18. Control de camions que transporten graves. El dia que es 

van estendre les graves de la solera, vaig haver de portar un 

control dels camions que arribaven a l’obra. Posteriorment 

vaig elaborar una taula amb l’hora d’arribada del camió, la 

seva matricula, l’hora i kg de pesat i una fotografia de la 

càrrega de cada camió. 

 
19. Comprovar les planelles de l’armadura del sostre a diferent 

nivell de planta soterrani. Verificar l’armadura dels congrenys, 

la de punxonament de les creuetes dels pilars, els reforços 

(nombre i diàmetre) i la longitud de solapaments. Un cop 

finalitzada la feina, es pot donar el vistiplau al ferralla per 

començar la fabricació. 

 
20. Elaborar una comparativa entre l’armadura definida en el 

projecte inicial i la col·locada, en relació als plànols 

modificats per la DF. La comparativa tenia com a finalitat 

conèixer la diferència econòmica entre ambdues propostes i, 

ja que es tracta d’un contracte de claus en mà, saber si la 

constructora ha obtingut benefici o pèrdues. 

 
21. Elaborar la relació dels treballs per administració de 

l’empresa de paleteria del mes de novembre i posteriorment 

redactar la proforma que s’enviarà a l’industrial. 
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8. CONCLUSIONS  

 

8.1 VALORACIÓ PERSONAL 

 
Haver tingut l’oportunitat de realitzar les practiques dia a dia en 
una obra, m’ha ajudat a comprendre multitud de conceptes teòrics 
adquirits en els estudis de grau. 
  
És indispensable comentar aquesta obra, per a mi, ha sigut cada 
dia com una classe magistral, ja que he tingut l’oportunitat 
d'observar sistemes constructius i activitats que no són gaire 
comuns. Un exemple d’això ha sigut l’estabilitzador de la façana, 
la fonamentació amb pilons o les lloses posttesades. 
 
D’una altra banda, la meva labor dintre de la constructora ha sigut 
donar suport tant al Cap d’obra, pertanyent a la Constructora del 
Cardoner, com a la Cap de Producció, de Certis. Treballar durant 
aquests sis mesos amb aquest equip tècnic, juntament amb 
l’encarregat de l’obra m’ha donat coneixements, totalment 
desconeguts per a mi, sobre les complexitats de la gestió d’una 
obra. 
 
Un gran avantatge de què l’oficina de la UTE estigui ubicada en la 
mateixa obra, ha sigut que cada dia he trepitjat obra, i que he estat 
present en tots els problemes que han sorgit. Malgrat que la meva 
feina únicament fos d’oficina, la bona relació amb l’encarregat 
m’ha permès observar la importància d’una bona organització de 
les quadrilles i de les tasques a desenvolupar, per optimitzar al 
màxim els recursos. Un altre punt molt important és l’obligació 
d’avançar-se als fets, intentar prevenir possibles inconvenients, 
per afectar mínimament el correcte funcionament de l’obra. 
 
En relació a la direcció de l’obra, he pogut observar com és la 
gestió econòmica d’aquesta, les paules a seguir cada mes per 
certificar i pagar als industrials, les condicions de pagament 
utilitzades… 
Un altre aspecte que he viscut dintre d’aquesta gestió són els 
contractes. He après com es negocien i s’estableixen algunes 
clàusules en els contractes amb els industrials, exigides per 
l’industrial o per la constructora. 
 
A part de realitzar tasques relacionades amb la gestió de l’obra, 
també m’han donat la possibilitat de conèixer la gestió 
documental, especialment dels treballadors que accedeixen per 
primer cop a obra i de les empreses subcontractades. 
 
Per concloure, la realització d’aquest projecte final m’ha suposat 
un gran esforç, tant en investigació històrica com en informar-me 
dels nous conceptes que he descobert. Però, ha sigut molt 
gratificant i enriquidor, tant en l'àmbit professional com personal.
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8.2 VALORACIÓ PERSONAL 
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ANNEXOS 
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ANNEXOS 
PROCÉS CONSTRUCTIU: LLOSES POSTESADES 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

           
                                                                     Muntatge encofrat.  Font: pròpia                                             Col·locació ancoratges actius i                           Muntatge armadura inferior, creuetes pilars i congrenys 
                                                                                                                                                                  embeinat de cordons. Font: pròpia                                                                                                      Font: pròpia 
  

 
 
 
 
 
 

                
                   Subjecció ancoratges a armadura                                            Muntatge baines segons traçat                         Muntatge armadura superior. Font: pròpia                                        Col·locació de caixons d’encofrat 
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                    Col·locació de tubs per injectar la beurada                        Col·locació de tubs per injectar la beurada                                           Formigonat de la llosa. Font: pròpia                      Extracció dels caixons i dels cons                                                                                                                                          
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ANNEXOS 
DOCUMENTS OBRA 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 









 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXOS 
DOCUMENTS CONSTRUCTORA 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

ESTAT COMPARATIU DE PREUS DATA 11/04/2015

 TÍTOL OBRA: 1430 LLUÏSOS DE GRÀCIA NºObra: 1430

CONCEPTE        DIFERÈNCIA

 PLANIFIC.- COMPRA

CÒDI UT. RESUM

AMIDAMENT 

PROJECTE PREU ADJUDICAT

IMPORT 

ADJUDICAT

AMIDAMENT 

REAL OBJECTIU

IMPORT 

OBJECTIU P.UNIT TOTAL P.UNIT TOTAL P.UNIT TOTAL P.UNIT TOTAL P.UNIT TOTAL P.UNIT TOTAL P.UNIT TOTAL

u

Ascensor elèc.minusvàlids,8 persones, 600kg,4 parades,porta

corre.Ascensor elèctric d'adherència per a minusvàlids, per a 8

persones (600 kg), 1 m/s, sistema d'accionament de 2 velocitats, 4

parades (9 m), maniobra universal simple, portes d'accés de

maniobrabilitat corredissa automàtica d'amplària 80 cm i alçària 200 cm

d'acer inoxidable, cabina amb portes de maniobrabilitat corredissa

automàtica d'acer inoxidable i qualitat d'acabats mitjana.

1,00 16.493,00 16.493,00 1,00 16.493,00 16.493,00 13.870,51 € 13.870,51 € 29.257,00 29.257,00 16.493,00 16.493,00 14.371,00 14.371,00 16.377,60 16.377,60 13.528,88 13.528,88

objectiu -35,00% 16.493,00 -5.772,55 -16,00% 16.493,00 -2.638,88

 CONDICIONS de PAGAMENT (150d.)  

 RETENCIÓ (en percentatje %)  

NOTES (dctes,…)  

SUP. TOTAL 16.493,00 16.493,00  13.870,51  29.257,00  16.493,00 14.371,00  16.377,60 13.528,88 2.638,88

DEPESES FINANCERES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 10.720,45 13.854,12  13.870,51  29.257,00 16.493,00 14.371,00 16.377,60 13.528,88 2.638,88

 EMPRESA PROPOSADA: CONFORME: CERTIS CONFORME: CARDONER

 

Sr: Sr: Sr:

 

FAIN ELEVADORS

Jacob Bellido 606368305

j.bellido@fainelevadors.com

ENINTER

Pedro Cañamares 610208169

pedrocanamares@eninter.com

ASCENSOR

  

  

 

  

Raquel Castaño 972477650 Fernando Martín 607509217 Tel. 91 343 51 00 Alejandro Mudry 660130160

AGSI ORONA Ascensors EBYP, S.A. Zardoya OTIS, S.A. ZENER

fernando@ebyp.comrcastano.asgi@orona.es

ESTAT COMPARATIU DE PREUS DATA 11/04/2015

 TÍTOL OBRA: 1430 LLUÏSOS DE GRÀCIA NºObra: 1430

CONCEPTE        DIFERÈNCIA

 PLANIFIC.- COMPRA

CÒDI UT. RESUM

AMIDAMENT 

PROJECTE PREU ADJUDICAT

IMPORT 

ADJUDICAT

AMIDAMENT 

REAL OBJECTIU

IMPORT 

OBJECTIU P.UNIT TOTAL P.UNIT TOTAL P.UNIT TOTAL P.UNIT TOTAL P.UNIT TOTAL P.UNIT TOTAL

m2 impactodan -5 0,00 840,00 0,00 0,53 445,20 0,54 453,60 0,53 445,20 0,55 462,00 0,96 806,40

m2 impactodan -10 0,00 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

objectiu -0,35 0,00 0,00 -0,16 0,00 0,00

 CONDICIONS de PAGAMENT (150d.)  

 RETENCIÓ (en percentatje %)  

NOTES (dctes,…)  

SUP. TOTAL 0,00 0,00  445,20  453,60  445,20 462,00  806,40 445,20

DEPESES FINANCERES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 0,00 0,00  445,20  453,60 445,20 462,00 806,40 445,20

 EMPRESA PROPOSADA: CONFORME: CERTIS CONFORME: CARDONER

 

Sr: Sr: Sr:

Viudavila

Pilar AlvarezJosep Serracanta Montse 619745465

Jodul Saint Gobain Point P. España, S. A. Mausa Catalonia Ceramica

montse.fernandez@dpmateriales.comcomercials@jodul.com

 

  

SUBMINISTRE D'IMPACTODAN PLÀSTIC
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