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“Rehabitar supone reconsiderar 
nuestro punto de vista sobre lo viejo o 
sobre lo que ya existe, habitualmente 
contemplados de forma negativa”…

”supone una de las cosas más 
atractivas desde el punto de vista de 
la arquitectura: conseguir un cambio 
radical en un espacio con la simple 

alteración de su uso”

GRUPO HABITAR, X. Moneys, M. Maria, P. Fuertes, A. Puigianer, R. Sauquet, C. Marcos, E. Callís, C. Fernández. 
Rehabitar [1]: en nueve episodios. Ministerio de Vivienda y Ministerio de Fomento, Gobierno de España. Marzo 

2010. Pág. 9 y 13.
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La situació actual del poble d’Anglès i des de fa uns anys 
presenta un gran nombre de febleses provinents de multitud  
de factors que han desencadenat un pensament pessimista 
vers el municipi. De certa manera la Vila s’ha oblidat de 
cuidar-se a sí mateixa i de rebot als seus residents. 

La causa més perjudicial és el gran endeutament que té 
l’administració local. Aquest ha propiciat pèrdues de valors, 
tradicions i patrimoni populars a causa de la falta de recursos 
econòmics per a gestar noves inversions que afavoreixin el 
desenvolupament local. Les condicions de l’Ajuntament 
d’Anglès doncs, dificulten la lluita per a revitalitzar de 
nou el poble, així com obtenir nous estímuls en el seu 
desenvolupament econòmic. 

Així mateix, aquesta zona de la Selva Interior pateix 
una precària situació socioeconòmica a arran de la 
desindustrialització, ja iniciada als anys setanta del segle 
passat, però que es va agreujar amb el tancament de grans 
empreses com: Levi’s, Filatures Burés, Buretex i Mobles d’Art, 
les quals han desencadenat un alt percentatge de desocupació 
en la crisis post – industrial, ja que el 49% de la població 
es dedica al món industrial. A més, a tota aquesta condició 
s’hi afegeix la deficient comunicació per carretera amb les 
ciutats com Olot i Girona i  manca d’infraestructures que 
dificulta l’implantació de nous incentius.

Per consegüent, la qualitat de vida dels habitants del 
municipi ha descendit com també el seu poder adquisitiu, 
que ha conduït a la cerca d’oportunitats fora de l’entorn. No 
obstant, els últims anys s’ha registrat un fort increment de 
la població resident immigrant que busca habitatge a preus 
reduïts. 

Amb tot plegat, Anglès sofreix un període de recessió 
econòmica, demogràfica i social en conseqüència del declivi 
irreversible de les activitats productives tradicionals. Tot 
això ha comportat una ruptura social i pèrdua d’identitat 
col·lectiva, atès que cada vegada hi ha menys consideració de 

la història, cultura i trajectòria del que va ser el gran poble 
d’Anglès no fa molt temps endarrere quan es tractava d’un 
punt d’atracció turística amb teatre, dos cinemes i dues 
discoteques.

Tot i les mancances i debilitats actuals, el terme municipal 
presenta nombroses fortaleses i oportunitats que poden 
ser explotats per a recuperar l’essència del poble. Anglès 
posseeix espais amb unes elevades qualitats arquitectòniques, 
urbanístiques i paisatgístiques que poden acollir perfectament 
nous incentius econòmics que el poble a hores d’ara reclama. 

A més a més, compta amb un gran nombre d’entitats i 
associacions, disposats la majoria, a ser partícips de qualsevol 
activitat municipal. 
 

Per últim, cal esmentar que davant de tota aquesta 
situació, ja des de 2004 es va prendre consciència de les 
greus conseqüències que avui dia s’estan patint. Per aquesta 
raó, diferents administracions com: Ajuntaments, Consell 
Comarcal i Generalitat van unir esforços per a constituir el 
Consorci Ter Brugent. Aquesta entitat té l’objectiu de treballar 
diferents àmbits pel desenvolupament socioeconòmic de la 
zona Ter Brugent (Anglès, Sant Julià de Llor i Bonmatí, La 
Cellera de Ter, Amer i Osor). Des del seu inici ha passat per 
períodes més o menys actius, depenent de l’interès del càrrec 
polític que l’ha presidit, el grau d’implicació dels Ajuntaments, 
i de si ha comptat o no amb un agent de desenvolupament 
local idoni per les funcions de gerent. Sembla ser que aquest 
darrer any el Consorci està prenent embranzida i noves ganes 
de fer. L’actual elaboració d’un Pla Territorial del Ter Brugent 
n’és un exemple. 

Així doncs, Anglès en aquest 2015 gràcies a l’eina de 
treball encaminada a compartir sinergies entre els municipis 
propers, sumat al nou govern de l’administració, que sembla 
estar disposat a escoltar i dur a terme noves propostes, i 
sobretot, amb voluntat de millorar la situació, representa aire 
fresc per a reanimar de nou el municipi.   

p r e à m b u l
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Anglès s’estructura a través de dos eixos vertebradors, dues 
carreteres molt transitades diàriament: la C-63 direcció Santa Coloma 
de Farners i la N-141e direcció Girona. La C-63 constitueix l’eix central 
del poble, el Carrer Indústria, on es recrea tot el comerç. La N-141e 
per contra, actua de barrera perimetral contra el paratge natural més 
proper. Conseqüentment, la carretera dificulta el pas del poble cap a les 
hortes i la riba del Ter. 

A més, fora d’aquest perímetre marcat per la via, s’hi assenta un 
antic polígon industrial avui dia en desús: Les indústries Burés. Unes 
naus industrials que van marcar un abans i un després en la història de 
la Vila, un “potent artefacte” que va originar una transformació social, 
cultural i territorial, així com de la vida quotidiana dels seus habitants. 

Aquest complex inaugurat el 1887 després d’una meravellosa i 
llarga vida va ser clausurat definitivament l’any 2002. Tot i els intents 
de rehabilitació en algunes de les seves parts en els últims anys, 
continua restant, en controvèrsia pel que representa, molt distant de la 
població. 

La Burés per tant, comprèn atributs que permeten els seus residents 
identificar-los i distingir-los d’una altra regió, i en definitiva, recordar 
d’allà on són i d’on venen (seria estrany trobar una família sense lligam 
amb la Burés). Es tracta per tant, com amb molts d’altres casos actuals, 
d’un espai industrial com a memòria col·lectiva d’una societat. 

D’aquesta manera, es pot entendre La Burés, tan com a element  
patrimonial com per la seva posició estrategica, com a una oportunitat  
de desenvolupament local i memòria col·lectiva, així com a potenciador 
del pas cap un dels paisatges naturals més rics de la zona. A més, una 
intervenció en aquest element pot arribar a crear una nova imatge de 
prestigi que es reflecteixi als ulls de la societat que l’envolta, no únicament 
Anglès, sinó de tot el terme Ter Brugent del qual forma part. Així doncs, 
aquesta peça del puzzle del terme té el suficient potencial per a donar 
resposta a molts dèficits actuals de la zona.

p r e à m b u l
L A  B U R É S

5





“Son los propios habitantes los que 
han de tomar conciencia de dicho 
valor y conseguir su protección. El 
punto de partida para cualquier 

política conservacionista ha de ser la 
creación de una conciencia colectiva 

sobre el valor de los edificios” 

HORACIO CAPEL. Rehabilitación y el uso del patrimonio histórico industrial. Universitat de Barcelona. Departa-
ment de Geografia Humana. Setembre 1995. Pàg. 47. 
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Com molt bé exposa el geògraf Capel, són els propis 
habitants els que han de ser conscients del valor de la memòria 
històrica, en aquest cas, de les formes d’activitat econòmica 
del passat que ens brinda La Burés, i ser ells mateixos els 
creadors de protecció d’aquesta.

Per aquest motiu, com la meva amiga Meritxell Riera 
ja ha iniciat en el seu Treball Final del Grau Comunicació 
Cultural “Construir un futur sense oblidar el passat”, es 
proposa la I Jornada Cultural a la Burés. L’objectiu d’aquest 
festival és posar en valor el patrimoni industrial de la Vila 
tot demostrant les possibilitats que ofereix l’espai, així com 
conscienciar i sensibilitzar la població de la seva preservació. 
Es tracta doncs d’un esdeveniment cultural, dedicat dels més 
petits als més grans, on la Burés s’omplirà de tallers i activitats 
infantils, debats, exposicions, mostres gastronòmiques, balls, 
concerts...on s’involucrarà la comunitat local (associacions 
i entitats, grups de treball, brigada municipal, escoles, 
empreses i comerços...) 

El festival tindrà lloc en els diversos espais que actualment 
es poden utilitzar públicament en la Burés, tenint en compte 
també l’Abreda. D’aquesta manera, per una banda la població 
que ja la coneix tindrà l’oportunitat de veure l’espai amb 
uns altres ulls i; per altra banda, es donarà a conèixer a tots 
aquells que la veuen com a una antiga construcció en ruïnes.

L’objectiu principal és dinamitzar i promocionar l’espai 
i reivindicar les oportunitats que ofereix al poble i a les 
seves contrades.  

Aquesta jornada de la qual formo part,  acceptada per 
l’administració local i presentada a Diputació de Cultura, es 
durà a terme el 18 de juny de 2016.

De la mà de tots els que han continuat fent reviure el seu 
llegat, amb molta il·lusió gestarem il·lusionadament aquesta 
I Jornada, en què esperem, que sigui la primera de moltes 
futures.

p r e à m b u l
V I U  L A  B U R É S
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El terme municipal es situa en una de les valls de la vessant nord-
est de la comarca de la Selva (província de Girona), on Carlemany 
sentencià com a “In Valle Anglesios” (vall de les esglésies) quan la 
contemplà des de Puig d’Afrou, i d’aquí l’origen del nom, Anglès. 

Es tracta d’un indret fèrtil per confluència de la riera d’Osor i 
del riu Ter i pas natural entre la serralada Transversal i el migjorn 
de la Costa Brava, fet que hi hagués presència humana ja des del 
neolític.

Durant la construcció dels fonaments de la fàbrica tèxtil Burés, 
aparegueren restes que suposaren l’existència d’una necròpoli en 
l’edat del bronze, indicis confirmats per les excavacions fetes el 
1954 i el 1955, quan foren exhumades una gran quantitat d’urnes 
cineràries amb nanses de pasta grollera i color fosc, algunes amb 
decoració exterior, i, objectes de ferro i bronze, vasos esfèrics de coll 
allargat i copes de forma bicònica. Aquest poblat pertanyia a l’època 
hallstàttica, a la fi de l’edat del bronze, als segles VIIVI aC.

El municipi va néixer al segle IX com a conseqüència de la 
colonització dels monjos benedictins de Sant Medir (establerts 
posteriorment al monestir d’Amer) en el nucli original de la població, 
la saguera de Santa Maria de Sales, l’actual església de la Cellera de 
Ter. A causa de l’augment de població i les necessitats de defensa 
es va construir ja en el territori del municipi d’Anglès un castell 
termenat (espai de defensa, centre polític i administratiu).

La primera referència escrita del castell d’Anglès apareix en el 
testament dels vescomtes de Girona, Guerau V de Cabrera el 1242, 
que deixa al seu fill Ramon de Cabrera el patrimoni format pel 
castell i muralles d’Anglès i Brunyola que es va mantenir almenys 
fins l’any 1878.

El 1294 el rei Jaume el Just concedia a Ramon de Cabrera el 
permís de celebrar el mercat i el 1321 el permís de celebració de la 
fira anual a Bernat de Cabrera (fill de Ramon).

Al segle XIII, daten les primeres notícies de l’església de Sant 
Miquel d’estil romànic, la qual només tenia un sol altar dedicat 
a Sant Miquel, el patró, un Sant guerrer triat pels Cabrera en 
agraïment pel suport en la lluita contra els àrabs. El 1330 Elionor 
Aguilar de Cabrera institueix al notari en benefici de Sant Amanç, 
on es té constància que a la capella hi havia tres altars: Sant Miquel, 

Sant Amanç i un altre a Sant Narcís (actualment n’hi ha set) 

En aquells moments la part més poblada era el nucli proper 
a Santa Maria de Sales, mentre que l’actual vila es reduïa només al 
castell i a unes poques edificacions dins del recinte emmurallat amb 
el pati d’armes. (l’actual plaça de la Vila, carrera Major i d’Avall).
A causa de terratrèmols el 1427 i l’augment de població, es destruí 
part del castell muralles i s’enderrocà la torre de l’homenatge, 
començant a crear carrers fora muralles.

Al segle XV, es crea el barri de Santa Magdalena fora dels murs 
format per un hospital dels pobres, una capella i una escola.

El segle XVI ja estaven formats perfectament el carrer d’Avall, 
el Major i el barri del castell i fora muralla quedava Sant Miquel, el 
barri de Santa Magdalena i el molí del castell (d’en Ciscot). 

El 1696 els francesos resulten vencedors en la batalla del Ter 
i assetgen violentament la vila anglesenca saquejant, cremant i 
destruint nombroses cases de la vila, l’església, el castell i les muralles. 
A partir d’aquí el castell no es torna a reconstruir.

Fins el 1788 el municipi va estar format pels dos nuclis 
importants de població. El domini religiós format entorn de 
l’església parroquial de Santa Maria de Sales, i el domini civil 
format entorn del nucli del castell termenat dels Cabrera (Anglès), a 
més a més de  les possessions de Plantadís (Pasteral), Sant Amanç i 
Trullàs (actualment dins el terme de Bescanó). 

A patir del segle XVII es crea una expansió urbana fora muralles 
com els carrers del Raval, Canigó, Molí i Empedrat, i restarà invariable 
fins al segle XIX. El conjunt monumental de l’època medieval es pot 
qualificar com a gòtic final – principis renaixement. 

El 1788 Anglès i la Cellera signen un pacte de separació que no 
es va portar a terme en definitiva fins l’any 1823.

El 1809 la Vila va ser novament saquejada per l’exèrcit 
de Napoleó, fent que la vila s’endinsés en l’economia agrària i 
bosquerola.

c o n t e x t  |  h i s t ò r i a
E L S  I N I C I S



Vista general de la Cellera, i de fons Anglès.
Autor V.Fagnoli Fons AMA
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Carrer d’Avall principis del s.XX.
Autor V.Fagnoli Fons AMA



“Jo sempre et miro amb amor,
i si un jorn he d’allunyar-me

mai de tu no he d’oblidar-me...
sempre et portaré al meu cor.
Evocaré les arcades i el teu

sòl irregular on de xic tantes vegades
solia, feliç, jugar.”  

JOAQUIM BAUXELL I COSTA. Carrer d’Avall, agost 1952. Rimes de Joaquim Buxell: un poeta del poble. Ajuntament 
d’Anglès i Floricel. Any 2007.
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A G R I C U L T U R A  I  M I N E R I A

Tradicionalment l’economia havia estat agrícola i 
forestal. A principis del segle XIX, 250 hectàrees del terme 
municipal d’Anglès eren conreus de vinyes. Posteriorment els 
cultius més estesos havien estat els cereals i les lleguminoses, 
substituïts modernament pel cultiu de farratge destinat al 
bestiar (blat de moro) i els avellaners. Avui dia, les terres de 
conreu ocupen encara una extensió considerable.

A la segona meitat del segle XIX es van potenciar 
les activitats de la mineria del plom al sud de la vila i als 
vessants de Santa Bàrbara. Tot i la poca rendibilitat minera 
i les grans dificultats d’extracció es van construir alts forns 
que no van funcionar per la manca de subministrament de 
mineral de ferro de bona qualitat, com la de Puig Ventós. 
El plom es treballava a la indústria medieval dedicada a la 
foneria: la Farga del Ventajol o la d’Olmeda amb explotacions 
documentades des del segle XIII, situades darrera del mas de 
Can Mont i la Farga coneguda com a El forn del Pla d’Avall, 
que s’alimentaven de la fusta i el carbó de les mateixes 
muntanyes. 

El litigi Pege, Jordà i Companyia explotaven les mines 
posteriorment anomenades Les Mines del Sant Pare on 
s’extreia Galena (plom) des de cinc boques diferents. Més 
endavant per llegat testamentari van passar a ser propietat 
del Papa de Roma i administrades pel Bisbat de Girona que 
l’arrendava a diferents empreses que hi solien posar diners i 
treien pocs rendiments fins el seu tancament el 1930.  

Actualment aquestes mines es troben abandonades enmig 
del bosc, en molt mal estat i apunt de desaparició tot i formar 
part de l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. 
Pel que fa al Forn del Pla d’Avall es va convertir en una bòbila 
per a coure rajols i teules que va servir per a crear els rajols de 
la fàbrica Burés. Actualment se’n conserva l’edificació.

c o n t e x t  |  h i s t ò r i a



Vista general d’Anglès a principis del s. XX.
Autor desconegut.. Fons AMA
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La revolució industrial neix amb la implantació de la 
màquina de vapor a Gran Bretanya durant al segle XVIII. A 
Catalunya, per la seva proximitat geogràfica a Europa i esperit 
d’iniciativa empresarial, a Barcelona s’hi va desenvolupar a finals 
d’aquest segle, mentre que Espanya restava amb una economia 
principalment agrària dins d’una societat rural tradicional.  
 

A Catalunya la indústria més representativa va ser la del 
tèxtil. Així doncs, les indústries amb salts d’aigües es van anar 
escampant per les ribes del Llobregat i el seu afluent Cardener 
i més endavant els trams mitjà i alt Ter. El Ter selvatà no era 
un territori adequat pel poc desnivell, l’allunyament respecte 
les principals xarxes comercials del país i la inexistència de 
contacte dels pobles de la contrada amb la indústria tèxtil al 
llarg del segle XVIII. 

Tot i així, es fundaren a Anglès la colònia Burés, a Sant 
Julià del Llor – Bonmatí la colònia Bonmatí, a Osor la colònia 
de les mines d’Osor (Clerch o Garay), a Amer les colònies de la 
Hidroelèctrica de Catalunya SA i la colònia Dragados, i a Blanes 
la SAFA. 

 La primera colònia industrial que es va fundar a la 
Selva va ser la colònia de Bonmatí situada al terme municipal 
de Sant Julià del Llor i Bonmatí, en aquell moment formant 
part del municipi d’Amer. El 1880 Manuel Bonmatí va construir 
una colònia industrial en una pineda de la seva propietat 
aprofitant unes infraestructures hidràuliques preexistents 
d’origen medieval (molí de Bonmatí). D’aquesta manera va 
aconseguir convertir uns terrenys poc productius en una zona 
molt productiva. El 1884 va iniciar les gestions per a construir 
una gran colònia a la banda esquerra del riu Ter, obligat a 
construir un pont de fusta sobre el Ter que connectés els seus 
establiments industrials amb la carretera de Girona a Manresa 
per obtenir el permís. El 1896 es va construir la primera nau 
i bloc d’habitatges i el 1898 la segona nau i bloc d’habitatges. 
Les quatre construccions comptaven amb planta baixa i pis, 
col·locats paral·lelament i idèntics de disseny.  Manuel Bonmatí 

llogava les naus i els habitatges a industrials i particulars que ho 
requerien, passant a esser pluri productiva. 

Actualment tot el complex industrial s’ha convertit 
en habitatges residencials privats que conserven l’estètica 
original.

La colònia de les mines d’Osor es va situar en el veïnat de 
Sant Pere d’Osor prop de la riera d’Osor i de la carretera d’Anglès 
a Sant Hilari, a quatre quilòmetres d’Osor i a cinc d’Anglès. 
Primerament el 1902 es tractava d’una colònia tèxtil de Joan 
Clerch formada per tres fàbriques, presa, salt d’aigua, turbina 
i habitatges pels obrers. La colònia va anar passant a diferents 
propietaris i llogaters,  fins que el 1932 la colònia de Garay deixà 
de produir fils de cotó. Les antigues instal·lacions es van llogar 
a diferents empreses per explora les mines d’Osor, on es tenia 
constància que grecs i romans extreien plata.  

Actualment una part de la colònia s’ha convertit en una 
casa de colònies i la resta es manté en ruïnes.  

A Amer es van construir les colònies de la Hidroelèctrica 
i de Dragados durant la construcció del pantà de Susqueda el 
1963. Les colònies de la Hidroelèctrica es situen al costat dret i 
esquerra de la carretera d’Amer al Pasteral, a la zona del Gallissà, 
on s’hi van construir xalets per als tècnics i administradors de 
les obres del pantà amb pista de tennis, camp de futbol i piscina, 
i a l’altra banda magatzems convertits en oficines i més xalets. 

Dragados va edificar dues grans barraques i una capella pels 
peons i oficials i deu xalets pels tècnics i administratius. 

  Actualment la colònia de la Hidroelèctrica ofereix els 
mateixos serveis, xalets per a vacances i oficines de la central 
elèctrica.  Els xalets de Dragados es van vendre a particulars, 
la capella resta en ruïnes i les barraques són un centre de 
rehabilitació. 

L A  R E V O L U C I Ó  I N D U S T R I A L
c o n t e x t  |  h i s t ò r i a



 Vista general del pont i la colònia de Bonmatí.
Autor V.Fagnoli Fons AMA 
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E L S  B U R É S

La nissaga dels Burés, originaris de Manresa, es dedicaven des 
del segle XIX a la cinteria i al cotó, fins que van decidir augmentar 
la producció a Anglès.

Els dos germans Burés eren propietaris per separat de dues 
colònies tèxtils a Sant Joan de Vilatorrada i a Castellbell i el Vilar 
iniciades el 1853 per Francesc Burés i Arderiu i 1874 per Esteve 
Burés i Arderiu respectivament que produïen fils i teixits.  El 
1875 els dos germans van decidir unir esforços i integrar en una 
sola raó social el patrimoni que administraven. Van obrir una 
oficina a Barcelona amb la raó social de Burés Germans, on també 
s’integraven les dues germanes Ignàsia Burés i Arderiu i Carme 
Burés i Arderiu i els seus marits.
 A mesura que la tecnologia tèxtil es modernitzava, era necessària 
més força hidràulica. Davant la impossibilitat de poder aprofitar 
més el volum d’aigua del Llobregat, ja que per una banda era un riu 
amb relativament poc cabal, i per l’altra la seva aigua estava molt 
aprofitada, Francesc Burés i Borràs (fill d’Esteve) juntament amb 
els seus oncles: Antoni Salvadó i Safont (home d’Ignàsia) i Frederic 
Homs i Cabanes (home de Carme) decideixen traslladar-se al tram 
del Ter Selvatà amb la primera idea de edificar-hi dos complexos 
industrials a Anglès i la Cellera que produirien fils i teixits de cotó 
i un molí fariner a finals del 1870.

El 1889 però, Carme Burés va morir, de manera que la raó 
social Burés Germans va passar a denominar-se Burés i Salvadó, 
on Frederic Homs desapareix de la direcció. 

La segona nissaga dels Burés s’inicia l’any 1905 quan Francesc 
Burés i Borràs compra la part corresponent d’accions pertanyents 
per herència a les filles d’Antoni Salvadó, passant a ser director 
general de la companyia. 

L’any 1907 Francesc Burés i Borràs va morir, passant la seva 
dona Eulàlia Regordosa a ocupar la presidència de la societat com 
a Viuda e Hijos de Fco. Burés fins l’any 1920 que passaren a dir-se 
Manufactures de Llobret y Ter SA dirigides per Francesc Burés i 
Regordosa (fill de Francesc Burés i Eulàlia Regordosa) fins 1933. 

Durant la Guerra Civil les indústries Burés van ser expropiades 
per l’exèrcit republicà passant a ser naus on es construïa material 
bèl·lic sota el nom de Material Ejército Español fins l’any 1939. 
Durant la post – guerra les Indústries van passar a mans de Josep 
Maria Juncadella (casat amb Àngels Burés Regordosa) a raó social 
de Industrias Burés SA. 

c o n t e x t  |  h i s t ò r i a
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Els Burés cercant força hidràulica van arribar a la Vall 
d’Anglès on el tram del Ter del Pasteral a Vilana tenia un 
gran cabal que fins el moment només s’utilitzava pel regadiu 
de conreu i algun molí. Tan sols hi havia dues construccions 
hidràuliques, una presa a Anglès a l’indret de la Farga que 
servia pel forn de mineria allà edificat i un altre a la Cellera pel 
conreu i el molí de la Pardina. Amb aquestes condicions els va 
ser molt fàcil adquirir els drets d’aigües per evitar posteriors 
intromissions en futures obres d’emmagatzematge i conducció 
d’aigües. 

A partir d’aquí Frederic Homs el 1877 va realitzar la primera 
sol·licitud d’aprofitament d’aigües a Foment de Girona un 
projecte de construcció d’una presa, un canal i dues fàbriques, 
una a Anglès i una altra a la Cellera de Ter. Un cop els donen la 
concessió el 1879 comencen a comprar terrenys propers al riu 
Ter des del Pasteral a la resclosa de Bonmatí. 

Amb el termini firmat amb el Foment de Girona per la 
construcció del canal i la presa, el 1885 van comprar el paratge 
denominat can Coll del Rieral on van construir una presa i un 
canal de 14 metres d’amplada que conduïa l’aigua a la fàbrica. La 
presa va aguantar bé fins a les envestides d’aigua l’any 1940 que 
va destrossar la presa i el canal greument.

Dos anys després de la primera sol·licitud, Antoni Salvadó 
presentava una segona sol·licitud per a aprofitar 8.000l/s per a 
la fàbrica que tenien previst construir a la Cellera, en aquesta 
ocasió, es parlava d’unes altres dimensions. Segons Gerard 
Buxeda:

“la presa s’havia d’edificar al Pasteral, 260 metres aigües 
amunt del pont del ferrocarril d’Olot a Girona que en aquells 
anys s’estava construint. La presa tindria una alçada de 18.70 
metres, una longitud de 116 metres i un salt de 19.80 metres i 
cobriria un tram del rec Gros, incloent-hi la prea, coneguda com 
a presa del pla de Canet”

El governador civil el 1888 autoritzava la presa i al 1903 
s’inaugurava el Salt del Pasteral, tot i que al 1894 els industrials 

promotors de l’obra havien  decidit renunciar a la construcció de 
la fàbrica tèxtil a la Cellera per a concentrar-se amb la d’Anglès.
 

Es tracta d’una de les obres hidràuliques més importants 
a Catalunya. Una presa amb una longitud de 150 metres i una 
alçada de 20 metres, amb una base de 20 metres d’amplada. Les 
comportes de la presa tenien set boques que permetien: regar 
els camps, desguassar i conduir l’aigua a través d’una sèquia a 
les factories. Es tractava d’una obra amb un cost d’un milió de 
pessetes (sis mil euros) que tenia la capacitat de generar corrent 
elèctric a 70 quilòmetres de línies d’alta tensió, permetent 
alimentar les fàbriques i el subministrament elèctric d’altres 
poblacions (10% de Catalunya) com la Cellera, Estanyol, Salt, 
Cassà de la Selva, Llagostera, Palafrugell, La Bisbal d’Empordà, 
Palamós, Calonge i Sant Feliu de Guíxols.

 
Inicialment la central també era gestionada pels mateixos 

empresaris, però l’any 1960 es va explotar conjuntament amb la 
Hidroelèctrica de Catalunya SA per a proveir aigua a Barcelona. 

Actualment la funció del Pasteral és actuar de contra 
embassament dels pantans de Sau i Susqueda per tal que el 
Ter tingui un cabal constant, on la propietària de la presa és 
l’empresa Hidroelèctrica El Pasteral SA, propietat d’Endesa.

Amb tot aquesta activitat, la comunicació ferroviària entre 
Olot i Girona es va fer per Amer en comptes de fer-se passar 
per Banyoles on hi havia més fàbriques tèxtils preindustrials, 
de manera que el 1895 s’inaugurava el tram entre Salt i Amer 
del Tren Petit, tres anys després arribava a Girona i cinc anys 
després a les Planes d’Hostoles. No va ser fins l’any 1911 que es 
va enllestir tota la ruta Olot – Girona. Segons una informació 
periodística es deia: 

“salta por sobre el Ter, a pocos metros del famoso “Pasteral”, 
fantástico capricho de la naturaleza que parece invitar al 
hombre a que utilice la inmensa riqueza que representa aquel 
abundantísimo caudal de agua que pasa aprisionado entre dos 
mole de granito”

L A  P R E S A  I  E L  F E R R O C A R R I L
c o n t e x t  |  h i s t ò r i a



Vista general de la central elèctrica i la presa del pasteral.
Autor desconegut. Fons AMA

23





Vista general de l’estació del ferrocarril a Anglès.
Autor desconegut. Fons AMA
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Plaça del poble on encara es pot veure l’arc voltaic que es va encendre, efímerament, el dia que s’ignaturava la fàbrica.
Autor desconegut. Fons AMA



L’Ajuntament d’Anglès va concedir als Burés per acord 
del ple municipal el 1881 construir les indústries a la finca 
Hiverneda i La Farga. Finalment, La Burés es va instal·lar a 
la finca Hiverneda, al costat de la carretera de Santa Coloma 
de Farners a Sant Joan de les Abadesses. La idea de projecte 
inicial era una fàbrica tèxtil amb 30.000 fusos i 600 telers per 
a donar feina a 700 treballadors.

Les indústries van ser dissenyades per Antoni 
Salvadó, mentre que, Frederic Homs va ser l’encarregat de 
l’administració i control de la part burocràtica i jurídica. Per 
altra banda Francesc Burés, va ser qui menys va intervenir 
en la construcció de la nova fàbrica, ja que restava al despatx 
de Barcelona controlant el negoci de Manresa dels Germans 
Burés. 

La primera nau es va inaugurar el 13 de novembre de 
1887 amb 250 treballadors. Es tractava d’una nau de planta 
rectangular i de baixa i planta pis de 27.70 metres d’amplada 
i 85 de llargada. La nau comptava amb una turbina d’última 
tecnologia fabricada per l’empresa gironina Planes i Flaquer  
que aprofitava l’energia del riu Ter a través del “Canal de les 
Indústries”.

La inauguració es va celebrar amb una jornada festiva a la 
Vila amb ofici solemne a l’església parroquial de Sant Miquel 
d’Anglès, dinar popular al complex industrial, benedicció 
de les instal·lacions amb el rector d’Anglès i vicaris de les 
rodalies, lunch i champagne al primer pis amb diferents  

pronunciacions de discursos, sardanes davant del mas Cuc i al 
capvespre ballada nocturna sota la primera bombeta elèctrica 
que es va instal·lar a la plaça de la Vila connectada a la turbina 
de la fàbrica. Aquesta turbina a més a més de servir per la 
maquinària, servia per l’enllumenat públic. El 1890 s’havien 
instal·lat quatre punts de llum entre el carrer Major i la plaça 
de la Vila, fet pel qual va ser el primer poble  amb enllumenat 
públic elèctric de tot l’Estat espanyol.

A mesura que la demanda augmentava es van edificar la 
segona i la tercera nau el 1890 i 1902. El complex finalitzat el 
1903 va acabar estant format per tres naus industrials paral·leles 
fent escaire amb una nau frontal de serveis logisticohumans 
(1967) i una nau posterior de serveis industrials (1975). Dins 
del complex també hi  havia   tres cases i dos edificis destinats 
a menjadors i dormitoris dels treballadors.
 

A causa de les irregularitats del cabal del riu Ter, la 
indústria va optar primerament pel carbó d’Osor fins que  el 
1909 s’instal·la el primer vapor a la primera nau. Es tracta 
d’una màquina fixa tipus Compound d’expansió múltiple, dos 
cilindres d’alta i baixa pressió, sistema de distribució Corliss 
amb quatre vàlvules, dues d’admissió i dues d’escampament, 
i regualdor del tipus Watt. Va ser fabricada per La Maquinista 
Terrestre i Martítima al voltant de 1900. 

A la Vall d’Anglès la mateixa empresa havia subministrat 
sis vapors fixos (entre Anglès i Bonmatí), que sumaven 
una potència fabril superior a la suma de totes les altres 
localitzacions a les comarques de Girona. 

L A  T R A J E C T Ò R I A
c o n t e x t  |  h i s t ò r i a
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Dibuix lineal de les indústries Burés, 1920.
Autor desconegut. Fons Ajuntament d’Anglès
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“Sóc a més de professor
-no cal enganyar ningú-

pagès, poeat i peó.
Ras i curt: POBRE segur.

A la fàbrica, poeta;
al parnàs, sóc el peó.” 

JOAQUIM BAUXELL I COSTA. Pobre i pecador, setembre 1976. Rimes de Joaquim Buxell: un poeta del poble. 
Ajuntament d’Anglès i Floricel. Any 2007



La Manyeria de la Burés.
Autor desconegut. Fons Ajuntament d’Anglès
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El 1918 treballaven 800 obrers, mentre que la població d’Anglès 
sumava 1600 habitants, de manera que molts obrers provenien de les 
contrades. En aquell moment, les jornades eren de sol a sol, de manera 
que la majoria dels obrers dormien en les zones habilitades amb unes 
condicions deplorables i antihigièniques. En aquelles condicions es 
va demanar permís a la Corporació Municipal i a l’enginyer en cap 
d’Obres Públiques de Girona per a la construcció de dos blocs de 
pisos de 72 habitatges, i posteriorment un altre tercer bloc amb 16 
habitatges pels alts càrrecs.

M.f Ayunt.
Don Federico Homs y Cabanes, natural y cecino de Gerona, según cedula 
que exibe de séptima clase á B.S. respetuosamente espone

Que para dar cabida á los muchos trabajadores que estarán ocupados 
en la fabrica de hilados y tejdos situada en el término de Anglés, desea 
construir casas al efecto en numero de veinte, según los planos adjuntos, 
de las cuales las señaladas con el num. 1 destinadas ás trabajadores y las 
señaladas con el num. 2 destinadas para directores y mayordomos. Dichas 
casas deberán ser construidas muy cerca de la fabrica y en enclavadas, 
como ell,a por lo completo en terrenos del manso Cuch de su propiedad; 
pero como desea linden por su fachada con la proyectada carretera del 
Estado en su trayecto de Anglés á Amer, es por lo que á V.S. atentamente 
y con la mayor consideración suplica:

Queen caso de merecer su aprobación los adjuntos planos, se sirva 
dar, cuanto antes mejor, las ordenes oportunas para que se me señale 
sobre el terreno, la línea y rasante de la proyectada carretera y distancia 
á que deben construirse las casas en tot el trayecto que dicha carretera 
atraviesa mi propiedad del manso Cuch, que comprende desde el torrente 
Iverneda, hasta la Riera de Osor, en cuyo estremo se ha de empezar la 
construcción de dichas casas.

Gracia que le esponente, á la brevedad posible se promete alcanzar 
de la bondad y justicia que tanta á V.S. caracterizan.

Gerona diez y nueve de Febrereo de mil ochocientos noventa T. la 
remisión al Gefe de obras publicas para que mereciendo su aprobación 
dé vale. 

Tot i aquesta demanda en què s’especifica la voluntat de construir 
20 pisos, finalment el 1920 se’n van fer 72 a ambdós costats de la 
carretera, i en acabar la Guerra Civil, 16 més. 

L’enginyer d’Obres Públiques, atent als requeriments de 
l’industrial, no va tardar a respondre. El 8 de març es -signava 

l’autorització, un model estandarditzat:
CARRETERA DE 3r ORDEN DE S.COLOMA A S.JUAN DE LAS 
ABADESAS. CONDICIONES PARA EDIFICAR EN SUS ZONAS 
LATERALES DE SERVIDUMBRE

El Sr. Alcalde de Anglés puede conceder á D. Federico Homs vecino 
de Gerona la licencia que ha solicitado en 19 de febrero de 1890 para 
construir casas adyacentes á la mencionada carretera siempre que 
á tenor de los dispuesto en el reglamento de conservación y policía de 
las carreteras, aprobado en 19 de Enero de 1867, cumpla las siguientes 
condiciones:
1. Situar la fachada que dé frente a la Carretera paralelamente al eje de 
esta última y á la distancia de 5 metros de dicho eje
2. Construir aceras y alcantarllado en toda la longitud del mismo 
frente,del modelo que facilitará el Sobrestante de la via
3. Conducir las aguas pluviales que recoja la cubierta de las casa por 
medio de tubería adosada ´eempotrada á los paramentos hasta penetarr 
en el alcantarillado que se mensiona en la cláusula anterior.
4. No practicar sótanos ú obra alguna suberrànea que interesa en la via 
pública ò terrenos del propio dominio,
5. Colocar las puertas y ventanas de la planta y piso bajo de modo que 
sus hojas giren hàcia el interior, u las rejas, si las ubiere, si que sobresalfan 
del muro de fachada.
6. Dirigir las aguas sùcias á pozos, sumideros ó cloaca distinta de la 
que ha de servir para los fines indicados en la condición 3 desviàndolas 
en todo caso de la Carretera y de los terrenos a ellos contiguos
7. No embarazar la via pública con andamiajes, materiales ó efectos 
durante el periodo de los trabajos
8. Ejecutar todas las obras bajo la inspección y vigilancia del mencionado 
Sobrestante y de los demás empleados afectos á la conservación del 
camino.
9. Realizar las mismas en el plazo de doce meses à partir de la fecha, 
en la inteligencia de que si transcurre y no se solicita y obtiene prorroga, 
quedara el permiso sin valor ni efecto.
10. Adquirir, por los tramites legales, los terrenos que por consecuencia 
de la alineación señala hayan de ocuparse, sea que pertenezca al Estado, 
Provincia ó Municipio. 
11. Observar las demás condiciones que à la municipalidad convenga 
imponer con arreglo à los reglamentos de policía urbana.

Gerona 8 de Marzo de 1890
El Ingeniero



L’Ajuntament no es va reunir per parlar d’aquest assumpte fins 
un any i cinc dies després de la signatura de l’enginyer en cap, amb un 
únic punt a discutir, segons es desprèn en el llibre d’actes.

En la villa de Anglés a trece de Marzo de mil ochocientos novena 
y uno. Reunidos los señores del Ayuntamiento abajo firmado, en sesión 
ordinària y lugar de costumbre bajo la presidencia del Sr. Alcalde 
D.Pompeyo erdaguer y declarada abierta se leyó el acta anterior, que fue 
aprobada.

Acto seguido dio cuenta el Sr. Presidente de una solicitud y plano 
presentado por el Sr. Federico Homs pidieno permiso para edificar casas 
en el terreno del manso Cuch de su propiedad para dar cabida á los muchos 
trabajadores que estarán ocupados en las Fábricas de hilados y tejidos 
situadas en los propios terrenos, cuyas casas deberán dar sus fachadas 
en la proyectada carretera del Estado de Sta. Coloma de Farnés á San 
Juan de las Abadesas en su trayecto de esta a La Sellera; resultando que 
después de remitida la precisada solicitud y plano al Sr. Ingeniero Jefe de 
Obras públicas de la provincia, ha sido devuelto con el informe y pliego 
de condiciones de dicho Jefe, habiendo él mismo se le señalase lalinea 
y rasante de dichas casas, el Ayuntamiento acuerda su conformidad, 
cuyo acuedo se comunicarà al interesado como resolución á su instancia 
y planos que qudaran unidos y archivados en esta Secretaría á los 
oportunos efectos. Y no habiendo otros asuntos que resolver, se levantó la 
sesión y presente acta que firman dichos señores conmigo de que certifico.

El Ayuntamiento

Aquestes comunicacions indiquen la seva raó en el fet que les 
obres afectaven un domini d’ús públic com era la carretera. En cas 
contrari, no hauria existit com ho demostra el fet que la documentació 
trobada, en acords de plenari o en alguna instància, afecten també 
espais d’aquest tipus, com és l’antic camí d’Amer i que traçava pel 
darrera de les instal·lacions. Pel que fa a circumstàncies de la fàbrica 
(edificació, usos, superfícies, volums, trànsits, etc.) no es considerava 
necessari, per part dels propietaris, que els ajuntaments n’estiguessin 
al corrent ni, pel que sembla, que haguessin de concedir cap tipus de 
permís.

33



Vista general de la construcció d’un dels blocs dels pisos dels obrers.
Autor desconegut. Fons AMA
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Telers a mitjans del s.XX.
Autor desconegut. Fons AMA



La Setmana Tràgica també va estellar al poble d’Anglès, amb 
tensions entre amos i obreres, així com les vagues i els aldarulls. 
Després d’un fusilament d’un jove, la població va cremar el 
quarter de la Guàrdia Civil (realitzat pels Burés). Mentrestant 
però, apareixien germandats de socors mutus i cooperatives com 
“Libera Popolo” o “La economía Anglesense”, que fusionats al 1933 
es denominaren “La Unión Anglesense”. Els pagesos van crear la 
“Alianza Agrícola“ i els paletes la “Antena“. 

Durant la segona República es va dur a terme una tasca de 
millora i catalanització de l’ensenyament públic, de manera que 
s’inaugura l’escola graduada per a nois. 

Durant els primers anys del franquisme es vivia sota un 
control repressiu permanent. Una de les primeres manifestacions 
tradicionals  folklòriques que van ser permeses pel règim van ser 
les sardanes, d’on en va sorgir l’Agrupació Sardanista i Cultural 
Floricel. Aquesta entitat cultural organitzava anualment l’aplec de 
la Sardana, impartia classes de català, tenia cura de la festa del llibre, 
preparava festivals de cançons catalanes...Una altre entitat dinàmica 
era el Club Esportiu d’Anglès, subvencionat per Indústries Burés. 

La fàbrica no la van explotar directament els Burés els primers 
anys, sinó que l’arrendaren primerament a una empresa barcelonina 
Muntades, Aparici i Companyia i llavors a Srs. Sard i Companyia 
per a que els portessin personal especialitzat i ensenyessin als nous 
obrers. Així doncs per tal de consolidar el creixement, s’adoptà 
un model professionalitzat de la direcció, i per a muntar un 
nou organigrama es comptà amb un assessorament empresarial 
de relleu internacional que havia de nomenar persones per a 
determinats càrrecs i reorientar la producció tenint en compte la 
producció i el mercat internacional. El 1978 Indústries Burés era la 
8a empresa més important de la indústria tèxtil estatal. 

Al llarg dels anys seixanta i setanta la Burés va anar creixent, 
ampliant la colònia d’Anglès i al 1965 comprà la Coma Cros de Salt, 
l’altra gran colònia tèxtil del baix – mig Ter.  
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Primera sardana celebrada a l’Arbreda.
Autor desconegut. Fons AMA



“Tu ets de la perfecta democràcia
el més bell exponent, l’al·legoria

expressiva i vivent que, amb harmonia,
plasma en la llibertat mesura i gràcia.”  

JOAQUIM BAUXELL I COSTA. A la Sardana. Rimes de Joaquim Buxell: un poeta del poble. Ajuntament d’Anglès i 
Floricel. Any 2007.  
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Les indústries arriben el 1958 als 1.125 treballadors essent 
líders en producció de llençols Burrito Blanco, present 
a gariebé totes les llars, símbol d’imperi tèxtil conegut 
internacionalment.

Tota aquesta bonança sorgida de la Burés potencia també 
la creació de noves industries locals del sector de la fusta 
com Indústries Tarrés SA (pinses) i Industries José Esteba 
SA (escuradents), indústria tèxtil Antex SA, manyeries... 
 

La població va començar a treballar a les mines d’Osor, a 
la construcció de l’embassament a Susqueda i a la conducció 
d’aigües cap a Barcelona. 

L’esclat del comerç va fer que la Vila s’omplís els caps de 
setmana com a centre d’oci important on hi funcionava un 
teatre, quatre cinemes i dues sales de ball. 

La Burés va iniciar un canvi radical a la Vila i va marcar 
un punt d’inflexió en la història urbanística d’Anglès, doncs 
va créixer la població espectacularment; i com a conseqüència 
neix la dicotomia poble vell/nou, que encara avui és present. 
Apareixen construccions de cases senyorials a l’entorn  com 
la residència dels fundadors amb una casa modernista Vila 
Eulàlia construïda al costat de l’antiga propietat del Mas Cuc, 
la Casa de la Torre al carrer Major, Can Cendra...Pel mateix 
fet també van aparèixer personalitats importants de l’època 
com l’arquitecte Rafael Masó, l’enginyer de camins Pere 
Garcia Fària (pare del sanejament de Barcelona), l’enginyer 
Rodrigo de Varo (pare de la pintora Remedios Varo)...

A més a més, gran part dels treballadors provenien de la 
Cellera, de manera que Industries Burés va aixecar el  teatre 
del Centre Parroquial i va fer una ampliació i remodelació 
de les instal·lacions del Club Futbol La Cellera, tot inaugurat 
pe festa major del 1969. L’any següent es va inaugurar també 
subvencionada una Escola Graduada Nacional amb menjador 
escolar i biblioteca. 
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Plànol Anglès 1946.
Fons: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 



Plànol Anglès 1986.
Fons: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 
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Les indústries tèxtils, un dels pilars fonamentals de 
l’economia de l’Estat essent la quarta potència mundial entra 
en crisis el 197+0. L’Estat fins al moment tenia una facturació 
de dos bilions anuals amb 380.000 llocs de treball, on el 
protagonisme es concentra a Catalunya amb el 40% de la 
massa laboral amb 180.000 treballadors.  

La crisis significava un perill d’enorme importància 
pel conjunt de la societat. El diagnòstic i les mesures que 
proposava la patronal diferien sensiblement de les presentades 
pels sindicats o l’administració. 

Als anys seixanta, la Burés era una empresa tèxtil dedicada 
des dels seus inicis a produir fils i teixits de cotó. Tenia 
una llarga tradició en el mercat i treballava amb marques 
internacionalment conegudes com la fabricació dels llençols 
Burrito Blanco i producció de roba per a les franquícies 
Christian Dior i Agatha Ruiz de la Prada. 

Tot i això era una empresa antiquada des del punt de 
vista industrial comparada amb les potencies mundials, fet 
que va provocar a la dècada dels vuitanta que s’acollís un pla 
de reconversió canviant el procés tradicional de la indústria 
tèxtil, que consistia en filatura, tissatge i acabats, pel de 
filatura tissatge, confecció i venda del producte. Aquest fet va 
suprimir 98 llocs de treball. 

El 1988 les Indústries Burés amb les factories d’Anglès i 
Castellbell i el Vilar tenien un capital de mil set cents deu mil 
milions de pessetes i una plantilla de 1.160 treballadors. Aquell 
any van tenir uns ingressos de set mil cent vuitanta milions 
i un deute financer de dos mil milions que el van obligar a 
elaborar un pla de vitalitat d’acord amb les entitats creditores. 
Per tant, es va dur a terme un segon pla de reconversió i  en 
aquest cas la retallada va ser de 217 treballadors. El grup KIO 
(oficina d’inversions Kuwait Investments Office) liderat a 
Espanya per Javier de la Rosa adquireix el 51% de les accions, 
on per tant el propietari del moment Josep M.Juncadella perd 

el poder de decisió va presentar un pla de reconversió d’alta 
tecnologia, amb l’objectiu d’afrontar amb garanties l’entrada 
al mercat europeu... 

En els dos anys següents Javier de la Rosa provocar encara 
una crisi més important, amb un deute que puja a tretze 
mil milions. KIO, com a màxim accionista del grup Torres, 
fusiona Burés amb la Coma Cros de Salt però no serveix de 
res. Successivament es va tancar la segona i tercera nau.

En aquell moment el grup Torres va anunciar que es 
volia desvincular d’aquestes empreses, fet que va mobilitzar 
els treballadors dels municipis d’Angles i Salt. Van haver-
hi manifestacions a Barcelona  que van tallar el pas de la 
Gran Via i van ocupar la Seu del grup Torres, van haver-hi 
querelles contre els dirigents...generant així, una de les crisis 
industrials més importants de la demarcació. 
 

El 1992 es presenta una suspensió de pagaments, on 
un administrador judicial que impulsa un pla de viabilitat 
aconsegueix que els creditors perdonin un deute de set 
mil milions. Això juntament amb l’ajut de la Generalitat 
es divideix la societat en tres empreses diferents: Coma 
Cros, Filatures Burés i Buretex. Les dues indústries Burés 
aguanten una dècada més tot i la forta competència, i el 
2002 Filatures Burés tanca les seves portes definitivament 
amb 98 treballadors. Buretex, realitza una nova suspensió de 
pagaments entre 2002 i 2006 i tanca definitivament al juny 
de 2008 amb 74 treballadors. 

En aquells moments la població d’Anglès troba nous 
camins per mantenir l’estabilitat econòmica i industrial amb 
l’oferta de treball d’indústries mitjanes de 30 o 40 treballadors, 
com l’empresa tèxtil Antex SA en plena expansió al pla de 
Trullàs, l’empresa d’escuradents d’Indústries Esteva a Anglès, 
la factoria de pantalons texans Levi’s a Bonmatí o l’empresa 
de mobles Mobles d’Art a Anglès. 

L A  D E C A I G U D A
c o n t e x t  |  h i s t ò r i a



Protestes dels treballadors a Anglès el 1992.
Autor desconegut. Fons PUNT DIARI
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Els deutes acumulats de Filatures Burés van provocar 
la liquidació de l ’empresa en un concurs de creditors.  Amb 
aquesta f inalitat es va promoure en el jutjat social una 
subhasta pública de diferents lots de maquinària i  elements 
diversos procedents de l ’embargament judicial.  Entre tots 
els lots subhastats hi havia el vapor, i  l ’Ajuntament el va 
comprar per mil i  un euros per evitar-ne la destrucció. 
Aquesta subhasta però finalment es a anul·lar. 

Posteriorment va subhastar-se altra vegada el vapor, 
però ja se’n coneixia el valor històric per les nombroses 
notícies publicades a la premsa. Tot i  els intents de compra 
per agents externs, els ex treballadors de Filatures Burés, 
com a màxims perjudicats de tot el procés van aconseguir 
que se’ls adjudiqués per mil i  un euros altra vegada l ’any 
2004.

Un cop reconeguda la propietat,  nombrosos veïns 
d’Anglès tancaren el local amb clau i van començar a 
condicionar l ’entorn. Aleshores es vivien moments de 
molta incertesa, ja que la resta de maquinària estava sota 
licitacions judicials,  per la qual cosa nombrosos grups de 
persones dedicades a desmuntar maquinària passejaven pel 
complex. 

Va ser llavors quan El Grup d’Estudis de la Vall d’Anglès 
va fer una sol·licitud al consistori perquè fos declarada peça 
d’interès local.  L’Ajuntament va anar més enllà i  va engegar 
un procés perquè l ’antic vapor de la Burés fos catalogat 
com a  Bé d’Interès Nacional (BCIN). 

Aquest mateix any es van demanar subvencions a la 
Diputació de Girona i al Fons Europeu pel Desenvolupament 
Econòmic Regional (FEDER),  per a rebre de la Unió 
Europea una xifra que ronda el milió i  mig d’euros per a 
desenvolupar-hi un punt obert del Museu de la Ciència i 
de la Tècnica de Catalunya. 

Conxa Bayó Soler del Museu de la Ciència i  de la 
Tècnica de Catalunya va ser qui va catalogar-lo. Conxa en va 
fer una petita ressenya l ’any 2004 al Butlletí  d’Arqueologia 
industrial i  de Museus de la Ciència i  la tècnica  que deia:

“En un pavelló annex a la zona fabril s’hi va ubicar 
la màquina de vapor,  i també la resta d’elements parts 
energètics de la fàbrica: la xemeneia i la caldera.
Aquest pavelló disposa d’un accés independent a les  naus de 
producció i encara actualment es conserva en bon estat.  Els 

arquitectes i mestres d’obra especialitzats en la construcció 
d’edif icis  industrials  es  permetien certes l l icències artístiques 
i ornamentals en les sales destinades a la maquina de vapor, 
que contrastaven amb l’austeritat que presidia les  restants 
zones de la fàbrica.  En aquest cas,  la sala està perfectament 
decorada amb sanefes de dibuixos estucats i esgrafiats d’un 
cert regust modernista.

Conserva els  colors originals.  El terra és de rajola f ina.
Al bell mig del pavelló,  com una escultura estàtica,  es  pot 
veure la gran màquina de vapor.  Es tracta d’una màquina 
del tipus Compound de dos cilindres,  en perfecte estat de 
conservació.  
A meitat del segle XX es va deixar d’utilitzar,  però sembla 
que per tradició els  directrius que successivament anaven 
passant per la fàbrica es responsabilitzaven d’aquesta sala 
i solament s’hi accedia per fer neteja i un lleu manteniment 
de la màquina. Aquest cel ha permès la conservació de la 
màquina en perfectes condicions”. . .”Aquesta màquina, a més, 
disposa d’un valor afegit ,  ja que es tracta de la màquina de 
vapor en millor estat de conservació del país ubicada en el 
seu l loc original”

L’any 2006 ,  voluntaris del poble es van dedicar a 
desmuntar tota la ferramenta per a netejar-la i  l l iurar-la 
del rovell .  Amb l’ajuda des de Barcelona del Sr Jordi Vidal 
es va aconseguir que tornés a funcionar de nou quaranta 
anys després. 

Aquest mateix any, per la por a que la nau annexa passes 
a mans d’alguna altra societat que pogués malmetre en un 
futur l ’edifici del vapor, l ’Ajuntament va aprovar en Ple 
entre les societats Buretex SA i Anglès Tèxtil ,  l ’aprovació 
provisional de la modificació puntual del PGOU per a la 
delimitació de l ’àmbit del Pla de Millora Urbana “Vapor 
Burés”  amb l ’objectiu de la preservació del context 
arquitectònic i  paisatgístic del Vapor Burés i  la creació d’un 
equipament cultural.

Finalment, l ’any 2009  el  Sr Eusebi Casanelles va 
inaugurar l ’edifici restaurat  per l ’arquitecte Adrià Felip 
Campistrol i  el següent any se’ls va atorgar el premi 
Bonaplata en l ’apartat de Béns Immobles en reconeixement 
a la tasca de rehabilitació i  adequació de l ’espai.

E L  V A P O R
c o n t e x t  |  h i s t ò r i a
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L’any 2007 l’Ajuntament procedeix a la signatura del conveni 
urbanístic  de la Burés, entre l’Ajuntament i la societat Buretex SA per 
tres milions amb un termini de dotze anys. 
 

“L’acord entre ambdues parts estableix que l’empresa Buretex, segrega 
13.690 metres quadrats de la seva finca que corresponen a les tres naus 
de la Burés i als edificis i construccions frontals mitgeres i posteriors del 
complex fabril.
Després d’aquesta segregació, Buretex, manté de la seva propietat la resta 
de la finca de 20889 metres quadrats, on hi ha la nau nova les oficines 
actuals de Buretex i la porció de terreny delimitada per la carretera de 
Sant Julià de Llor i pel camí que passa pel cim de l’arbreda Burés.
L’Ajuntament d’Anglès, abonarà a Buretex tres milions d’euros. El pla 
financer per cobrir aquestes despeses s’ha elaborat de la següent manera: 
sis cents mil euros provindran del cànon de concessió d’aigua, cent vint 
mil de la subvenció atorgada per la Diputació de Girona, un milió tres 
cents cinquanta mil euros corresponen a la venda del terreny municipal 
situat al Passeig de l’estació, davant de la torre Vila Eulàlia, i la resta, 
fins arribar als tres milions es pagaran amb finançament de l’Institut 
Català de Finances.
Urbanísticament, la finca de Buretex, seguirà mantenint la mateixa 
qualificació que actualment té en el Pla General actual i és marca un 
termini màxim de 10 anys per convertir l’ús d’industrial a residencial en 
les condicions que estableix el planejament vigent.”
“El senyor Fàbregas, també va aclarir, que Buretex no tancava, sinó 
que per raons de producció els era suficient treballar solament en la nau 
nova i va afegir que actualment Buretex, havia aixecat la suspensió de 
pagament que els afectava i que encara pensaven produir teixits durant 
molts anys”
“La donació de les tres naus (Fàbriques 1,2,3) es farà gradualment per 
Buretex l’1 de setembre dels anys 2007,2008,2009.”

BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ MUNICPAL D’ANGLÈS. Les fàbriques 
Burés, patrimoni Municipal. Pàg. 16 volum núm. 287. Maig 2007.

L’any 2008 Buretex SA, tanca definitivament, de manera que 
el deute que tenia Buretex amb l’Institut Català de Finances (ICF) 
amb tot el complex fabril, passa a assumir-lo el consistori selvatà. 
Així doncs, les naus de la Burés estan gravades amb dos préstecs fets 
amb l’Institut Català de Finances (ICF): un de 1.994.822€ i un altre de 
951.636€. 

L A  F À B R I C A  E N  D E S Ú S
c o n t e x t  |  h i s t ò r i a



Vista general d’una de les  tres entrades a la fàbrica Burés.
Autor desconegut. Fons AMA
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Fins a finals del segle XVIII, en l’etapa preindustrial 
dominava la manufactura dispersa de caràcter rural, on es 
treballava en tallers. Amb la Revolució Industrial, apareix 
la màquina de vapor amb energia difícilment transmissible 
a distància i la productivitat a gran escala, cosa que va 
determinar el naixement de la fàbrica i el ferrocarril, que 
va provocar que el marc de vida i treball de la població on 
s’instal·lava no deixes de créixer al llarg del segle XIX i 
principis del XX.

Els espais industrials van conformar un paisatge singular 
producte de la concentració de grans naus compactes amb 
façanes simples on hi destaquen línies homogènies i finestres 
que faciliten la il·luminació lateral de les instal·lacions. 
Aquestes aglomeracions urbanes formades per l’administració, 
naus industrials, magatzems, sales de motors i xemeneies 
van crear una arquitectura resultant al principi utilitarista i 
descuidat en lo estètic però que amb el pas del temps va anar 
adquirint rellevància i interès entre arquitectes i urbanistes.

A partir de mitjan de segle XIX però, l’edifici de la fàbrica 
va passar a ser un monument al progrés de la civilització 
industrial, que a la vegada serveia per a mostrar la potencia 
de l’empresa propietària i del seu amo. Gràcies a l’entrada 
de materials com e l ferro el ciment o el formigó armat, 
així com els nous sistemes d’il·luminació elèctrica o el gas, 
van apareixer edificis preocupats per l’estètica i la retòrica 
com La Fàbrica Fagus de Gropius (1911) com a exemple de 
desenvolupament d’una arquitectura racionalista.

Les empreses més importants a l’últim terç del segle 
XIX i primeres dècades del XX van promoure les colònies, 
conjunts urbanístics autosuficients derivats de la ideologia 
del paternalisme empresarial que buscava reunir en un espai 
tots els elements de treball i vida de l’obrer per a tenir un 
control i rendiment laboral més eficaç.

p a t r i m o n i  i n d u s t r i a l

L A  R E V O L U C I Ó  I N D Ú S T R I A L



53



Als anys setanta el capitalisme va entrar en crisis i no va 
ser fins als anys vuitanta que el govern europeu va prendre 
mides de reestructuració i reconversió industrial, però tot i 
així  no va evitar el tancament de nombroses fàbriques ni la 
liquidació d’empreses.

El fenomen de la desindustrialització va provocar un fort 
impacte territorial que constituïa un factor desestructurant 
que desvaloritzava la imatge i reduïa l’atractiu de les zones 
afectades. En aquell moment els governs locals i regionals 
no plantejaven un tractament de les ruïnes industrials com a 
patrimoni a conservar per ser tributaries de valors intrínsecs 
(històrics, estètics i culturals), sinó que ho visualitzaven com 
un recurs fonamentalment de sòl. Des d’aquesta perspectiva 
era necessari planificar les mesures de reconversió i reabsorció 
d’aquestes àrees abandonades.

Una de les accions que es van dur a terme amb aquest 
plantejament va ser el Pol Europeu de Desenvolupament 
(PED) el 1985, amb el projecte de cooperació internacional 
orientat a resoldre els problemes creat per la reconversió 
indstrial de les zones mineres, siderúrgiques i textils més 
afectades de França, Luxemburg i Bèlgica, on es va dur a 
terme un Parc Internacional d’activitats situat entre les 
tres fronteres, un Centre de Serveis comuns i una Escola 
Europea de Tecnologia. Aquest tipus de projectes requerien 
intervencions massives, on els fons FEDER i el programa 
INTEREG van estar grans recursos. 

A escala nacional promogut pel govern espanyol, va 
aparèixer un instrument de promoció industrial el 1985: Zones 
d’urgent reindustrialització. Es tractava de donar un nou ús 
a les àrees industrials abandonades com polígons industrials 
orientats a incrementar l’oferta del sòl i per tant oportunitats 
de noves inversions. Aquest plantejament desenvolupat al 
Sud - Est d’Espanya,  no va ser tant eficaç com el PED. 

L A  C R I S I S
p a t r i m o n i  i n d u s t r i a l



Vista aèria de la fàbrica de muntatge de Renault, Valladolid. Intervinguda pel Pol Europeu de desenvolupament
Autor: El Norte de Castilla
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Durant el segle XIX apareixen les primeres nocions sobre 
les intervencions en elements patrimonials. 

Per un costat apareix a França post – revolucionaria, amb 
l’arquitecte Eugène Emmanuel Viollet le Duc (1814 – 1879). 
Viollet, era partidari de la supervivència dels monuments 
adaptant-los a les exigències dels nous usos i instal·lacions. 
Promovia la reconstrucció dels monuments buscant la 
perfecció de cada obra al marge de la seva realitat històrica, 
eliminant tota trajectòria de qualsevol estil posterior present 
en l’evolució històrica real de l’edifici. Així doncs en aquesta 
primera teoria de restauració era compresa com: el restauro 
estilístic, que va aplicar al castell Medieval de Pierrefonds 
(1857-1884)

“Restaurar un edificio no es conservarlo, repararlo o rehacerlo, 
es restablecerlo a un estado completo que puede no haber jamás 
existido en un dado momento” 

Per altra banda apareix a Anglaterra, l’escriptor John 
Ruskin (1819 – 1900). Ruskin entenia els monuments 
històrics com a testimonis de la seva veritat i creia que la 
reconstrucció representava una falsificació material i moral 
“es imposible, tan imposible como resucitar a los muertos, restaurar 
lo que fue grande y bello en arquitectura”. Aquesta segona teoria 
de restauració ja no pren un valor solament material sinó 
associat intrínsecament a la memòria col·lectiva. 

Ruskin el 1849 va escriure un manifest que resumeix les 
teories sobre l’arquitectura i la intervenció en el patrimoni: 
Les set làmpades de l’arquitectura l’any 1989. Es tracta de 
conceptes genèrics a través dels quals descriu la producció 
arquitectònica: sacrifici (desig d’agradar), veritat (no es 
pot enganyar amb l’arquitectura), poder (com a referència 
a l’escala de les coses), bellesa (objecte de l’arquitectura), 
vida (“els objectes es converteixen en noble o innobles en 
proporció directe a la quantitat d’energia de la ment que 

visiblement s’ha empleat en ells”), memòria (el millor que li 
pot passar a un edifici és que es converteixi en un monument 
commemoratiu) i obediència (“l’arquitectura solament floreix 
quan hi ha unes lleis nacionals regides i minuciosament 
autoritàries que regulen la producció”) 

“La gloria más grande de un edificio o está en sus piedras, 
ni en su oro. Su gloria está en su edad, u en aquella profunda 
sensación de resonancia, de vigilancia severa, de condolencia 
misteriosa, incluso de aprobación o de condenación, que 
sentimos en las paredes que han sido bañadas de largo por las 
ondas pasajeras de la humanidad”

Per altra banda l’anglès artesà, dissenyador, poeta, 
escriptor i pintor fundador del moviment Arts & Crafts 
William Morris (1834 – 1896), horroritzat pel que estava 
practicant Viollet a la catedral de la Nôtre Dame a París, 
va iniciar la seva activitat en la conservació del patrimoni 
britànic. El 1887 va crear una societat denominada: Society for 
the Protection of Ancient Building i va escriure el Manifest 
of the Society for the Protection of Ancient Buildings.  On 
entenia la restauració com una reparació per a retornar als 
edificis una imatge idealitzada del seu passat.

Un cop va intentar aplicar la seva filosofia a l’activitat 
pràctica de l’arquitectura, es va adonar que no era possible 
aplicar el seu pensament ja que el pensament amb què 
s’havien aixecat les construccions ja no existia, de manera que 
va desistir el se interès per reconvertir l’Anglaterra victoriana 
i industrial.

Tot i així la Societat fundada va tenir una gran influència 
en matèria de conservació del patrimoni, amb l’elaboració 
d’una llista de tots els edificis a conservar, així com va frenar 
la demolició de moltes

I N I C I S  D E  L A  N O C I Ó  D E L  P A T R I M O N I
p a t r i m o n i  i n d u s t r i a l



esglésies.  A més a més la Societat va derivar amb una 
Associació exemplar a nivell mundial de gestió del patrimoni 
al Regne Unit: National Trust. 

En aquest panorama contradictori, Camilo Boito (1836 
– 1914), va intentar aclarir les teories. Va atacar la idea de 
reconstrucció, però defensava la restauració entesa com 
la simple consolidació de l’edifici, proposant actuacions 
mínimes i declarant imprudents els ensorraments de les parts 
més modernes dels edificis ja que són fruit d’un moment 
històric i han de ser reconegudes com a tals. 

La teoria de Camilo Boito és considerada la llavor de la 
teoria de restauració arquitectònica com a tal, en què s’hi 
recolzen les Cartes de Restauració més importants com la 
d’Atenes (1931), la Carta de Venència (1965) o La Carta de 
Nizhny Tagil (2003). En aquests documents s’hi patrocinen i 
promouen des d’instàncies intergovernamentals  (Societat de 
Nacions, UNESCO) com legislacions particulars de cada país 
(Llei de Patrimoni Espanyola, 1933) 

Així doncs, han succeït al llarg del temps diverses opinions 
segons la manera d’actuar vers el patrimoni, on Antón Capitel 
a El tapiz de Penélope, Arquitectura núm. 244. Madrid 1983 diu:

“la contradicción es, pues, el pecado original de la restaruación, 
y ninguna teoría coherente y unitaria podrá resolvrlo. La 
contradicción sólo podrá superarse en la obra concreta, en la que 
el arquitecto - obligadamente sabio frío y a la vez artista, como 
quería Viollet - puede reocnocer el caso particular y configurar, con 
los medios que ponen a sua lcance tanto las técnicas constructivas 
como la generalidad de la disciplina, las acciones arquitectónicas 
que superan la contradciccón.”
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Reconstrucció de la Euston Station el 1963, Londres
Autor: Ben Brooksbank Font: geograph.org.uk



Va ser després de la Segona Guerra Mundial quan es 
va configurar un moviment com a tal de conservació de les 
construccions industrials. Aquest moviment va sorgir a arran 
de les destruccions que es van produir pels bombardejos 
sobre Europa durant la guerra. 

El moviment d’interès pel valor patrimonial va ser 
liderat per historiadors i científics britànics l’any 1959, amb 
el comitè National Survey of Industrial Monuments amb les 
protestes per la destrucció d’elements rellevants de la cultura 
industrial com la Euston Station de Londres, destruïda el 1962.  

Es pot afirmar que són els originaris del concepte de 
patrimoni industrial, pels grans treballs i contribució a la 
defensa de les restes industrials i la formalització de la nova 
disciplina d’arqueologia industrial, on en destaquen Kenneth 
Hudson i Angus Buchanan.  Els anys següents van aparèixer 
les primeres associacions locals de patrimoni industrial a Gran 
Bretanya i continua estant en la Vanguardia de la investigació 
i desenvolupament de la disciplina d’arqueologia industrial. 

La reacció d’Espanya cap a un bon encarrilament 
d’aquestes zones va ser tardana, però liderada per un gran 
ventall d’àmbits acadèmics i professionals molt diversos 
com historiadors, historiadors de l’art, geògrafs, enginyers 
i arquitectes. No va sorgir la Associació Espanyola del 
Patrimoni Industrial i de l’Obra Pública fins al 1986, i pocs 
anys després, van sorgir les associacions regionals en les àrees 
més industrialitzades de la península. 

Així doncs, a mesura que es van anar fent evidents els 

efectes de la crisis i el declivi industrial, la necessitat de 

buscar solucions centrades més amb el propòsit de protegir i 

conservar i no tant de suprimir. Així doncs, a la dècada dels 

noranta, per la condició de valor testimonial del passat, el 

recurs atractiu de reclam cultural i per tant producte turístic 

va sorgir com a factor de revitalització socioeconòmica i 

recuperació d’identitat per a territoris en crisis. 

A partir d’aquest moment als voltants del 1992 es pren 

atenció a la dimensió humana de la industrialització, 

desenvolupant-se noves concepcions museístiques amb 

el fi de recuperar el patrimoni industrial europeu sense 

privar-se del seu context històric – territorial. Així mateix 

es dóna origen a una extensa bibliografia, difusió d’aquesta 

preocupació en el país i s’impulsen debats sobre el patrimoni 

industrial, el seu estudi, protecció i revalorització. Un dels 

exemples van ser les I Jornades d’Arqueologia Industrial de 

Catalunya organitzades a l’Hospitalet del Llobregat al 1991, 

actualment en la VIII edició. 

Un altre exemple, és el creixent interès en el sector 

universitari pel patrimoni industrial com la oferta de cursos 

de doctorats i titulacions centrats total o parcialment en el 

patrimoni industrial com l’Escola Politècnica de Catalunya, o bé 

e desenvolupament de projectes d’investigació en col·laboració 

amb prestigioses entitats estrangeres com les que ha reunit la 

Universitat Politècnica de Catalunya i L’institut Tecnològic 

de Massachusetts entorn el treball d’ordenació territorial 

sostenible del Llobregat al 2001 que incorpora recursos 

patrimonials de la industria amb el Parc de les Colònies.  

E L  P A T R I M O N I
p a t r i m o n i  i n d u s t r i a l
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Així doncs, no va ser fins al segle XX, amb les aportacions de 
l’arqueologia i antropologia que van sorgir els dos conceptes bàsics: el 
d’objecte de testimoni, que es valorat pel que significa per la societat 
que l’ha fabricat i l’objecte d’estudi el qual permet conèixer els aspectes 
de la societat, sobretot del passat, que el va realitzar. 

A nivell mundial no va ser fins el 1992 que el Comitè de Patrimoni 
va establir una verdadera política de reconeixement universal. La 
UNESCO és un dels millors recolzaments i garantia de supervivència 
del patrimoni industrial ja que admet com a patrimoni els llocs de 
producció, les mines, els medis de comunicació i els llocs d’enginyera 
arqueològica. Alguns exemples protegits són: la localitat minera de 
Ironbridge de Regne Unit de 1986, la fàbrica siderúrgica de Völklingern 
d’Alemanya el 1994 i el poblat de Crespi d’Adda d’Itàlia el 1995. 

En el marc europeu la sensibilitat pel patrimoni industrial 
no es va materialitzar fins el 1983 amb el programa Recolzament a 
projectes pilot comunitaris en matèria de conservació del patrimoni 
arquitectònic. Aquest programa era un instrument financer destinat 
a la conservació del patrimoni de bens immobles, però va fallar pel 
mecanisme de finançament. Tot i així cal destacar la conservació i 
rehabilitació del complex tèxtil de Aymerich, Amat i Jove de Terrassa 
el 1991. 

En l’àmbit espanyol, des de l’any 2000 es troba en funcionament 
el Pla Nacional de Patrimoni Industrial que contempla les 
manifestacions entre la meitat del segle XVIII fins l’automatització i 
distingeix tres tipus de béns industrials: Elements aïllats per la seva 
naturalesa o desaparició de la resta però testimoni d’activitat industrial, 
conjunts industrials amb tots els seus components materials i mostra 
de la seva activitat industrial o bé paisatges industrials amb tots els 
components essencials dels processos de producció de les activitats 
industrials. 

Des del punt de vista normatiu la primera referència espanyola 
que permetia el dret de protecció del patrimoni industrial és la Llei de 
Patrimoni Històric Espanyol del 1985. 

En el marc normatiu autonòmic el patrimoni industrial té un 
tractament específic que arriba a incloure la dimensió territorial. 
Cada autonomia li dóna un enfoc diferent a aquest patrimoni com: 
arqueològic, etnogràfic, o bé ambdós.  

A Catalunya tenim la Llei del patrimoni cultural català del 1993. 



Gorge d’Ironbridge, Regne Unit 
Font: UNESCO
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L L E I  D E L  P A T R I M O N I  C U L T U R A L  C A T A L À  D E  1 9 9 3
p a t r i m o n i  i n d u s t r i a l

Segons la Llei del Patrimoni Cultural Català de 1993, 
es defineix el patrimoni cultural com un dels testimonis 
fonamentals de la trajectòria històrica i d’identitat d’una 
col·lectivitat nacional. Els béns que l’integren constitueixen 
una herència insubstituïble, que cal transmetre en les 
millors condicions a les generacions futures. La protecció, 
la conservació, l’acreixement, la investigació i la difusió del 
coneixement del patrimoni cultural és una de les obligacions 
fonamentals que tenen els poders públics. La Generalitat de 
Catalunya, d’acord amb l’article 9 de l’Estatut d’autonomia i 
sense perjudici de les competències que l’article 147.1.28 de 
la Constitució assigna a l’Estat, té competència exclusiva en 
aquesta matèria. 

L’Administració local de Catalunya, d’acord amb la 
legislació local i aquesta Llei, assumeix importants atribucions 
de protecció del patrimoni cultural local, dins l’esfera de les 
seves competències.

La Llei parteix d’un concepte ampli del patrimoni cultural 
de Catalunya, que engloba el patrimoni moble, el patrimoni 
immoble i el patrimoni immaterial, siguin de titularitat 
pública o privada, i les manifestacions de la cultura tradicional 
i popular. Es regula la competència de la Generalitat sobre 
la projecció exterior del patrimoni cultural, reconeguda per 
la Sentència del Tribunal Constitucional 17/1991, relativa a la 
Llei 16/1985, del 25 de juny, del patrimoni històric espanyol. 

S’estableixen tres categories de protecció, comunes 
a béns mobles, immobles i immaterials: els béns culturals 
d’interès nacional, els béns catalogats i la resta de béns 
integrants de l’ampli concepte de patrimoni cultural definit 
per l’article 1. D’acord amb la competència reconeguda 
pel Tribunal Constitucional en la dita Sentència 17/1991, 
s’atribueix al Govern de la Generalitat la facultat de declarar 
els béns culturals d’interès nacional, la categoria de protecció 
de major rang, que es correspon amb la dels béns d’interès 
cultural definida per l’esmentada Llei del patrimoni històric 
espanyol.

La Llei crea una segona esfera de protecció dels béns 
del patrimoni cultural de menor rellevància, els béns 
catalogats, els instruments de protecció i de control dels 
quals recauen principalment en els municipis. Aquesta 
figura es denomina béns culturals d’interès local. En relació 
amb els béns immobles d’interès nacional, la Llei regula 
diferents figures de protecció, en funció de la tipologia 
del bé. Els béns immobles d’interès local no només poden 
ésser catalogats en el marc d’aquesta Llei, sinó que també 
s’esmenten els mecanismes de protecció regulats per la 
legislació urbanística. Pel que fa als béns mobles, llur règim 
específic posa l’accent en el control del comerç. La Llei conté 
també una regulació addicional del patrimoni arqueològic, 
que presenta com a novetat principal la introducció dels 
espais de protecció arqueològica.

Entre les mesures de foment i difusió destaquen 
l’establiment en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat 
de l’anomenat u per cent cultural, la creació de l’Inventari 
del Patrimoni Cultural Català i els preceptes dedicats a la 
gestió dels monuments per a facilitar-ne la visita pública. 
D’aquesta manera, la Llei no s’atura en els objectius de 
protecció i restauració del patrimoni cultural, sinó que 
pretén dinamitzar-ne la difusió com a conseqüència lògica de 
l’assoliment progressiu d’aquells objectius. S’acompleix així 
la prescripció de l’article 8.2 de l’Estatut d’autonomia, que 
imposa a la Generalitat el deure de promoure la participació 
dels ciutadans en la cultura.

Es crea, finalment, el Consell Assessor del Patrimoni 
Cultural, com a òrgan consultiu de les administracions 
públiques en les matèries relacionades amb el patrimoni, 
per a assolir els objectius que marca la Llei de protecció 
del patrimoni cultural local, dins l’esfera de les seves 
competències.



Les regions europees de tradició industrial en declivi 
estan aprofitant el seu ingent patrimoni industrial d’un mode 
productiu i al servei de diverses activitats alternatives als 
sectors industrials en procés d’extinció. 

En aquest sentit doncs, els organismes públics exerceixen 
un paper protagonista, així com també iniciatives privades 
que intervenen en la recuperació de terrenys i edificis 
abandonats. 

Així doncs, el patrimoni industrial s’ha convertit en 
un recurs per a fomentar programes de desenvolupament 
sostenible a escala local i regional. Aquests béns es situen 
en un paisatge determinat, essent cada vegada més necessari 
interpretar el patrimoni no com element aïllat, sinó en el 
seu context territorial, on l’empremta de la indústria en el 
paisatge urbà forma part de l’espai geogràfic, de la cultura 
del territori. 
 

Certament, el patrimoni industrial és un vestigi, un 
objecte de memòria col·lectiva, emergent i molt vulnerable 
ja que avui dia, encara no es troba suficientment valorat. Sense 
l’home, els edificis resultarien elements buits de contingut, ja 
que no es possible preservar, interpretar i posar en valor el 
patrimoni industrial sense plantejar una estratègia en la seva 
defensa i conservació en el context o conjunt paisatgístic 
que l’envolta. 
 

En efecte però, el patrimoni industrial s’obra en 
amplis horitzons d’àmbits com la cultura, l’urbanisme i 
el desenvolupament territorial. En general, el patrimoni 
compleix la funció de ser un element de dinamització de 
les economies regionals i locals sota les modalitats que 
abasten, en la majoria d’ocasions ens els últims anys, des de 
la conservació i exhibició de les restes de la industrialització 
en museus i ecomuseus, fins a projectes de turisme cultural 
i turisme de naturalesa.

El repte dels pròxims anys però, ja no radica a seguir 
aquests tipus d’intervencions on es centra l’atenció en el 
monument, sinó que s’ha de canviar d’enfoc i d’escala: passar 
de l’edifici al paisatge. Sempre doncs, a partir de valors 
profunds com: passat, identitat, autenticitat, coneixement 
científic  i tecnològic i implicació i participació dels ciutadans 
en la seva gestió, vida i història.

Un aspecte de súmmum interès, és la reutilització 
amb fins també industrials però de nou naixement. Aquest 
tipus d’intervencions, tracten indústries que per les seves 
característiques arquitectòniques i la seva estratègica situació 
dins del casc urbà, mereixen l’atenció d’organismes públics o 
d’iniciatives privades, que amb una inversió no excessiva es 
pot rehabitar l’edificació.

La recuperació de ruïnes industrials en aquesta modalitat 
s’emmarca, amb freqüència, en polítiques de promoció 
econòmica d’una ciutat industrial que segueix apostant per 
les activitats secundàries i que intenta atraure inversions 
industrials en branques innovadores, així com petites i 
mitjanes empreses que es puguin acomodar amb facilitat al 
teixit industrial preexistent. 

Així doncs, també són els casos en què pensant en oferir 
infraestructures per assentament de noves empreses, en què 
els polígons tradicionals no resulten atractius ni nombroses 
vegades adequats a les necessitats, en algunes ciutats s’han 
rescatat fàbriques abandonades per convertir-les en moderns 
centres d’empreses. 

D’aquesta manera, el patrimoni industrial s’incorpora 
com element actiu a les estratègies de desenvolupament 
socioeconòmic en territoris on és necessari crear riquesa i 
oferta laboral per frenar la despoblació i superar l’atonia 
productiva.

D E S E N V O L U P A M E N T  L O C A L
p a t r i m o n i  i n d u s t r i a l
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Can Batlló, Bloc 11, Biblioteca
Font: LaCol

Els objectes arquitectònics d’un Patrimoni Industrial 
s’han de considerar com a contenidors interessants de 
qualitats irrepetibles que poden albergar noves activitats que 
garanteixin la seva preservació. Tanmateix, la valorització 
no significa conservar automàticament tot l’edifici original 
com a monument intocable que s’ha de poder observar en un 
futur incert. Així mateix, la convicció de que el resultat més 
interessant serà el que impliqui un acoblament del qe existeix 
amb lo nou, resulta una mala idea, de manera que no s’ha 
d’evitar d’intervenir-lo. 

Així doncs abans de projectar sobre un Patrimoni 
Industrial s’ha de tenir en compte: les diverses tipologies 
d’edificacions que apareixen, les tècniques i materials 
constructius utilitzats, esbrinar la contaminació per residus 
encara presents de l’antiga activitat productiva, diagnosticar 
els problemes estructurals presents, analitzar la relació 
entre la indústria i el context urbanístic en què es troba, 
coneixement de les eines i instruments disponibles per la 
tutela i protecció, consulta dels Plans de Desenvolupament 
municipals i estatals, comptar amb el consentiment de les 
estructures socials i gremials abans de realitzar qualsevol 
treball i finalment estar informat de les experiències 
més recents i significatives realitzades en el sector de la 
recuperació i valoració del patrimoni.

D’aquesta manera la qualitat d’un projecte arquitectònic 
de valorització del patrimoni juga un paper determinat: la 
integració de nous elements amb aquells preexistents. 

La adaptació doncs, d’un espai industrial a un nou ús com 
a forma per assegurar la seva conservació sol ser acceptable, 
excepte en els casos d’importància especial històrica.

Els nous usos però, han de respectar el material significatiu 
i mantenir els patrons originals de circulació i activitat, i ha 
de ser tan compatible amb l’ús original o principal com sigui 
possible. És recomanable per tant, habilitar una àrea en què 
es representi  l’ús anterior. 



Un exemple de gran escala, és el Matadero i mercat de 
bestiar de Arganzuela que va ser, des dels seus inicis, un 
projecte obert i susceptible a créixer. Amb una superfície de 
165.415 metres quadrats, el projecte de l’arquitecte municipal 
Luís Bellido es va estructurar en un conjunt de pavellons 
dedicats a diverses funcions i serveis: direcció i administració, 
mercats de bestiar, secció sanitària, cotxeres, quadres i inclús 
servei ferroviari.

Fins l’actualitat les edificacions han servit per diferents 
usos tal com magatzem de patates, hivernacles, així com va 
allotjar la Junta Municipal d’Arganzuela, activitats d’índole 
social, Seu del Ballet Nacional d’Espanya...Fins l’any 1996  en 
què es va clausurar definitivament i va ser catalogat com a Bé 
d’Interès Cultural Nacional.

L’any 2005 es va aprovar un Pla Especial d’intervenció 
per a una adequació arquitectònica i urbanística - ambiental 
per a usos culturals, específicament com a Centre de 
Creació. A partir d’aquí, el recinte es va convertir en un 
camp d’experimentació de la nova arquitectura, seguint els 
criteris de preservació de l’evolvent de les naus i reforçant 
totes les empremtes del passat. Es buscava l’equilibri entre 
el respecte màxim de l’espai amb una dotació especifica d’un 
ús limitat de materials industrials directes, per a donar servei  
als diferents usos.

En aquest grandiós projecte hi van participar diversos 
arquitectes com Arturo Franco, Mario Gas, Gen Guy Lecat, 
Franciso Fontanals, Emilio Esteras, José Antonio García 
Roldán...Així doncs es van rehabitar els espais per a allotjar 
un complex escènic, espai per a la interacció oberta i el diàleg 
cultural, espais d’exposició, Centre Internacional per la 
Investigació, Desenvolupament i la Innovació de la Lectura, 
cinema, Red Bull Music Academy i l’arxiu de Documenta 
Madrid.

M A T A D E R O ,  M A D R I D

Nau 15, Red Bull Music Academy
Font: Matadero Madrid
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Un altre exemple, de menor magnitud és l’antiga fàbrica 
de fils i teixits Fabra i Coats del segle XIX que formava part de 
l’antic municipi de Sant Andreu del Palomar i ha estat convertit 
recentment en Centre Cultural per arquitectes com: Glòria Duran 
Torrelles,  Esteve Terradas, Rafael Vila, PLANURBS, Roldán-
Berenguer, Bañeres-Cristóbal-Navas-Pérez i David Domènech.

El operació el 2005 en el complex fabril de 31.000 metres 
quadrats tenia l’objectiu incorporar el recinte industrial al teixit 
urbà i millorar la qualitat de vida dels veïns i veïnes, posant a 
disposició equipaments pel barri de caràcter educatiu, associatiu 
i assistencial, habitatge, zones verdes, i el projecte cultural més 
potent de la ciutat, encapçalat per la Fàbrica de Creació i el 
Centre d’Interpretació del Treball del Patrimoni Industrial. 

En el recinte es planteja el desenvolupament d’un programa 
mixt d’equipaments i espais lliures, combinant escales 
d’influència i usos diversos que es complementen en una solució 
de projecte urbà unitari i complex. La multiplicitat de mides, 
usos i espais lliures en un sòl lloc, amb presencia d’equipaments 
socials, culturals i educatius juntament amb habitatge, permet 
la integració de la gran peça com a part de la ciutat consolidada. 

La gran peça cultural central, que estructura la transformació 
amb usos molt singulars significa la dinamització de la resta 
d’espais cívics que conformen el recinte. Tot plegat configura un 
espai urbà sostenible, amb una gran centralitat estratègica per la 
ciutat, però alhora amb un gran arrelament en el seu entorn de 
proximitat. 

A la Fàbrica de Creació, arquitectònicament s’introdueix 
una estratègia d’ocupació modificable capaç de respondre a 
les exigències del nou ús, amb la capacitat de reconfigurar-
se fàcilment i a un cost reduït. D’aquesta manera, en un futur 
llunyà l’edifici haurà guanyat un dispositiu de pas d’instal·lacions 
i evacuació de persones capaç d’adaptar-se a altres usos. la resta 
de la seva superfície tornarà a estar disponible per a pensar-la de 
nou.

F A B R A  I  C O A T S ,  B A R C E L O N A

Centre Cultural Fabra i Coats, Fàbrica de Creació
Font: condicionstemporals



Un exemple més proper i de dimensions més reduïdes, 
és la Fàbrica tèxtil de cotó i polièster Coma Cros de Salt.  
La fàbrica construïda l’any 1850 va ser clausurada l’any 1995, 
passant a ser adquirida per l’Institut Català del Sòl, que 
mitjançant un conveni signat amb l’Ajuntament de Salt, es va 
cedir l’edifici per a equipaments públics.

Així doncs l’Ajuntament es va fer càrrec  d’adaptar l’edifici 
als diversos usos i necessitats de les diferents èpoques. 

Més endavant, l’Ajuntament de Salt va adquirir un conjunt 
de naus denominades Naus Guixeres, ubicades entre la sèquia 
Monar i la Factoria Cultural. Des de llavors, s’han invertit 
recursos i múltiples esforços per tal de convertir aquests més 
de 18.000 metres quadrats d’espai fabril en equipaments 
socials i culturals que reverteixen el bé comú del municipi. 

D’aquesta manera en els últims 15 anys s’han rehabilitat 
bona part dels espais de l’edifici, que actualment acullen: l’Arxiu 
Municipal,  Consorci del Ter, Consorci per la normalització 
lingüística, El Canal, ERAM, ETECAM, Museu de l’Aigua, 
UNED, UOC i un viver d’Empreses Creativoculturals. Dins 
d’aquests espais conviuen iniciatives d’entitats de Salt com 
la colla castellera Els Marrecs de Salt, Els Diables d’en Pere 
Botero, Els Gegants de Salt, Comissió de Festes entre d’altres.

En aquesta intervenció per albergar usos multidiciplinaris 
en diferents espais, hi van participar arquitectes com: J. 
Domènech i Pou, J. Masó i Turon, S. Sunyer, M. Bosch i Aragó, 
M. Nogés, A. sánchez Fortun, arq per al Pla Director, així com 
Ramon Artal, Miquel Poch i Àlex Barceló per la nau Oest i 
Enric i Laia Escribà Nadal pel sector est. 

L A  C O M A  C R O S ,  S A L T

La Coma Cros, Salt
Font: Eram
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Per encàrrec del Consorci del Ter Brugent, Actíva 
Prospect va dur a terme el Pla Estratègic en l’àmbit 

de  desenvolupament local i l’ocupació del 
Ter Brugent 2014 -2020, subvencionat pel Servei 

d’Ocupació de Catalunya. Aquestes dades m’han 
permès identificar els punts crítics pel desenvolupament 

econòmic i l’ocupació de la situació actual d’Anglès.



C O N T E X T
A C T U A L

a p r o x i m a c i ó  a l  p r o j e c t e
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El terme municipal d’Anglès ocupa una extensió de 
16.31km² situat al vessant nord – est de la comarca de la Selva 
(Girona). 

La Vila a 181 metres d’altitud, s’aixeca sobre un petit 
turó al mig d’una extensa vall conformada pels municipis 
d’Amer, Pasteral, La Cellera de Ter, Osor i Sant Julià de Llor 
i Bonmatí, on a la banda de ponent el territori és accidentat 
pels contraforts del massís de les Guilleries. Anglès es situa a 
la plana fèrtil en la confluència de la riba del Ter i de la riera 
d’Osor, cabals d’aigua que marquen la frontera amb la Viles 
veïnes, La Cellera i Sant Julià de Llor i Bonmatí. 

Una gran part del terme municipal és muntanyós cobert 
de boscos de pins, alzines, roures i castanyers, i a la vora del 
Ter abunden les plantacions d’arbres de ribera. 

El terme comprèn diversos veïnats com el del Cuc, el de 
La Farga, el del Pla d’Amunt i el del Pla d’Avall, així com el 
raval de les Mines del Sant Pare i l’antiga caseria de Sant 
Amanç. També inclou el santuari de Santa Bàrbara i l’església 
de Sant Pere Sestronques.

Els entorns del poble d’Anglès tenen un gran valor 
paisatgístic i natural, amb una orografia accidentada i 
diversitat d’hàbitats  (forestals, agroramaders i ambients 
ribera) que confereixen un espai de gran riquesa de flora i 
fauna. També és un valor, el fet que bona part del territori 
correspon a espais protegits per figures com la Xarxa Natura 
2000, fet pel qual el terme municipal té un potencial elevat 
per a desenvolupar-hi activitats respectuoses amb el medi.

El fet que el 85% del sòl sigui forestal amb una important 
xarxa de camins, determina que sigui un dels principals 
recursos disponibles tant per gaudir del medi com per 
explotar els seus recursos. Es poden nombrar diferents rutes 
existents en el Ter Brugent com: els grans camins de l’aigua 
(Consell Comarcal), la Ruta del Ter (Consorci del Ter), Les 
Vies Verdes (Consorci de les vies verdes de Girona), rutes 

d’àmbit local promocionades per ajuntaments o les més de 40 
rutes identificades amb GPS (wilkoc i Pirinexus). 

El turisme actual és atret al territori per la pesca i la 
xarxa de camins, sobretot Vies Verdes. La pesca atrau un 
turisme (sobretot francesos) que pesquen a Anglès, la Cellera 
i Susqueda ja que configuren un espai de referència a nivell 
europeu per la qualitat de l’aigua en la pesca.  

Per altra banda la xarxa de camins està proporcionant un 
augment de la demanda del turisme rural i es percep com una 
oportunitat per atraure visitants, els quals cal oferir-los una 
amplia oferta turística (allotjament, restauració i comerç de 
productes locals i artesanals). 

Actualment l’activitat turística és poc notòria, però és de 
qualitat i d’alta capacitat adquisitiva. No obstant, el grau de 
protecció del riu i del pantà sovint limita les activitats que 
s’hi poden desenvolupar. 

També  caldria una ordenació conjunta dels usos i regulació 
del medi natural així com la dotació d’infraestructures 
i serveis per tal de garantir un major desenvolupament de 
les activitats en el medi: les ribes de Ter i el pantà no estan 
condicionades per a l’activitat de pesca, els senders en mal 
estat degut a les pluges, mala senyalització senders, no hi ha 
punts d’observació/informació, centres d’interpretació...

Tot i la deficiència de l’ús turístic de la zona, la població 
autòctona també en fa un escàs ús social. 

Tot i la infectivitat per part dels recursos públics 
municipals en la conservació i recuperació del medi ambient, 
existeixen varis projectes i programes de promoció a nivell 
comarcal, estatal i internacional com: el Consell Comarcal 
promociona “La Selva, comarca de l’aigua”, amb el projecte 
SELWA de desenvolupament territorial entorn el recurs de 
l’aigua o bé el programa LIFE+ DE LA Unió Europea pe ajudar 
a conservar i recuperar els espais naturals. 

T E R R I T O R I
c o n t e x t  |  a n à l i s i



Plànol base Anglès
E:1/20000
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Anglès es troba en una situació geogràfica privilegiada atès 
que les principals infraestructures de mobilitat i logístiques 
de la demarcació es troben a una distància molt propera. Es 
situa a 17km de Girona, 12 de Santa Coloma de Farners, 27 
d’Olot, 100 de Barcelona i 40 de la Costa Brava. Les principals 
vies de comunicació són la carretera C-63 provinent de Lloret 
de Mar i en direcció a Olot i la carretera N-141e de Girona a 
Anglès. Les dues carreteres conflueixen a la Vila. 

De la Vila en surt  també una carretera local GI-542 que 
mena a Osor i a les Guilleries, seguint el traçat de la riera 
d’Osor. L’eix transversal C-25 passa a uns 9km de la població 
que enllaça amb l’AP-7, que dóna accés a l’àrea metropolitana 
de Barcelona. 

Actualment el municipi no disposa de comunicació 
ferroviària, però tant l’aeroport a Vilobí com l’estació de 
l’AVE a Girona es troben a 20km. 

El tràfic més abundant, amb 7.000 vehicles diaris, prové 
de Girona, on la via és coneguda com la carretera de la 
vergonya. Es tracta d’una carretera que segueix el mateix 
traçat que el corredor de la via del tren del 1969 seguint el 
curs del riu Ter. Té un traçat molt estret, amb nombroses 
corbes sense marges, transitada per una gran quantitat de 
vehicles pesats i creua amb el nucli urbà de Bescanó. Per 
aquestes condicions provoca uns registres anuals d’una gran 
nombre d’accidents i morts.

Al llarg del 2014 s’hi ha realitzat obres de millora de la 
seguretat per un import d’u coma vuit milions d’euros, però 
hi ha pendent des de 2012 una reforma integral amb seccions 
més amplies, túnels, viaducte i variants que encara no s’han 
dut a terme. 

En poques paraules, Anglès es troba en una situació 
geogràfica estratègica però les comunicacions no 
afavoreixen aquest aspecte.

I N F R A E S T R U C T U R E S  D E  M O B I L I T A T
c o n t e x t  |  a n à l i s i



Plànol base Olot - Girona
E:1/175000
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Segons les dades de l’IDESCAT (Institut d’Estadística de 
Catalunya) de l’any 2013, Anglès té censades 5.606 persones 
que resideixen al terme municipal; xifres que, si s’estudien 
juntament amb la superfície, representen una densitat de 
347,1 hab/km2. D’altra banda, la suma total de tota la població 
resident al Ter Brugent és de 11.828 habitants.

Segons altres estadístiques, la població del conjunt 
s’ha estancat des de 2002 (+9.5%), en comparativa amb el 
creixement poblacional experimentat a la comarca de la Selva 
(+37.9%). Per altra banda, l’augment del parc d’habitatges 
ha estat superior al poblacional (+13.9%). Actualment Anglès 
compta un 12.5% d’habitatges buits.

Anglès tot i l’increment de joves els últims anys presenta 
una piràmide d’edats amb una estructura força envellida 
(19.8%), en comparació al conjunt provincial (15.8%). Per 
contra, no hi ha oferta de residència per a la gent gran. La 
més propera està a Santa Coloma de Farners i a Bescanó. 

Tanmateix, si s’apliqués la cobertura total (pública i 
pricada) mitjana de La Selva (3.37%), pertorcarien 78 places 
al Ter Brugent. Anglès és l’únic municipi amb més de cinc 
mil habitants de la comarca que no té oferta.  En tota la zona 
només hi ha un centre públic de dia per a gent gran a Anglès 
des de 2005 amb una capacitat de 25 places; d’aquestes, 15 
concertades. 

Una altra dada important a tenir en compte és que la 
presència de població estrangera (16%) és menor que en el 
context provincial (21.4%), excepte a Anglès(21.3%) on s’iguala, 
amb tres comunitats que concentren el gruix de població 
estrangera: la marroquina, la hindú i la portugesa. Aquest 
fet es deu sobretot a la disminució del preu de l’habitatge en 
espais degradats.  

El Pla Estratègic conclou que a nivell de cohesió social es 
detecta un cert risc de fractura social.  

P O B L A C I Ó  I  S O C I E T A T
c o n t e x t  |  a n à l i s i



2002 2013 02-13 (%)

Anglès 5.020 5.662 642 12.8

Amer 2.196 2.283 87 4.0

La Cellera 2.062 2.062 0 0.0

St. Julià i Bonmatí 965 1.264 299 31.0

Osor 457 456 -1 -0.2

Susqueda 100 101 1 1.0

Ter Brugent 10.800 11.828 1.028 9.5

La Selva 125.515 173.128 47.613 37.9

Població dels municipis Ter Brugent 
Font: Idescat

Varciació poblacional  
Font: pròpia amb dades Idescat

>65 anys  75anys/
població

Cober-
tura

places

Anglès 854 57.7 % “3.37%” 30

Amer 526 57.1 % “3.37%” 20

Cellera 445 58.3 % “3.37%” 15

St. Julià i Bonmatí 186 53.9 % “3.37%” 7

Osor 107 78.5 % “3.37%” 5

Susqueda 26 52.0 % “3.37%” 1

Ter Brugent 2.144 58.1 % “3.37%” 78

La Selva 23.972 49.3 % 3.37% 752

Població dels municipis Ter Brugent 
Font: Idescat

Piràmide d’edats al Ter Brugent i província  
Font: Activia Prospect
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Anglès té a les seves mans dos grans elements patrimonials 
arquitectònics de rellevància: l’herència medieval enquibida 
al barri vell fins a les petjades modernistes i l’històric 
equipament industrial de la Colònia Tèxtil Burés. 

HERÈNCIA MEDIEVAL. Pel que fa la Vila Vella també 
coneguda com el Nucli Antic, es configura al voltant de l’antic 
castell dels Cabrera, pel carrer d’Amunt i el carrer d’Avall, 
emmurallats al segle XVI on s’hi pot observar l’evolució de 
l’arquitectura medieval fins al noucentisme, on en destaca 
primordialment el gòtic final i el primer renaixement com a 
testimoni d’un passat esplendorós.  

Així doncs, en el nucli antic encara s’hi reuneixen 
diversos estils arquitectònics que li atorguen un valor històric 
i artístic. Conserva alguns murs de les muralles amb arcs 
ogivals del segle XVI, la Plaça de la Vila (antic pati d’armes), 
carrerons estrets (Call Jueu), edificis nobles medievals 
(Can Verdaguer i Can Camps) amb arcs i finestrals gòtics i 
renaixentistes, alguns passos coberts (Carrer d’Avall) i l’afegit 
d’algun edifici modern, com la casa d’estil noucentista (Can 
Peix) de l’arquitecte gironí Rafael Masó. 

L’església parroquial de Sant Miquel es troba a l’antiga 
capella del castell. El 1629 s’iniciaren ampliacions i reformes 
durant més d’un segle que li aportaren un estil renaixentista 
tardà. 

La declaració recent de bé cultural d’interès nacional 
del nucli antic es veu com una oportunitat per dinamitzar 
l’economia d’aquest municipi, malgrat tot, es considera que 
no es fa promoció, ni es dóna a conèixer aquest actiu. 

 El terme municipal també compta amb altres elements 
d’herència arquitectònica situats a les muntanyes de l’entorn 
com santuaris, esglésies o masies.

Podem trobar l’església de Sant Amanç, al sector 
meridional del terme, sota la muntanya de Santa Bàrbara 
actualment rehabilitada o l’església de Sant Pere Sestronques 
a l’extrem sud oriental del terme, és un interessant edifici 
de base preromànica, amb una nau, absis llis i un porxo que 
protegeix la porta adovellada. 

D’altra banda, el santuari reformat de Santa Bàrbara del 
segle XIII al cim de la muntanya del seu mateix nom, a 854 
m d’altitud. 

Entre les masies d’interès històric figuren les masies del 
segle XVI encara avui dia totalment conservades com: la masia 
del Cuc amb un gran portal adovellat i finestres conopials 
situada entre la riera d’Osor (on hi ha un molí) i la carretera 
que porta a Osor, i la masia de Can Biel, massissa torre de 
defensa, situada al final del poble a al carretera que porta 
a Girona, molt proper el Mas Peranau (Can Planes) d’estil 
noucentista, o la masoveria de Can Cendra situada al Barri 
Vell.

No gaire lluny del Nucli Antic s’hi estén el parc de la Font 
del Canyo, tot un símbol d’Anglès. Es tracta del parc més 
gran de la població on s’hi acull la majoria d’esdeveniments 
populars. 

HERÈNCIA INDUSTRIAL. Per altra banda a la sortida 
del poble direcció Olot, apareix el monument arquitectònic 
industrial de la fàbrica Burés, que va portar la prosperitat al 
poble. La colònia industrial que ocupa una extensió de 17.000 
m2, formada per tres naus de 5.000m2 cadascuna, un bloc 
lineal d’oficines a la part frontal contra la carretera, i un 
altre bloc dorsal de tallers. Es tracta d’un complex amb una 
arquitectura funcional i utilitària que conserva avui en dia tot 
i els robatoris totes les seves parts.

E L E M E N T S  P A T R I M O N I A L S
c o n t e x t  |  a n à l i s i



Existeixen varis projectes i programes de promoció 
a nivell comarcal, estatal i internacional com: el projecte 
comarcal HibriturSelva  per a la innovació oberta en 
turisme o bé el programa LEADER de la Unió Europea per la 
recuperació i creació de productes turístics, agroalimentaris, 
rehabilitació de masos i promoció del turisme rural.

Tot i les tasques de rehabilitació i restauració d’algunes 
parts d’aquesta herència, es considera insuficient la tasca 
de senyalització i promoció (fonts, ermites, Colònia Burés 
(màquina de vapor), nucli antic d’Anglès, etc.). Sobre aquesta 
necessitat s’apunta l’oportunitat que representen les noves 
tecnologies per a la difusió (codis QR, web, aplicacions 
mòbils, realitat augmentada, xarxes socials) i l’important 
tramat associatiu existent a la zona, que pot donar suport a la 
dinamització d’aquest patrimoni. 

Tot i la gran oferta que podem trobar en el conjunt del 
Ter Brugent, la zona no treballa conjuntament per elaborar 
una oferta combinada. En relació a l’oferta d’allotjament 
restauració és insuficient, apareixen establiments com 
fondes/pensions, cases rurals i només dos hotels en la zona 
Ter Brugent, que els cal una modernització així com els 
establiments de restauració, tot i que n’apareix algun amb 
renom i potencial, l’Aliança. Certs sectors de la població 
expressen front aquest àmbit la seva preocupació sobre 
l’impacte en l’estil de vida i el creixement futur del nucli.

Es tracta d’un destí poc conegut turísticament per falta 
de denominació, manca de promoció i escassa identificació. 
No existeix cap punt d’informació, només és té accés a 
l’administració local. Anglès no compta amb cap portal web 
de promoció turística, només es disposa d’informació general 
al web municipal. 
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La importància de la Indústria en l’economia de la 
població és evident, representa el 49% dels llocs de treball. El 
Ter – Brugent compta amb 3 empreses altament competitives 
en el context global: la farmacèutica – veterinària HIPRA a 
nivell nacional i força internacionalitzada amb 468 empleats a 
Amer, la tèxtil ANTEX amb 283 empleats a Anglès i la càrnica 
CASADEMONT amb 281 empleats a Bonmatí. Aquestes 
empreses han realitzat inversions importants en R+D, han 
ampliat la seva capacitat els darrers anys amb inversions en 
les seves instal·lacions i són exportadores.

Altres empreses significatives són la càrnica JUAN 
AULET TORRENT SL, materials i de la construcció 
OLIVERAS DERIVATS I MATERIALS SL i arts gràfiques 
IMPREMTA PAGÈS a Anglès; la fabricació d’embalatges de 
fusta SERRADORA DOMENECH SL a Amer; càrnica SERRA I 
MOTA a La Cellera. 

Aquestes empreses però,  apunten totes a importants 
deficiències en les infraestructures que limiten la seva 
competitivitat. Les carències que es presenten són: les 
dolentes comunicacions per carretera per empreses que 
tinguin requeriments logístics (producte fresc i transport 
diari), la deficiència en l’alimentació elèctrica on no es 
garanteix ni el subministrament ni la qualitat, o la poca 
competitivitat de les infraestructures de telecomunicacions 
que arriba als pobles però no als establiments i polígons. 

Tot i l’existència d’aquestes empreses i de 12 polígons 
a Anglès i poblacions veïnes assenyalen també la manca de 
competitivitat del territori per les seves petites dimensions 
que sovint responen a la localització d’un establiment indus-

T R E B A L L  I  O C U P A C I Ó
c o n t e x t  |  a n à l i s i



trial i no a una planificació urbanística i econòmica. Així, són 
polígons sense serveis i amb un baix nivell d’ocupació. 

L’únic espai de dimensions adequades amb 60 Ha 
presenta unes dimensions adequades per a configurar una 
oferta atractiva, si s’adeqüen les infraestructures i els serveis, 
és el polígon de Can Perolada – Riera Seca d’Anglès, però no 
es desenvolupar perquè requereix una inversió de sis milions 
d’euros.

Pel que fa al sector primari l’abandonament de l’activitat 
agrícola en un 71% ha comportat un augment de la massa 
forestal amb la conseqüent pèrdua de diversitat paisatgística 
i l’increment de risc d’incendis.

Per altra banda, es veu com una oportunitat per a 
l’increment en la demanda de productes ecològics i de 
proximitat, l’emergència d’una nova pagesia. Es tracta d’una 
economia deslligada al model industrial que cerca la qualitat 
de l’aliment produït com una condició indispensable per a 
sortir al mercat. Actualment no existeixen canals de distribució 
de productes ecològics (agrobotiga), per les dificultats de 
coneixement i capacitació del procés de producció, tot i que 
la conversió dels terrenys forestals i abandonats són els més 
adequats per aquest tipus de producció i representen el 85% 
de la massa forestal del conjunt del territori Ter Brugent. 

Un altre punt significatiu, és la indústria càrnica i l’explotació 
i el treball de la fusta. Per una banda l’augment de la 
capacitat de producció ramadera (porcí i aviram) també és 
observat com a oportunitat de desenvolupament, però caldria 
millorar-ne la falta de reconeixement del producte ramader 

local, un producte de qualitat que es comercialitza

a l’engròs. Per altra banda, la importància del sector de la 

fusta i del moble constata amb l’existència de vuit empreses 

de fabricació d’estructures, embalatges i altres productes. 

Pel que fa al sector terciari no ha registrat cap dinàmica 

expansiva, com podem observar amb el baix desenvolupament 

del turisme i de la segona residència a la zona. L’oferta 

comercial del municipi ha anat minvant els darrers anys 

degut a la proximitat dels municipis com Girona o Olot. 

Consta però, l’oferta diària d’alimentació i la proliferació del 

comerç low cost que ofereixen productes d’escassa qualitat. 

Tot i la important economia industrial es registren 

taxes d’activitat i d’ocupació elevades i taxes d’atur 

comparativament baixes. Les properes ampliacions de les 

instal·lacions d’ANTEX i Hipra previstes representaran una 

demanda de 400 llocs de treball. La demanda de personal 

d’Hipra però, no s’ajusta a les qualificacions existents del 

territori i la contractació d’ANTEX i indústria càrnica, 

s’adreça principalment a la població estrangera així com la 

recol·lecció de fruita i avellanes i altres activitats agrícoles.

L’atur afecta principalment a persones de baixa 

qualificació, provinents de la indústria i la construcció (reduït 

un 60% des de 2007) i a majors de 45 anys, sobretot a Anglès. 

Actualment no existeix cap servei d’orientació laboral 

o d’emprenedoria, només hi ha el servei de borsa de treball 

d’Anglès.
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Tots els municipis del Ter Brugent compten amb 
parvulari i centres d’Educació Primària. Els centres 
d’Educació Secundària i batxillerats es situen només a Anglès 
i Amer, mentre que solament, Anglès compta amb Formació 
Professional.

Anglès doncs, compta amb cinc centres educatius: una 
escola bressol, dos escoles de primària i un institut que 
ofereix ESO, Batxillerat i FP centrats en les Tecnologies de 
la Informació. Aquesta falta d’oferta de FP fa que el jovent 
s’hagi de desplaçar sovint a Santa Coloma de Farners o bé a 
Salt i Girona. 

Segons els estudis del Pla Estratègic, en els propers anys 
es produirà una major demanda d’estudis secundaris i post 
– obligatoris com a conseqüència de l’estructura d’edats dels 
joves.

D’altra banda en comparació al conjunt provincial, la 
població registra un menor nivell d’instrucció, sobretot en 
l’àmbit dels estudis universitaris.

Cal tenir en compte que la població nouvinguda estrangera 
requereix formació de tipus més instrumental i bàsica per 
combatre l’analfabetisme, especialment els col·lectius de 
marroquins i hindús. A més a més l’abandonament escolar 
entre aquests joves és molt elevat, degut al menor suport 
familiar i les perspectives laborals negatives. En els propers 
anys la situació es pot accentuar, atès que el 40% dels alumnes 
de primària són estrangers.

El risc de fractura social en un futur es disminueix en 
les interrelacions dels joves en instituts, escoles i activitats 
esportives, àmbits de relació que s’haurien de potenciar. 
L’accés però, a aquest tipus d’activitats extraescolars, de la 
població nouvinguda és dificultosa en l’àmbit econòmic.

N I V E L L  D ’ I N S T R U C C I Ó  I  O F E R T A 
F O R M A T I V A

c o n t e x t  |  a n à l i s i



Amer Anglès La Ce-
llera

Osor St.Julià 
i Bon-
matí

Total

EDUCACIÓ 
INFANTIL

Llar d’infants

Parvulari 3 9 3 1 3 19

PRIMÀRIA Educació primària 6 19 8 1 6 40

SECUNDÀRIA Educació secundària 8 12 20

BATXILLERAT Artístic 1 1

Ciències i tecnologia 1 1 2

Humanitats i ciències socials 1 1 2

FORMACIÓ
PROFESSIO-
NAL

Sistemes microinformàtics i xarxes (GM) 2 2

Desenvolupament d’aplicacions multipla-
taforma (GS)

1 1

Desenvolupament d’aplicacions web (GS) 1 1

Població de 16-64 anys segons el nivell d’estudis al Ter Brugent i Província
Font: INE. Censos de Población y viviendas 2011

81



P R O P O S T A  D E L  P R O J E C T E



“El conocimiento de la historia del 
lugar…”, es de vital importancia en el 
patrimonio industrial en cuanto se 

refiere a su valoración.” “la existencia 
de una gran cantidad de bienes de la 

industrialización, al menos en muchos 
territorios, tiene como consecuencia 
que se han de seleccionar los que se 
quieren conservar para las futuras 

generaciones.”  

EUSEBI CASANELLES I RAHOLA. Nuevo concepto de Patrimonio Industrial, evolución de su valoración, 
significado y rentabilidad en el contexto internacional. Bienes culturales: revista del Instituto del Patrimonio 

Histórico Español núm. 7 págs. 59-70. Año 2007. Pág. 63. 
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La idea de projecte és crear una estratègia de futur a 
diverses escales per la revitalització del Ter Brugent i 

específicament a Anglès.  
El punt de partida és valorar la situació clau d’aquesta 

localitat que forma part del Ter Brugent. La restauració 
de la continuïtat entre ecosistemes i unitats de paisatge, 
especialment la riba del Ter, constitueix el marc per a la 

intervenció a les indústries Burés. 
La recuperació de les activitats productives tradicionals, 

la implantació de nous corredors ecològics i la 
introducció d’espais d’amortiment entre àrees urbanes 
i entorns naturals han de generar les connexions del 

territori avui dia fragmentat.



S Í N T E S I
d e f i n i c i ó  d e l  p r o j e c t e
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Tal com s’observa en l’estudi previ del Ter-Brugent, 
apareixen alguns punts crítics compartits en tots els municipis.

Per una banda el principal recurs del que gaudim, és el 
privilegiat paisatge i entorn natural, que es troba escassament 
explotat i aïllat. Els accessos no afavoreixen el pas i la majoria 
d’espais són desconeguts per gran part d’habitants. A més, en 
aquest entorn natural s’hi afegeixen els boscos, un recurs poc 
aprofitat que cal gestionar per no perdre la biodiversitat i evitar 
els incendis. La biomassa podria ser-ne una sortida com a 
recurs energètic.
 

D’altra banda, tot i la destrucció important d’ocupació 
i de teixit empresarial els darrers anys, la situació del mercat 
laboral al Ter-Brugent és comparativament bona. Hi ha però, 
una necessitat de crear oportunitats laborals per a un perfil de 
persones de baixa qualificació i per a joves, sobretot a Anglès. 

S’ha de garantir doncs l’activitat empresarial i oferir nous 
espais industrials respectuosos amb l’entorn, vetllant per 
l’assoliment d’un model de desenvolupament sostenible tant 
econòmica, com social i medi ambiental. En aquest punt podem 
afegir-hi també la vulnerabilitat actual de l’activitat silvícola 
i primària com a font de creació de valor i riquesa i garantia 
d’un desenvolupament sostenible. 

També cal esmentar el retrocés de l’activitat agrícola ha 
provocat l’abandonament de molts camps, ideals actualment 
per l’emergència i l’interès per la producció agroalimentària 
ecològica i de proximitat.
 

Un altre punt a considerar és l’estancament demogràfic 
i sobreenvelliment de la població, amb una clara manca de 
serveis d’atenció a la dependència que està desencadenant el 
“lloguer de serveis” a persones immigrants sense contractacions 
legals.

 
Per últim l’oferta de formació professional és 

descaradament poc diversificada i poc ajustada a la demanda 
dels termes municipals. 

Esmentats tots aquests dèficits, et pot verificar com el 
terme més afectat és Anglès on predomina una percepció de 

zona deprimida econòmicament i que té dificultats a retenir 
la població, amb un important procés de fractura social latent 
tant per l’arribada d’immigrants com per l’escassa projecció del 
territori i dels elements patrimonials, culturals i identitaris. A 
això, se li suma, la tendència negativa de sorgiment de zones 
residencials poc atractives que allunyen l’atractiu poblacional. 

Així doncs, Anglès com el terme més perjudicat, amb 
major població i situació estratègica vers la resta dels municipis 
del conjunt Ter Brugent, té tots els punts per a ser l’escenari de 
desenvolupament que doni solució a les qüestions esmentades. 

Primerament Anglès ha de garantir l’ocupabilitat d’aquells 
col·lectius amb majors dificultats i donar suport en la innovació 
social i el treball amb emprenedors/es que garanteixin un 
equilibri sostenible amb el desenvolupament futur empresarial.  

Així mateix, s’hauria d’impulsar la recuperació d’activitats 
productives en les que s’havia basat l’economia local amb el 
ressorgiment de la industria de la fusta i el moble,  per a mantenir 
la tradició industrial de la zona aprofitant l’especialització 
productiva de la població resident. 

Un altre punt a considerar, és la sustentació d’una 
cooperativa que ofereixi serveis d’atenció a la dependència per 
a gent gran, ja que una hipotètica residència per a la gent gran, 
es troba avui dia encara molt allunyada pels recursos econòmics.

En segon lloc, s’aposta per donar impuls als principals 
actius de la zona - naturals i culturals - mitjançant el degut 
accés a l’entorn natural, la recuperació d’activitats productives 
agroalimentàries, les activitats en el medi natural i les energies 
renovables que esdevenen la base del model de desenvolupament 
futur. Amb aquest model de desenvolupament s’atrau a població 
que valora la qualitat paisatgística i natural de l’entorn, així com 
el model respectuós amb el medi ambient, sobretot a famílies 
joves que provenen d’entorns urbans. També és un model que 
protegeix els elements identitaris/patrimonials i reforça el 
sentiment de pertinença i de cohesió. 

Finalment, també cal reforçar l’atractiu residencial de 
la zona com a fórmula de revertir la tendència demogràfica 
negativa i atraure residents d’altres zones.

A N G L È S
s í n t e s i
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Esmentats els punts conflictius a donar resposta, a Anglès 
s’hi desenvolupa clarament un entorn natural totalment aïllat de 
la població. Com ja s’ha destacat des de l’inici en el preàmbul, les 
carreteres C-63 i N-141e delimiten el contorn del poble, actuant 
de barrera cap a l’entorn natural proper protagonitzat pel riu Ter, 
la seva riba amb pollancres centenaris, i un conjunt de cultius, 
alguns actius i d’altres abandonats que s’han convertit en matolls. 

En la barrera s’hi poden distingir dos trams. El tram C-63, 
contingut en el Veïnat del Cuc, on el vial vehicular pren un 
caràcter més urbà, atès que a l’altre banda de carretera apareix 
el complex fabril de la Burés. En aquest tram apareixen per tant, 
voreres, passos de zebra, enllumenat públic i barres de protecció. 
D’aquesta manera els vehicles no poden passar la velocitat de 50 
quilòmetres per hora ja que es troben dins del municipi. Tot i així 
el pas cap a l’entorn natural queda barrat pel recinte fabril.

D’altra banda, el tram corresponent a la carretera N-141e, 
pren un sentit de vial ja que no travessa estrictament el municipi. 
Per aquesta raó els vehicles poden circular a una velocitat de 80 
quilòmetres per hora, fet pel qual la carretera es troba ballada 
ambdós laterals. Així doncs, tampoc apareixen elements urbans 
com passos de zebra o voreres.

Tanmateix, el tram no urbà és resseguit  per la Via Verda en 
un dels seus costats, fet pel qual, els vianants poden caminar i 
arribar a peu en tot el seu recorregut.

La Via Verda per tant, ressegueix el recorregut de les 
carreteres. D’una banda l’arribada des d’Olot, és agradable i ben 
cuidada, amb un passeig ampli, anomenat La Feve que es dibuixa 
paral·lel al tram C-63, d’altra banda però, el seu transcurs presenta 
un punt conflictiu per enllaçar-se amb el tram de la N-141e, 
el qual es troba mal indicat i presenta unes característiques 
paisatgístiques força precàries en comparació amb la resta del 
recorregut. 

Així doncs, es reclama en primer lloc un contacte directe 
entre el municipi i l’entorn natural, i d’altra banda una 
intervenció acord els punts conflictius de la Via Verda, així com 
una reorganització del seu recorregut. 

R I B A  D E L  T E R



Estat actual d’Anglès, àmbit d’actuació 
E: 1/7500
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En el veïnat del Cuc on s’alberga la Fàbrica Burés, tal 
com s’ha indicat anteriorment, el tram de vial (C-63) adopta 
un caràcter més urbà, on apareixen voreres i passos de 
zebra. Tot i així, aquests només serveixen per accedir a un 
dels antics blocs d’obrers i als nous equipaments disposats 
a la nau 3 de la Burés. En cap cas, s’estableix tampoc una 
connexió directe amb l’entorn natural. 

Convé remarcar que en el veïnat del Cuc, a l’altra banda 
de carretera, s’hi estableixen gran part dels equipaments 
municipals com equipaments esportius: pavelló, piscina 
i camp de futbol municipal; així mateix el parvulari, el 
centre de dia per a gent gran i la policia local. A més també 
apareixen els nous equipaments culturals de la Burés com la 
sala de ball, el teatre, la sala polivalent i el museu del vapor. 

D’altra banda, també s’hi estableixen altres edificacions 
importants, com l’antiga Masia del Cuc, la Villa Eulàlia, cases 
aïllades de recent construcció i espais oberts sense cap ús 
definit .   Aquests espais oberts, no es troben urbanitzats ni 
cuidats, fet pel qual no se’n treu profit.

Un altre punt a comentar és que el veïnat rep la Via 
Verda provinent d’Olot, fet pel qual s’hi desenvolupa el 
passeig de La Feve, que com bé s’ha comentat, finalitza en 
un punt conflictiu, on sovint el públic es perd. D’aquesta 
manera es reclama un nou traçat de la Via Verda en aquest 
punt que permeti als ciclistes seguir la ruta sense dificultats.

Aquest passeig a més, també permet als habitants arribar 
a la zona d’equipaments. Aquest passeig prou ampli i ben 
organitzat està delimitat per una filera de xiprers que en 
n’obstaculitzen totalment les visions, tan cap als equipaments 

que el rodegen, la fàbrica tèxtil o els espais oberts que s’hi 
agreguen.

Altrament, en el Veïnat apareixen espais de grans 
dimensions sense cap tipus d’ús .  Aquestes zones sense 
urbanitzar sovint són utilitzades per a passejar els gossos, o 
bé per a camp de joc lliure dels infants. 

Per últim, i molt important, convé esmentar la degradació 
dels pisos residencials dels antics blocs dels obrers . 

Els dos blocs lineals de la Colònia Bures que fan front a 
banda i banda de la carretera C-63, han estat els últims anys 
ocupats per nombroses famílies immigrants que han pogut 
accedir a habitatges de condicions deplorables a un preu 
molt econòmic. Aquest fet ha aportat una visió del veïnat 
del Cuc, com un espai degradat, no segur i sovint deixat de 
freqüentar per nens i adolescents, o bé solitàriament.

El veïnat és per tant, un punt altament important per 
la resta del terme municipal per albergar gran quantitat 
d’equipaments municipals i de possible connexió directe 
amb l’entorn natural. Per aquesta raó, aquest espai, cal 
mantenir-lo ben connectat amb la resta del poble (el passeig 
de La Feve), així com caldria una estratègia de connexió amb 
l’entorn natural ,  com a reclam dels propis usos esportius i 
recreatius que alimenta el veïnat i de retruc el poble. 

Així doncs, s’ha d’eliminar la visió negativa de l’espai 
consolidada per uns blocs de pisos degradats i unes antigues 
fàbriques en desús, i per tant millorar la qualitat de vida 
i l’urbanisme de l’espai per a crear una node de connexió 
entre teixit urbà i natural .

V E Ï N A T  D E L  C U C
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Actualment el complex fabril està constituït per la Colònia 
Burés i per dues naus construïdes a posteriori de la Buretex, 
amb una superfície total de 52.490 metres quadrats. 

Tot el conjunt conforma un recinte delimitat sense 
entrades de lliure accés, és a dir, es presenta com a un conjunt 
de volums compactes que barra totes les visuals al seu interior. 

La Colònia Burés de 16.988 metres quadrats, la formen les 
tres naus manufactureres (1,2 i 3), la barra frontal de logística, 
la barra posterior de tallers i els dos blocs residencials 
d’obrers. Les naus marquen la pauta d’organització de l’espai, 
en direcció perpendicular al vial, de manera que estableixen 
una linealitat de connexió entre els dos teixits. Cal recordar 
que posteriorment es van afegir uns annexes on s’albergaven 
els vestidors, dutxes, menjadors... pels obrers, que en certa 
manera ens desdibuixen aquesta linealitat. Malgrat tot, les 
dues barres, frontal i posterior, prenen una direcció contraria 
a les naus, de manera que tanquen l’espai i ens n’obstaculitzen 
les visuals. Així mateix, també formen part de la Colònia els 
blocs d’obrers establerts com a dues barres contraposades al 
vial de manera paral·lela. 

Per altra banda, Buretex compta amb dues naus a banda 
i banda de la Colònia. Una d’elles paral·lela a la carretera i de 
dimensions similars a la resta, amb una superfície de 4.862 
metres quadrats, i l’altre en canvi, amb posició vertical i 
de mesures desproporcionades compta amb 11.728 metres 
quadrats. Aquesta segona nau, es troba ara en mans d’Antex, 
la qual l’utilitza com a magatzem, tot i que gran part es troba 
en desús.

Front el complex, encara es conserva l’antiga estació del 
ferrocarril i la casa de la família Burés, la Vila Eulàlia. 

També, cal apuntar, i no menys important, l’empresa 
Serradora que s’ha establert els últims anys darrera el complex 
fabril, deforestant part de l’Arbreda centenària. Aquesta 
empresa compta amb una edificació de formigó i una gran 
esplanada per dipositar els troncs.

C O L Ò N I A  B U R É S



Estat actual Fàbrica Burés, àmbit d’actuació 
E: 1/1250
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Estudiats i analitzats tots els dèficits del conjunt Ter 
Brugent, la problemàtica desenvolupada a la població d’Anglès 
per la falta de connexió amb l’entorn natural proper, així 
com  els punts crítics presents en el veïnat del Cuc, una de 
les àrees més transcorregudes diàriament per la població, 
reclamen urgentment una estratègia que doni resposta a tot 
el conflicte generat.

La proposta del projecte es basa en apostar per la 
introducció de nous fluxos i cicles dinàmics vinculats als 
béns mobles i immobles que gaudeix el municipi d’Anglès. 

Es tracta d’una sèrie d’intervencions de diferents 
magnituds que permetin un desenvolupament sostenible 
mitjançant una transformació del territori, veïnat i indústria 
en desús. 

Cal doncs, una idea de projecte que creï una estratègia 
de futur a diverses escales per la revitalització del poble 
d’Anglès  i particularment al veïnat del Cuc així com a les 
seves contrades. El punt de partida ha estat la valoració de la 
situació clau del conjunt Ter Brugent i en concret del municipi 
d’Anglès, on el punt focal més emergent és la restauració de la 
continuïtat entre ecosistemes i unitats de paisatge, és a dir, 
l’aproximació del teixit urbà amb les hortes i la riba del Ter. 

Així doncs, la colònia Burés, com a gran edificació de 
patrimoni industrial a conservar i com a oportunitat de 
desenvolupament local, sumat a la seva situació estratègica 
en aquest conflicte generat, és el clar node de connexió 
paisatgística per a donar  una solució a tot l’entorn.

La fàbrica, és l’única peça edificada que té contacte 
directe amb l’entorn natural, específicament amb l’Arbreda 
centenària. La Burés per tant, clarament ha de tenir la funció 
de porta d’entrada cap al paratge natural. 

Com ja s’ha esmentat anteriorment, les possibilitats de 
millora del veïnat es basen en l’activitat de les persones que 
resideixen en l’entorn, així com la millora de qualitat de vida 
vers aspectes urbanístics. És necessari per tant, un nou procés 
de transformació de la Riba del Ter, el Veïnat del Cuc i per 
tant la Colònia Burés, així com els blocs de pisos.

Aquesta transformació indubtablement ha de donar 
solució a la gestió del recurs del què més es gaudeix a la 
zona, l’entorn natural, per a treure’n profit i rendiment. 

D’aquesta manera en primer lloc es planteja una 
reorganització de la RIBA DEL TER i les hortes per a aportar 
nous usos i incentivar el pas i recorregut d’aquest espai.

D’altra banda, partint de la base de la necessitat i 
emergència de gestionar els boscos, hortes i riba del Ter, es 
proposa una sèrie d’intervencions en els cicles de la fusta, 
l’energia i l’activitat productiva per impulsar la producció 
energètica local, la creació de negocis sostenibles i 
l’aprofitament dels boscos i les hortes properes, és a dir 
la introducció d’una FACTORIA FUSTERA, vinculada a la 
necessitat en un futur proper d’un INSTITUT, lligat a la falta 
d’oferta formativa vers les activitats econòmiques properes, 
on per tant s’imparteixin cicles de formació professional 
dirigits a aspectes de gestió forestal, treball i disseny amb la 
fusta, així com energies renovables i  sector agroalimentari. 

També cal remarcar, que els antics BLOCS D’OBRERS, 
avui dia clarament degradats i colonitzats per famílies 
immigrants, que viuen en condicions deplorables, necessiten 
una rehabilitació per adequar-los a unes condicions de vida 
dignes millorant la qualitat de vida dels seus residents.  Amb 
estreta relació, tenint en compte de les oportunitats que 
brinda la situació estratègica d’aquests pisos es planteja la 
introducció de pisos tutelats per a la gent gran.

N O U S  F L U X E S  I 
C I C L E S  D I N À M I C S
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Pel que fa als habitatges tutelats, són establiments que 
es componen d’un conjunt d’habitatges amb estances d’ús 
comú. Ofereixen un servei d’acolliment alternatiu a persones 
grans autònomes, les circumstàncies socials de les quals no 
els permeten romandre en la mateixa llar. Constitueixen el 
domicili habitual de les persones usuàries, afavoreixen la 
màxima independència personal i afavoreixen també la vida 
comunitària i la integració social.

A la comarca de la Selva, només es compta amb 11 
residències, 15 centres de dia i cap indici de pisos tutelats. 
Els habitatges tutelats més propers s’ubiquen a les ciutats de 
Girona i a Olot. 

Si bé, a nivell general, hi ha un dèficit acumulat 
d’equipaments residencials de gent gran, aquest és més 
important pel que fa a habitatges tutelats. 

Els objectius generals dels habitatges amb serveis són 
oferir a les persones grans un habitatge adaptat, segur, 
confortable i integrat en la comunitat, que compti amb el 
suport necessari, tant pel que fa a l’atenció directa (personal 
del centre com a mínim, un director/a responsable i un 
treballador/a social per a les admissions, el seguiment i la 
recerca de recursos, en coordinació amb la xarxa d’atenció 
primària) com indirecta (teleassistència), per tal de facilitar-
los el manteniment dels nivells d’autonomia personal el 
màxim temps possible. Aquest suport que s’ofereix manté a 
l’usuari en contacte amb personal especialitzat les 24 hores 
del dia.. Així mateix, han de tenir un conserge i/o un servei 
de teleassistència, disponible durant les vint-i-quatre hores 
del dia.

Els apartaments amb serveis per a la gent gran són 
equipaments que es componen d’un conjunt d’habitatges 
cedits en règim d’ús i habitació, pels quals es paga un lloguer 
o cànon i unes quotes complementàries pel manteniment i 
serveis, amb l’IBI subvencionat. 
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Vista d’ocell hortes d’Anglès
Autor: Pere Magrià, Font: Google Maps

E S T A T  A C T U A L



L’àmbit d’actuació de la Riba del Ter, tenint en compte 
tot l’espai desenvolupat entre la carretera que actua de 
barrera i el riu, suma un total de 529.000m2. Els elements 
característics que el defineixen són: els cultius  d’habitat 
concentrat atès que es tracta de parcel·les minifundi, alguns 
vinculats a barraques i hivernacles, els matolls, els camins 
de sorra, els canals de rec i per últim les pollancredes de la 
riba. Podem observar com les pollancredes de la Riba del Ter 
ocupen el 34%, els matolls el 27% i els cultius el 31%, la resta 
correspon als camins i canals.  

Pel que fa als cultius, d’una superfície entre 2.000 i 35.000 
metres quadrats cadascún, hi predominen les  parcel·les 
dedicades a hortes de regadiu, els fruiters de regadiu i 
les plantacions de frondoses.  Les hortes de regadiu, s’hi 
desenvolupa una agricultura intensiva amb conreus de tipus 
monocultiu i policultiu. 

D’una banda els policultius són parcel·les de propietat 
individual, els quals són de petita grandària, explotades pel 
propi consum i oci, on es cultiven els productes de temporada 
com: tomàquets, bledes, carbasses, enciams, pastanagues...
Aquestes parcel·les solen anar lligades a un canal ja que es 
tracta de cultius de regadiu. D’altra banda els monocultius 
també són parcel·les de propietat individual, però ja no 
solament es cultiven pel consum propi sinó per a finalitats 
mercaderes. Aquestes parcel·les, hi predominen els fruiters 
de regadiu com els avellaners, els camps de secà com el blat o 
les plantacions de frondoses com les pollancredes. 

Així doncs, els cultius predominants són els de regadiu 
vinculats a canalitzacions d’aigua, dissenyats i construïts 
molts anys endarrere quan l’economia del municipi es basava 
en l’agricultura.

Per altra banda, els camins de sorra també mantenen les 
recorreguts originals de temps remots, quan tota la superfície 
estava dedicada als camps de cultiu, però  molts d’aquests 
s’han desdibuixat ja que marquen els límits dels camps 
abandonats transformats en matolls.

D E F I N I C I Ó  D E  L ’ E S P A I
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Estat actual hortes, àmbit d’actuació: pollancredes, cultius de regadiu, matolls i camps de frondoses. 
E: 1/5000
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El principal conflicte generat, i ja esmentat en diverses 
ocasions, és la no existència del pas entre teixit urbà i teixit 
natural. 

Estudiant el recorregut del vial que actua de barrera 
principalment al tram de carretera N-141e, podem observar 
com apareixen, en alguns punts, diferents cotes de nivell 
entre entorn urbà, vial i entorn natural. En les seccions es pot 
observar com el vial resta, quasi en tot el recorregut, en una 
cota superior i delimitat per balles protectores, fet pel qual, 
tan des de les hortes situades a una cota inferior (2-3 metres), 
com des de la Via Verda, s’obstaculitzen les visuals cap als dos 
entorns.

D’altra banda, observant detalladament el plànol, s’hi 
dibuixen sis camins o carreteres a l’entorn natural que 
demanen continuïtat, o si més no, un tractament des de la 
zona urbana, per a crear reclam de pas, ja que actualment es 
travessa el vial sense cap pas de zebra a través de talls en la 
balla protectora. Tan sols un d’aquests, resseguit també pel 
riu, presenta continuïtat vehicular, però no per vianants, ja 
que no existeix cap pas de zebra. Si bé és cert, els últims anys 
el riu ha anat perdent cabal, permetent el pas dels vianants 
pel seu lateral per travessar la carretera des de sota aquesta, 
com s’observa en la fotografia. 

Podem observar també, com els cultius que protagonitzen 
l’àmbit d’actuació en algun cas travessen la barrera cap al nucli 
urbà. En d’altres ocasions, també es presenten espais lliures 
sense cap ús definit, els quals antigament corresponien 
també a cultius, que traspassen la barrera i obren les visuals 
cap l’entorn natural. Aquests espais, els quals s’han mantingut 
sense urbanitzar, són molt importants per a mantenir 
connexió amb l’entorn natural. 

C O N F L I C T E S  G E N E R A T S
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D’altra banda, tot i conservar un espai d’altes qualitats 
paisatgístiques, l’àmbit d’actuació resta inutilitzable per la 
població, i fins i tot desconegut per molts.  

Un dels factors condicionants d’aquesta realitat, deixant 
de banda les dificultats d’arribada en l’àmbit, és a causa que 
els camins no són propicis pel recorregut de la gent amb fins 
d’esbarjo, ja que van estar dissenyats al seu temps per a fins 
agrícoles. 

Així doncs, els itineraris actuals no presenten un 
transcurs complet per l’àmbit, sinó que sovint es dóna voltes 
per allà mateix o la ruta escollida sol ser escassa de llargada.

Per altra banda, els camins, encara mantinguts de sorra, 
no segueixen una secció continua en el seu transcurs, sinó 
que aquesta varia notablement fins al punt de desdibuixar-
se en alguns trams. Tanmateix, alguns pocs trams presenten 
unes bones condicions i qualitats.

Un altre punt a destacar negativament d’aquests camins, és 
la relació que mantenen amb la resta d’elements protagonistes 
i que conformen la qualitat paisatgística de l’espai. Així, les 
sèquies, canals i fins i tot riu, resten en la majoria trams 
amagats per matolls, o bé allunyats. Tanmateix, la majoria de 
camins es dibuixen resseguint els cursos de l’aigua.

Per últim, convé esmentar, que el pas vehicular es permès 
en quasi tots els camins. Aquest fet, sumat a la petita dimensió 
dels camins, provoca que el pas simultani de vianants i vehicles 
sigui impossible, fet pel qual sovint s’opta per realitzar esport 
a la Via Verda, en comptes de vorejar el riu.
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Com ja s’ha esmentat, la falta connexió amb l’entorn 
natural proper reclama urgentment una reorganització de la 
zona del Ter i un establiment de connexions entre el teixit 
urbà i natural.

Primerament l’àmbit d’actuació necessita adoptar una 
xarxa de camins adaptada al pas de la població, i per tant,  la 
creació d’uns itineraris de qualitat urbanística, és a dir, camins 
acompanyats d’arbrat, bancs, zones de descans i espais lliures 
que ofereixin diverses activitats. 

Tenint en compte els elements existents de la zona tal 
com: camins, horts, sèquies, pollancredes a la riba del riu, 
i així mateix el Ter...cal recuperar-los i incentivar el seu 
protagonisme dins dels possibles recorreguts en l’àmbit.

D’aquesta manera es proposen intervencions com 
la restauració i adequació de les sèquies existents, la 
recuperació de les pollancredes de ribera que s’ha desforestat 
i la seva expansió. És a dir es proposa la creació d’un parc 
fluvial que manté conexió directe amb el municipi a través 
d’un filtre verd de pollancredes i permet el seu pas a través 
cap al riu on es desenvolupen diversos espais lliures per a 
gaudir de l’espai. Aquests espais lliures estaran dedicats a usos 
esportius tal com pistes de tenis, futbol, bàsquet...així com 
usos recreatius com parcs per els petits o zones habilitades 
pel pícnic i barbacoes a l’aire lliure.

Es tracta per tant, de donar nous usos a espais avui dia 
en desús i incentivar la utilització de l’entorn natural d’una 
manera sostenible i respectuosa amb el medi ambient a 
través d’una estratègia ja descrita, com és la introducció 
d’una pauta d’arbrat que cus els dos teixits.

C O N N E X I Ó  D E L
S I S T E M A  N A T U R A L  I  U R B À

r i b a  d e l  t e r
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Partint de la idea en què la Burés és el punt clau de 
reorganització que cus els dos ecosistemes, es pren la pauta 
estructural característica de les naus presents i s’estén a la 
resta de l’entorn, entrellaçant els diferents teixits en tot el seu 
recorregut.

Aquesta malla estesa en tot el territori natural, ocupada 
en una petita part per hortes, camps abandonats i part de riba 
del Ter desforestada, proposa la plantació d’arbrat. Es tracta 
de donar ús a tots els camps abandonats i espais naturals 
desforestats, per a la gestió forestal sostenible amb pollancres, 
així com la filtració natural de l’aigua cap al riu.  

La intervenció a gran escala pretén travessar la barrera del 
vial i així estendre el seu caràcter natural cap al teixit urbà, 
creant un contacte més pròxim i sincer. Per a que aquesta 
intervenció tingui tot el reclam que demana, algunes hortes es 
ressituaran per permetre el cosit de l’arbrat i donar sentit a tot 
el projecte.

La superposició d’una pauta tan rígida en una organització 
que no ho és, clarament fa centrar la visió a l’artefacte que la 
proporciona. D’aquesta manera les indústries no només prenen 
protagonisme per si mateixes sinó que la seva importància 
s’estén a tot el territori proper. 

D’altra banda, es superposaran camins de vianants d’accés 
des de la zona urbana cap a la riba prenent una identitat 
pròpia sobre la malla rígida per la seva formació irregular, i on 
s’annexaran diferents espais amb superfícies i usos diversos.

D’aquesta manera, La Burés deixa de ser una edifcació 
passant a ser un espai, una zona natural. Un espai que manté 
contacte amb el riu i amb el municipi. Un gran paratge natural, 
que combina les noves plantacions d’arbrat amb les hortes 
irregulars i les arbredes de la riba, però que a la vegada crea un 
únic paratge natural, d’on la població en gaudirà per diferents 
usos recreatius. Es tracta per tant, de donar vida a tot un espai 
que actualment es troba en desús i abandonat, que no té cap 
caràcter i que no s’ha donat a conèixer totes les oportunitats 
que presenta.

E S T R A T È G I A
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L’objectiu d’aquesta intervenció és traspassar la barrera 
cap a l’entorn natural proper de les carreteres N-63, en un 
tram, i la carretera N-141e que delimiten el contorn urbà del 
poble, amb la finalitat d’aproximar el municipi a la riba del 
Ter. 

Com estratègia de cosit de teixits, es proposa, com bé 
s’ha descrit en l’apartat anterior, la superposició d’una 
malla d’arbrat descrita per la pauta estructural de les naus 
Burés. Aquest arbrat de pollancres, ja existent a la riba del 
Ter, s’expandirà cap al nucli urbà per a mantenir una relació 
directe entre ambdós.

Aquesta malla s’implantarà en tots els espais lliures 
sense ús, així com en alguns camps de cultiu per permetre la 
màxima eficàcia de la intervenció. Tanmateix, es conservaran 
gran part dels camps cultivats i se n’implantaran d’altres. 
A més en alguns espais lliures sense ús dins del nucli urbà 
també s’implantarà aquesta malla com a reclam de la zona 
natural propera.

D’altra banda, pel que fa als camins, es crearà una ruta 
continua en tot l’espai, on es magnificaran els camins existents 
que permeten la continuïtat amb el teixit urbà, eixamplant 
la seva magnitud i acompanyats d’arbrat, juntament amb 
l’obertura de nous espais lúdics, així com parcs, pistes 
esportives...Es mantindran per tant, camins existents i se 
n’obriran de nous, d’aquesta manera es permetrà l’accés a les 
hortes des del nucli urbà, i en algun cas, seguint també el 
transcurs del rierol.

Pel que fa la Via Verda, es redreçarà el seu recorregut en 
els punts crítics, fet pel qual permetrà un millor seguiment 
pel públic i millorarà la seva qualitat paisatgística. 

P R O P O S T A
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Parc de la Devesa, Girona
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Intervenció hortes, àmbit d’actuació 
E: 1/5.000
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F À B R I C A  B U R É S
d e f i n i c i ó  d e l  p r o j e c t e
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Vista d’ocell Veïnat del Cuc d’Anglès
Autor: Pere Magrià, Font: Google Maps

E S T A T  A C T U A L



El recinte de la Colònia Burés, com bé s’ha exposat 
es caracteritza per la repetició de tres naus de mòduls 
idèntics,  compactes i disposades en paral·lel entre elles i en 
perpendicular a dues barres que delimiten l’espai. El recinte 
de 16.988 metres quadrats de superfície ocupada de sòl, tan 
sols compta amb 4.305 metres quadrats de circulacions (75% 
construït). 

Aquestes naus però, a posteriori, per falta d’espai es van 
modificar. D’aquesta manera la nau 2 i 3 compten amb un pis 
de més i, així mateix, a totes se’ls van afegir annexes.

Les naus de 84 metres per 29 metres, en un principi 
comptaven amb dues plantes diàfanes amb pilars de 7 metres 
de llum i murs de pedra. Al capdavall s’hi situa una altra 
edificació de 12 metres per 29 metres, on s’albergaven les 
turbines per al funcionament de tota la maquinària anterior, 
que posteriorment a la nau 1 i 3 va ser substituida per carbó, 
fet pel qual podem observar la construcció de dos tuts, i 
finalment a la nau tres s’hi va disposar d’un vapor.

La barra frontal de logística de 8 metres per 128 metres, 
presenta una disposició a dues plantes, i una distribució de 
tres blocs atès que l’edificació es troba dividia en planta baixa 
per les tres entrades a la fàbrica corresponents a cada nau. 
Aquesta edificació presenta alguns annexes amb les naus a la 
segona planta.

Pel que fa a la barra posterior de tallers, aquesta tan sols 
disposa d’una planta. En un principi aquesta barra també 
presentava una distribució de tres blocs corresponents a 
cadascuna de les naus, tot i que avui dia tan sols es conserva 

una de les tres entrades. 

Tot el conjunt, construït amb murs de pedra, forjats de 
fusta en les barres i de bigues metàl·liques en les naus, i amb 
pilars d’acer, presenta una formalitat simple amb façanes on 
en destaquen les línies homogènies i finestres que faciliten la 
il·luminació lateral de les instal·lacions. 

Actualment tot el conjunt presenta conflictes greus en 
la seva estructura, excepte la nau 3 que ha estat adequada 
els últims anys. Així doncs, la majoria d’espais de la 
Colònia són inaccessibles actualment pel real perill que 
representen.  

Malgrat tot, la planta baixa de la nau 2, així com parts de 
la barra frontal i posterior, s’utilitzen actualment per a donar 
cabuda a entitats o brigada municipal. 

Per últim, convé recalcar, que els últims anys han sorgit 
projectes especulatius per a treure un rendiment de la Burés. 

Un dels casos més importants, és el del supermercat 
Bonpreu. L’any 2013 Bonpreu tenia previst destinar 
aproximadament u coma cinc milions d’euros a arreglar la 
nau 1 i a urbanitzar l’entorn, una de les condicions que posava 
l’Ajuntament d’Anglès per a la venda. 

Finalment però, es va descobrir que la Colònia tenia 
càrregues financeres amb la Seguretat Social i amb Hisenda 
que pujaven prop d’un milió i mig d’euros, de manera que la 
compra va quedar congelada. 

Per aquesta raó, actualment el Planejament d’Ordenació 
Urbanística Municipal pren una organització d’usos que 
respon a la passada i negada compra de Bonpreu. 

D E F I N I C I Ó  D E  L ’ E S P A I
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Alçat façana barra frontal, lateral esquerra, barra posterior, lateral dret
E: 1/750
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El sistema estructural de les naus consisteix en murs 
portants perimetrals d’obra de fàbrica mixta de maó i pedra 
(en la gran majoria de l’edifici) i pil·lars metàl·lics a l’interior 
que suporten el pes del forjat de bigues metàl·liques amb 
entrebigat ceràmic i permeten un espai interior sense 
compartimentacions.

En el conjunt de les naus apareixen els pilars originaris 
de fosa, corresponents a l’interior de les naus a la primera 
i segona planta, pilars de maó en les compartimentacions 
internes més recents per l’adequació de d’usos més recents i 
finalment els pilars d’acer als annexes posteriors. 

Pel que fa als murs apareix en major superfície l’obra 
mixta, amb pedra treballada o sense treballar i amb filades 
de maó, o bé, en una disposició aleatòria d’ambdós materials. 

En menys abundància apareix el paredat, més econòmic i 
groller on el percentatge de ceràmica és molt baix. Per últim 
els annexes posteriors estan realitzats amb obra de maó 
massís o gero.

Per últim, els forjats estan compostos per bigues 
metàl·liques d’acer en el sistema estructural resistent principal 
original, juntament amb els pilars de fosa i els tirants metàl·lics 
que arriostren les voltes en el sentit transversal. Aquestes 
bigues van acompanyades d’un entrebigat ceràmic de revoltó 
amb reomplert d’una barreja de pedra i morter. 

Les ampliacions d’altra banda, estan realitzades 
amb bigues metàl·liques amb pilars del mateix material, 
acompanyades d’una solera ceràmica amb una o dues capes 
de rajola o maó col·locades horitzontalment, directament 
sobre les bigues amb morter.

E S T R U C T U R A



Secció longitudinal i transversal
E: 1/500
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El municipi d’Anglès, a la comarca de la Selva, disposa 
actualment del Pla d’Ordenació Urbana Municipal del 
Maig de 2012, ja que es va considerar obsolet el Pla 
General d’Ordenació Urbana de 1990. Aquesta nova eina 
va ser generada per l’Ajuntament juntament amb una gran 
participació ciutadana. 

D’una banda el complex fabril es veu afectat per les 
futures infraestructures territorials de mobilitat com és la 
variant de la carretera C-63 (Olot - Lloret) i la seva connexió 
amb la N-141. 

D’altra banda, el POUM qualifica de sòl urbà les 
indústries Burés i en qualifica diversos usos per a que en un 
futur pugui  tenir una utilitat real. Així doncs, per una banda 
no manté en el complex ni la barra frontal de logística ni la 
nau 2, permeten d’aquesta manera la creació d’una gran plaça 
delimitada per la nau 1, 3, la barra posterior manufacturera i 
la carretera. 

Els usos que estableix el pla donen resposta a una 
estratègia de gran espai lliure central (corresponent a la 
nau 2), d’una superfície similar a la de un camp de futbol 
de primera divisió, on queda rodejat per la nau 3 i barra 
posterior manufacturera sense ús destinat (actualment nau 
3 alberga equipaments culturals) i la nau 1 per ús residencial 
de tipologia illa oberta. 

D’altra banda, cal tenir en compte també, la classificació 
de les naus Buretex, d’una banda la nau Buretex actualment 
usada com a magatzem per Antex, es qualifica com a industrial 
subjecte a un Polígon d’Actuació Urbanística (PAU-10), mentre 
que l’altre es troba subjecte a un Pla de Millora Urbana PMU-
01.

P L A  D ’ O R D E N A C I Ó  U R B A N A  M U N I C I P A L
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Sector de sòl urbà no consolidat on el POUM estableix una 
actuació de transformació urbanística que regula el canvi d’ús d’uns 
terrenys industrials en una ordenació residencial.   

És un sector que completarà el teixit urbà d’Anglès i destinarà 
la major part de les cessions d’espais lliures que conformaran un parc 
al marge del Canal de les Indústries, també es preveu la ubicació 
d’un equipament El POUM estableix que un Pla de Millora Urbana 
ordeni el sector i defineixi les obres d’urbanització. S’haurà d’obtenir 
els pols de cessió obligatòria i gratuïta d’espais lliures, equipaments 
i vialitat així com l’execució de les obres d’urbanització, establint 
la justa distribució de beneficis i càrregues entre els propietaris del 
sector.

Els espais lliures es situaran entre l’extrem nord del sector, en 
els terrenys que l’anterior PGOU classificava de sòl no urbanitzable. 
El sistema viari, a més de donar accés a l’aprofitament privat del 
sector, executarà la connexió entre la carretera a Sant Julià de Llor 
i la rotonda d’accés situada a la cruïlla del carrer de les Fàriques 
amb la prolongació del carrer Joan Miró.

En l’entorn de protecció delimitat per a la preservació de Vapor 
Burés (E-94) cal mantenir a  la vista el canal d’aigua en tot el seu 
traçat atesa la seva importància en el record de l’activitat industrial 
d’aquella zona. 

El coeficient d’edificabilitat bruta és de 0.4m2/m2. Un màxim 
del 90% de sostre es destinarà a usos residencials.

La densitat d’habitatges és de 36hab/ha
S’haurà de cedir obligatòria i gratuïtament el 10% de 

l’aprofitament urbanístic del polígon d’actuació, lliure de càrregues 
d’urbanització.

S’haurà de fer una reserva del 20% de sostre residencial de nova 
implantació per habitatges de protecció oficial del règim general i/o 
especial i del 10% de sostre per habitatges de protecció oficial de 
preu concertat.

El sistema d’actuació serà el de reparcel·lació modalitat 
compensació bàsica dintre del segon sexenni. 

P M 0 1 - B U R É S  I

Cal tenir en compte que segons la Ressolució 
MC/3032/2009, de 17 de Setembre (DOGC núm. 5498, 
de 4.11.2009), es va incoar l’expedient de declaració de Bé 
Cultural d’Interès Nacional, en la categoria de monument 
històric, a favor de l’edifici del vapor de la Fàbrica Burés i la 
delimitació del seu entorn de protecció.

S’han complert tots els tràmits perceptius en la instrucció 
d’aquest expedient d’acord amb el què s’estableix en els 
articles 8 i següents a la llei 9/1993, de 30 de setembre, del 
patrimoni cultural català.

En l’expedient consten tots els informes favorables del 
Consell Assessor del Patrimoni Cultural Català i de l’Institut 
d’Estudis Catalans. Així doncs, a proposta del Conseller de 
Cultura i Medis de Comunicació, el Govern de la Generalitat 
de Catalunya acorda que:

1. Declarar bien cultural de interés nacional en la categoría de 
monumento histórico el edificio del vapor de la Fábrica Burés, 
en Anglès, según la ubicación y la descripción que constan en el 
anexo 1 de este Acuerdo.

2. Delimitar el entorno de protección de este monumento, que 
se grafía en el plano que se publica con este Acuerdo y según la 
justificación que consta en el anexo 2.

En este ámbito se podrán llevar a cabo las obras de 
construcción de la variante de la carretera C-63 de acuerdo 
con las características determinadas en el estudio informativo 
Corredor Brugent-Ter Carreteras C-63 y N141. Tramo: Amer-
Salt (clave EI-AG-03020), aprobado definitivamente por 
la Resolución del consejero de Política Territorial y Obras 
Públicas el 29 de septiembre de 2009.

3. Incluir como objeto de protección el subsuelo del monumento 

B É  C U L T U R A L  D ’ I N T E R È S  N A C I O N A L
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y del entorno de protección.

4. Publicar íntegramente en el Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya y en el Boletín Oficial del Estado este Acuerdo, 
de conformidad con lo previsto en el artículo 12 de la Ley 
9/1993, de 30 de septiembre, del patrimonio cultural catalán, 
y notificarlo a los interesados y al ayuntamiento del municipio 
donde radica el bien.

5. Contra este Acuerdo, que agota la vía administrativa, se puede 
interponer recurso potestativo de reposición ante el Gobierno 
de la Generalidad de Cataluña, en el plazo de un mes, o bien 
recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior 
de Justicia de Cataluña en el plazo de dos meses, a contar en los 
dos casos desde el día siguiente al de la publicación en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya o desde el día siguiente 
al de la correspondiente notificación.

Barcelona, 14 de diciembre de 2010,

Laia Bonet Rull, 
Secretaria del Gobierno.

L’element objecte d’aquest Acord es considera monument 
la edificació conformada per l’edifici anomenat el vapor 
constituït pels següents espais: sala de màquina de vapor, 
sala annexa o de la maquinària, sala de calderes, carboneres 
i soterrani, més l’espai obert denominat plaça, així com la 
màquina de vapor com a part integrant.

Tipològicament és un edifici industrial que allotja 
l’element més singular: la màquina de vapor. El vapor Burés 
és una màquina industrial de 200 cavalls de força del sistema 
Corliss fabricada l’any 1900 per la Maquinista Terrestre 
i Marítima de Barcelona, que està en perfecte estat de 
conservació i de funcionament en el mateix lloc on va ser 
ubicada. 

Es considera que en el context de Catalunya i de l’Estat 
és el vapor sencer més complet que es manté en el seu lloc 
original. Ocupa un lloc rellevant en el patrimoni industrial 
continental europeu.

La delimitació de l’entorn de protecció de l’edifici del 
vapor de la Fàbrica Burés ha estat analitzada i definida a partir 
de dos àmbits caratacterístics i absolutament complementaris 
en l’atribució dels valors de conjunt que ha d’expressar un 
monument: l’àmbit material i l’àmbit immaterial. A partir 
d’aquests dos grans àmbits, l’element de l’edifici del vapor i 
del seu entorn, en el sentit més ampli, es valora en funció de 
quatre vessants fonamentals:

La vessant morfològica, d’implantació i evolució històrica 
de les instal·lacions de la fàbrica i concretament de l’edifici 
que acull la màquina de vapor.

La  implementació d’edificacions complementaries 
en l’activitat productiva i, especialment, en el sistema de 
generació de l’energia.

La lectura dels dos fronts edificatoris característics (nord 
i est), a partir de la cantonada on s’ubica l’edifici del vapor, 
més les dues altres ales encarades a sud i oest, possibiliten 
entendre l’estructura formal del complex fabril, establert a 
partir de la planta quadrada, que respon al criteri de repartir 
tres naus de producció separades entre sí per dos patis lineals 
interior del recinte.

La vessant paisatgística que conforma la Vall d’Anglès i, 
especialment, el sector delimitat entre el riu Ter i el canal 
d’alimentació de les fàbriques.

Des del punt de vista morfològic, l’edifici del vapor forma 
part el gran complex fabril de Can Burés situat en el denominat 
Vall d’Anglès, territori que s’estén al llarg del marge dret del 
Ter en el límit amb el terme municipal de Sant Julià de Llor. 



La indústria constitueix una unitat formal que ha de ser 
contemplada i entesa com a tal, tant des del punt de vista 
tipològic com en l’aspecte d’integració en l’entorn que ella 
mateixa ha configurat al llarg del temps.

La protecció com a monument de l’edifici del vapor no 
exclou, la necessitat de preservar l’estructura morfològica del 
conjunt del que forma part, és a dir, el recinte industrial, sinó 
tot el contrari, la seva peculiar estructura, desenvolupada a 
partir d’una planta quadrada, està formada per tres grans naus 
de producció, més un perímetre consolidat on s’ubiquen altres 
elements bàsics en l’estructura productiva i organitzativa de la 
fàbrica, com en el popi vapor, els tallers o la xemeneia, així com 
altres tres elements vertebradors que són la carretera d’Olot, el 
traçat antic del ferrocarril i el canal de les indústries.

Totes aquestes premisses determinen i justifiquen els 
límits d’entorn del monument.

D’altra banda, l’entorn natural que presenta la Vall, 
especialment en el territori que transcorre entre el canal i el 
riu Ter, serveixen de marc visual del monument i és un dels 
factors a considerar per la seva protecció. Convé recalcar les 
masses de bosc de ribera formades per pollancres i altres especies 
que rodegen el conjunt en la seva part nord - est. Aquesta zona 
s’alterna amb un interessant recorregut paisatgístic i industrial 
a través del pont que comunica aquesta zona i la del propi 
canal d’alimentació i que garanteix la coherència, pervivència i 
millora dels aspectes històrics, naturals i culturals que conté el 
monument, sense afectar, només els espais que es consideren 
imprescindibles per aconseguir els objectius.

Respecte el subsòl de l’entorn, és necessari controlar 
les intervencions que es produeixin tan respecte a la vessant 
arqueològica com en relació als possibles troballes relacionades 
amb el monument (ruïnes ibèriques).
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El principal conflicte generat, i ja esmentat en diverses 
ocasions, és la no existència de pas entre el teixit urbà i el 
teixit natural. 

Estudiant el recorregut del vial que actua de barrera, en 
el tram corresponent a la Fàbrica Burés, la carretera C-63,  
com bé s’ha esmentat, adopta un caràcter urbà, atès que les 
dues bandes es troben urbanitzades. Del costat de l’entorn 
municipal s’hi desenvolupa una àrea força diàfana amb 
equipaments combinats amb espais lliures i zona residencial 
de baixa densitat, en canvi, a l’altre costat s’hi aixeca la massa 
compacte de la Fàbrica Burés. Tanmateix, la possibilitat de 
pas a través del vial, no permet el pas cap a l’entorn natural 
a causa del recinte tancat format per la Colònia Burés. 

A més, aquesta obstaculització, encara es mostra més 
reforçada en el passeig de la Feve i actual Via Verda, en què 
una barrera d’arbrat delimita tot el recorregut. 

D’altra banda, tot i que l’illa que alberga la Colònia 
disposa de grans espais lliures, aquests no mantenen cap 
contacte amb el teixit urbà, així com els que es disposen en 
el teixit urbà tampoc mantenen cap connexió amb l’entorn 
natural. 

Per últim, convé subratllar que darrera la Colònia Burés 
s’hi dibuixa un camí, que presenta altes qualitats paisatgístiques 
per vorejar l’arbreda centenaria i estar acompanyat en tot 
moment pel canal. A aquest camí però, només s’hi arriba 
a través de la carretera vehicular, sense l’existència de cap 
vorera, i queda totalment amagat des del municipi. 

Així doncs, amb caràcter general, tot i que és l’únic 
tram de vial on es permet creuar, la barrera en aquest cas la 
conforma la fàbrica Burés.

C O N F L I C T E S  G E N E R A T S
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La fàbrica Burés, comptant les tres naus i les dues barres 
compta amb una superfície útil de 28.200 metres quadrats 
aproximadament. En una població com Anglès, tot i sumant la 
població del Ter Brugent, no existeix cap tipus d’equipament 
que pugui acaparar tota aquesta superfície. A més, qualsevol 
ús que es vulgui donar a la fàbrica necessita d’espais lliures 
que deixin respirar l’edificació, establir les visuals amb la 
resta de població i garantir l’aproximació de les persones.

D’aquesta manera evidentment, si es vol treure un profit 
d’interès local a l’antiga fàbrica, part de les edificacions s’han 
d’eliminar per a que la resta pugui respirar.

Així mateix, les dues barres compactes, paral·leles a 
la carretera, actuen d’obstacle alhora d’establir visuals del 
recinte cap a la població i, així mateix, del recinte cap a 
l’entorn natural. Tanmateix, la barra frontal representa un 
símbol identitari per a la població ja que ha estat durant 
molts anys l’edificació que ha mantingut contacte directe 
amb la població.

D’altra banda, les naus Buretex, tenint en compte les 
visuals del municipi cap al paratge natural, causen un fort 
impacte. Per un costat la nau Buretex situada a l’esquerra del 
complex, barra totalment el pas i les visuals de la carretera del 
municipi que hi demana continuïtat. Per altra costat l’altra 
nau actualment d’Antex, es mostra com una paret compacte 
de totes aquelles persones que accedeixen a Anglès des de 
Girona per la carretera. Són per tant dues naus en desús que 
empitjoren la situació de la fàbrica Burés i n’endarrereixen la 
seva visió com a una oportunitat de futur, o més ben dit, de 

peça que es pugui integrar en el municipi. 
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NOVES ACTIVITATS ECONÒMIQUES
I  OFERTA LABORAL

l a  f à b r i c a  b u r é s

Estudiats i analitzats tots els dèficits del conjunt Ter 
Brugent, la problemàtica desenvolupada a la població d’Anglès 
per la falta de connexió amb l’entorn natural proper, així 
com  els punts crítics presents en el veïnat del Cuc, una de 
les àrees més transcorregudes diàriament per la població, 
ens porten a observar la Colònia Burés com a  oportunitat 
de desenvolupament local, dinamitzador de l’espai i recurs 
econòmic pel Ter Brugent, un espai que té la necessitat 
emergent de revaloritzar-se i crear memòria col·lectiva així 
com una nova imatge de prestigi que es reflecteixi als ulls de 
la societat que l’envolta. 

Els exemples urbanístics i arquitectònics de diverses 
magnituds mostrats en l’apartat de patrimoni industrial, 
comparteixen trets com: el posicionament estratègic respecte 
el seu entorn de proximitat i l’adaptació d’una emergent 
necessitat, en uns espais on s’hi recrea arquitectònicament 
una activitat econòmica del passat. Es tracta de grans peces 
que han restat inutilitzades i barrades els últims anys i, es 
reaprofiten per reincorporar-les de nou a l’entorn urbà 
existent, per a millorar la qualitat de vida dels veïns i veïnes 
i posar a la disposició nous equipaments. 

Per a que el recinte sigui una realitat dins l’espai, calen 
doncs intervencions urbanístiques per cosir i permetre el flux 
de persones dins l’espai. D’altra banda, es manté sempre el 
caràcter unitari i es conserva l’aire fabril, per a configurar un 
espai urbà sostenible.

El cas de la Colònia tèxtil Burés, les possibilitats de 
millora del veïnat es basen en l’activitat de les persones que 
resideixen en l’entorn, així com la millora de qualitat de vida 
vers aspectes urbanístics. És necessari per tant, un nou procés 
de transformació. Aquesta transformació indubtablement ha 
de donar solució a la gestió del recurs del què més es gaudeix 
a la zona, l’entorn natural, per a treure’n profit i rendiment. 

Així doncs partint de la base de la necessitat i emergència de 
gestionar els boscos, hortes i riba del Ter, es proposa una sèrie 
d’intervencions en els cicles de la fusta, l’energia i l’activitat 
productiva per impulsar la producció energètica local, la 
creació de negocis sostenibles i l’aprofitament dels boscos i 
les hortes properes. 

D’aquesta manera es planteja en el recinte de l’antiga 
Indústria, una reserva de sòl de gran dimensió, el 
desenvolupament d’un programa mixta d’equipaments i 
espais lliures, combinant escales d’influència i usos diversos 
que es complementen en una solució de projecte urbà unitari 
i complex. Els programes principals que albergaran els antics 
edificis de la indústria seran: la central de biomassa, un viver 
d’empreses vinculats amb un taller i locals comercials, un 
institut amb formació professional dedicada al sector de la 
fusta i per últim donar lloc a totes les entitats, associacions o 
cooperatives com a resultat d’aquest treball primari. 

La multiplicitat d’usos i espais lliures en un sòl lloc, 
amb presència d’equipaments socials, culturals i educatius 
juntament amb habitatge (blocs dels obrers), permet la 
integració de la gran peça com a part del poble consolidat.  

Tot plegat configurarà un espai urbà sostenible, amb 
una gran posició estratègica per la població i el Ter Brugent, 
però alhora amb un gran arrelament en el seu entorn de 
proximitat. 

Aquesta integració de la gran peça en el municipi, que 
es troba en l’altre banda de la barrera vehicular, permetrà 
doncs, l’objectiu buscat des d’un principi, l’aproximació de la 
població a l’entorn natural, és a dir, el pas de la barrera, en 
una zona idíl·lica on predominen la majoria d’equipaments 
municipals, concretament esportius, fet pel qual, se’n podran 
beneficiar en les seves activitats.
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Partint de l’estratègia d’aplicar en tot el conjunt la pauta 
descrita per l’estructura de les naus Burés, aquesta s’empra 
també en el disseny del conjunt fabril. Així doncs, l’estratègia 
ha de garantir les visuals directes des del municipi cap al 
paratge natural, així com la circulació agradable d’un entorn 
a l’altre. 

Tenint en compte aquest planejament, s’han d’eliminar 
els obstacles perpendiculars a les línies base que s’imposen 
i focalitzar la direcció de la pauta estructural. Així doncs, la 
barra frontal i posterior que barren el pas i les visuals, són 
clarament edificacions que s’han de treballar. 

Per altra banda però, s’ha de tenir en compte que la barra 
frontal ha estat símbol identitari per la població, per a ser una 
de les parts més properes al pas de la gent. Així doncs se’n 
mantindrà gran part com a imatge commemorativa, on s’hi 
conserva una de les portes d’accés. 

D’altra banda, la barra posterior forma part de l’entorn 
de catalogació del Bé Cultural d’Interès Nacional del Vapor 
Burés, de manera que també es treballarà per a garantir el pas 
sense haver-la de demolir.

Clarament els annexes que ens difonen la pauta, 
s’eliminen.

Per últim les edificacions del vapor, es conserven, per 
albergar el vapor més antic i ben conservat.

Pel que fa a les naus de Buretex, la nau perpendicular a la 
pauta s’elimina, ja que no té cap funció actualment, presenta 
una construcció molt simple i obstaculitza greument la visió 
del carrer que reclama continuïtat en el veïnat del Cuc. 
L’espai s’aprofitarà per completar el teixit residencial avui dia 
present i d’actuació arquitectònica.

L’altre nau, actualment usada per Antex, se’n redueixen 
les seves dimensions, per la seva desproporcionada superfície 
i per la falta d’ús de tots els metres quadrats.

E S T R A T È G I A
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L’operació urbanística de la Factoria fustera i Institut, 
té l’objectiu d’incorporar el recinte industrial al teixit urbà i, 
d’altra banda, introduir-se a l’entorn natural, per a millorar 
la qualitat de vida del veïnat del Cuc i, oferir al Ter Brugent, 
un complex dedicat a una de les activitats tradicionals 
de la zona, la silvícola.  El complex fabril ha de posar a la 
disposició equipaments pel Ter Brugent de caràcter docent 
i empresarial vinculat amb l’activitat productiva i comercial 
de la fusta. 

Així doncs, per una banda, la Factoria Fustera, estarà 
composta per una Central de Biomassa vinculada a la gestió 
forestal i agrícola i, per un viver d’empreses vinculades a 
tallers i un locals comercials, i, d’altra banda, l’Institut de 3 
línies (ESO, Batxillerat i Cicles Formatius) el qual comptarà 
amb formació professional i cursos lligats amb les diverses 
finalitats que pot tenir el sector de la fusta i l’agroalimentació.

El conjunt d’edificis de la Colònia s’organitza, com bé s’ha 
esmentat anteriorment, com un recinte de límits precisos, 
que s’ha d’obrir per diferents bandes per establir vincles amb 
el teixit urbà i natural, i així vincular ambdós. Es tracta doncs 
d’establir nous punts de connexió entre ambdós entorns per 
permetre el pas a través. 

El caràcter específic de la Colònia Burés, basat en 
la memòria del seu passat industrial, ha d’incorporar en 
la formalització d’espai públic, solucions de disseny que 
permetin entendre els valor de paisatge urbà actual, propi del 
lloc viu i dinàmic que es vol integrar al teixit. 

La suma de tots els projectes i programes diversos, 
relligada pel tractament de l’espai públic, s’ha de resoldre 
amb un acurat equilibri entre la singularitat de cada peça 
“històrica” amb solucions innovadores. Aquesta dualitat 

entre el manteniment, i la restauració del que existeix i les 
aportacions de caire contemporani han de definir l’ambient 
urbà d’un antic recinte industrial plenament integrat, 
formalment, funcional i social, en el teixit del veïnat del Cuc.

Així doncs, per a aconseguir aquesta finalitat, es 
conservaran les tres naus, però se’n farà un tall al cap per a 
reduir-ne la seva dimensió en la nau 1 i 2 i s’hi afegirà una 
nova crugia, innovadora en materials, destinada a l’accés i a 
les connexions verticals.

D’altra banda, en la peça frontal i posterior s’hi obriran 
crugies per a establir el pas a través.

Així doncs, la nau 1 i part de la barra frontal de logística 
es destinarà a la docència, en què són necessaris espais lliures 
annexats, de manera que es crearà un recinte per albergar 
aquests espais, mentre que la resta d’espais necessaris tal 
com pistes esportives, s’utilitzaran les dels equipaments 
municipals o bé les disposades en la intervenció de la riba 
del Ter.

A la nau 2 s’hi disposaran els tallers i espais d’exposició, 
totalment lligats al viver d’empreses situat als dos blocs que 
perduraran de la barra posterior de tallers, i a la resta de peces 
de la barra frontal que es destinaran a locals comercials.

La nau de magatzem d’Antex es reduirà en superfície ja 
que actualment no s’utilitza sencera, i és la porta de la gran 
obstaculització visual des de la carretera. Aquests doncs, es 
reduirà fins al punt que permeti les visuals, i s’utilitzarà com 
a central de biomassa.

Per últim, per completar el teixit residencial, es 
construiran blocs que segueixen la pauta estructural descrita 
per les naus Burés, conforman un complex residencial que es 
mescla amb els nous usos establerts a la Colònia.

P R O P O S T A
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Intervenció a la Fàbrica Burés,estratègia distribució
E: 1/1250



BARRA FRONTAL - LOCALS COMERCIALS

BLOC 1 184.5 m2 4 locals comercials de 46 m2

BLOC 2 131.7 m2 3 locals comercials de 44 m2

BLOC 3 211.3 m2 3 locals comercials de 46 m2 i 1 de 73 m2

BLOC 4 45.7 m2 1 local comercial

TOTAL 573.2 m2

BARRA POSTERIOR - VIVER D’EMPRESES

BLOC 1 181.7 m2 1 espai coworking per a 12 persones de 94 
m2, 4 sales reunions de 12-20 m2, 1 sala ser-
veis de 12 m2 i 1 banys de 12 m2.

BLOC 2 181.7 m2 1 espai coworking per a 12 persones de 94 
m2, 4 sales reunions de 12-20 m2, 1 sala ser-
veis de 12 m2 i 1 banys de 12 m2.

BLOC 3 164 m2 1 sala polivalent de 50 m2, 1 cuina - menja-
dor per a 24 persones de 50 m2 i 2 tallers de 
32 m2

NAU 2 - TALLERS

TALLERS 1136m2 12 tallers de 90 m2 (planta baixa)

MAGAT-
ZEMS

1136 m2 12 magatzems de 90 m2 (planta primera)

ENTRADA 183 m2 hall, recepció, cafeteria...

POLIVA-
LENT

183 m2 sala polivalent, showroom...

TOTAL 2638 m2

NAU 1 - IES 2/2 380 alumnes (normativa 3500 m2)

TOTAL 3634 m2

NAU ANTEX - CENTRAL BIOMASSA I SERRADORA

TOTAL 8600 m2

BLOCS D’OBRERS - PISOS TUTELATS

EXISTENT 2650 m2 16 habitatges de 60 m2

NOUS 4 BLOCS DE 400 m2 8 habitatges de 48 m2

TOTAL 3050 m2

BLOCS D’OBRERS - PISOS TUTELATS

EXISTENT 2650 m2 16 habitatges de 60 m2

TOTAL 2650 m2

L’organització que s’aplica a la Colònia, com bé s’ha 
esmentat, respon a les visuals i el contacte directe del 
municipi amb l’entorn natural. D’aquesta manera la barra 
frontal es talla en les directius establertes per permetre un 
pas ampli, les dues naus es tallen en la seva llargada per 
disposar d’un espai lliure a la seva entrada i crear una nova 
crugia que albergui les connexions verticals, i finalment la 
nau posterior es perfora amb tres arcades, creant un espai 
cobert que dóna el pas al paratge natural. 

Es pot afirmar com els usos establerts en les diferents 
edificacions són encertats i adaptables.

INSTITUT. Segons la normativa projectual que s’ha 
d’aplicar als Instituts de classificació 2/2 per a 380 alumnes 
han de disposar de 3500m2 de superfície útil i aules docents 
de 52.5m2 i de pràctiques de 90-120m2. Així doncs podem 
verificar com les peces encaixen en l’estructura existent, 
garantint l’entrada de llum directa, amb una superfície útil 
total actual de 3834m2.

TALLERS i MAGATZEMS. Els tallers es caracteritzen per 
espais diàfans de gran altura i entrades de llum tènues. Així 
doncs són perfectament adaptables en l’estructura existent.

LOCALS COMERCIALS. La barra frontal, diferenciada 
amb la intervenció en tres blocs, com a edificació més propera 
a la població s’hi disposen els locals comercials, adequats per 
a les mides existents.

VIVER D’EMPRESES. A la barra posterior, diferenciada 
amb la intervenció en tres blocs de planta baixa connectats, 
amb gran alçada lliure s’hi situa el viver d’empreses.

HABITATGES TUTELATS. S’estableixen 4 blocs 
perpendiculars a l’existent de dues plantes cadascun.
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Intervenció a la Fàbrica Burés, àmbit d’actuació 
E: 1/5000
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B L O C S  O B R E R S
d e f i n i c i ó  d e l  p r o j e c t e
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Els blocs es s’implanten en dues finques de superfícies 
2.480 m2 + 1.286 m2, on s’aixequen els dos blocs de pisos 
simètrics al carrer que els dóna accés. 

Un dels blocs es troba annex a un altre bloc de pisos de 
construcció posterior (any 1940), en canvi l’altre, resta aïllat. 

Topogràficament, hi és present un desnivell longitudinal 
als blocs de 50cm, per la qual cosa els blocs es divideixen en 
dos trams.

A més a més, hi és present un altre desnivell entre la 
façana frontal i la façana posterior, en ambdós blocs. En el 
bloc orientat a Nord - Est el desnivell es continuat, en canvi 
en el bloc orientat a Sud - Oest el desnivell queda tallat per 
una diferència de cota de 2,7 metres pel tram del bicicarril.

D’altra banda, un bloc està orientat a Nord - Est en la 
cara frontal i Sud - Oest en la cara posterior i, l’altre oposat. 
Antigament comptaven amb un espai d’hortes a la part 
posterior, en què actualment tan sols s’ha conservat un petit 
pati de les plantes baixes.

Cada bloc de 2.677 m2 superfície construida compta amb 
3 plantes amb un total de 36 habitatges cadascun, i un total de 
72 habitatges en el conjunt. S’accedeix als habitatges a través 
de 6 nuclis d’escala, de manera que cada nucli alimenta dos 
habitatges per planta de 60m2 aproximadament.

Es tracta d’una edificació simple de planta rectangular 
d’uns 72m per 11m aproximadament, amb habitatges que 
originàriament disposaven de tres habitacions, una cuina, 
una sala, una habitació magatzem amb dutxa i una balconada 
exterior on s’accedia a la columna annexa que albergava les 
comunes, avui dia banys.  

Estèticament, els habitatges responien al mateix caràcter 
que la resta de la Colònia Burés, és a dir,  presenten façanes 
simples on en destaquen les línies homogènies i finestres.

E S T A T  A C T U A L
b l o c s  o b r e r s

D E F I N I C I Ó  D E  L ’ E S P A I
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M E M Ò R I A  D E S C R I P T I V A
p r o j e c t e  r e h a b i l i t a c i ó



Planta baixa i primera estat actual
E: 1/350
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Alçat lateral, frontal i posterior
E: 1/350
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SUPERFÍCIES HABITATGES

PLANTA BAIXA

Habitació 1     11.33 m2
Habitació 2     8.70 m2
Habitació 3     8.11 m2 
Menjador     8.00 m2
Cuina      3.96 m2
Sala      5.18 m2
Bany      3.82 m2
Lavabo      1.51 m2
Armari      1.21 m2
Pati      11.46m2 (50%)

TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL   64.36 m2
TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA  80.41 m2

PLANTA PRIMERA I SEGONA

Habitació 1     11.33 m2
Habitació 2     8.70 m2
Habitació 3     8.11 m2 
Menjador     8.00 m2
Cuina      3.96 m2
Sala      7.37 m2
Bany      3.82 m2
Lavabo      1.51 m2
Armari      1.21 m2
Balcó      4.56 m2 (50%)

TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL   62.10 m2
TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUñIDA   73.22 m2



Planta tipus baixa i primera
E: 1/100
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M E M Ò R I A  C O N S T R U C T I V A
p r o j e c t e  r e h a b i l i t a c i ó



Planta estructura i coberta
E: 1/350
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El sistema estructural dels blocs de pisos consisteix en  
una estructura vertical de murs portants formada per murs 
de pedra mixta en façana corresponent al perímetre de tot 
l’edifici, juntament amb caixes d’escala amb murs portants 
d’obra de fàbrica i així mateix sèries de dos pilars.

Els murs portants suporten el pes de l’estructura 
horitzontal amb forjats unidireccionals de jàsseres i bigues 
de fusta massissa amb entrebigat ceràmic. 

El conjunt de tècniques constructives emprades en els 
blocs de pisos són les més freqüents en la nostra tradició 
arquitectònica tant en Cases de Pagès, Cases de Veïns i en els 
darrers temps també en edificacions auxiliars com els porxos. 

En aquest cas es pot afirmar com els materials emprats 
són els que es trobaven més pròxims, com la pedra de rierenc 
extreta del la riba del Ter i les jàsseres i bigues de fusta de 
pollancre també extretes de la riba del Ter.

La pedra ha estat un dels materials bàsics per a la 
construcció des de l’inici de les civilitzacions fins fa 
unes dècades. Així mateix el mur de maó és una tècnica 
constructiva  que ha estat molt utilitzada al llarg de la historia 
de la construcció i encara dia d’avui ho segueix essent. 

En el conjunt dels dos blocs de pisos no s’han sofert cap 
tipus de reforma ni adequacions, de manera que es conserva 
intacta l’estructura original. Tanmateix, durant els anys han 
sofert goteres i pujades d’humitats fet pel qual l’estructura de 
fusta dels forjats ha pogut quedar afectada, ja que, en molts 

habitatges aquesta es troba amagada pels falç sostres.



Planta tipu estructural
E: 1/100
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F.FONAMENTS - Fonaments de pedra
Com en la majoria dels fonaments en l’arquitectura tradicional 
consisteixen en la prolongació del mur amb la mateixa secció, 
fins a trobar el substrat amb les condicions de resistència 
adients. Habitualment només s’endinsen un parell de pams 
en el terreny per tal d’evitar els terrenys més superficials i 
flonjos i solen ser fets de paredat amb morter de calç molt 
ben aparellat per tal de conferir monolitisme a l’element.

E.ESTRUCTURA
EV.ESTRUCTURA VERTICAL - Murs de pedra mixta
El sistema estructural vertical presenta una tècnica 
constructiva de mur mixt de 45cm d’espessor que 
consisteix en un mur de paredat de rierencs i pasta, on en 
els punts més delicats, com ara les cantonades, brancals, 
arcs, ampits, cornises hi ha una verdugada horitzontal de 
2 o 3 filades de maó per tal de millorar-ne la geometria i 
cohesió. La resta del mur és un paredat ordinari.

EV.ESTRUCTURA VERTICAL - Murs i pilars de maó 
massís
La caixa d’escala de 15cm de gruix i els pilars de 30cm 
de secció estan realitzats amb maons massissos de 7cm 
de gruix disposats amb pasta de guix. Aquesta tècnica 
constructiva té un gran comportament a compressió i tot i 
la seva esveltesa pot arribar a tenir alçades considerables. 

H.ESTRUCTURA HORITZONTAL - Forjat unidireccio-
nal de bigues de fusta i revoltó de rajol
El sistema estructural horitzontal presenta una tècnica 
constructiva amb jàsseres (Ø22cm) i bigues (Ø17cm) de 
fusta massisssa de pollancre i revoltons de rajol que van 

de biga a biga. La volta de rajol està realitzada amb morter 
de calç o de ciment. Per aconseguir el pla horitzontal 
sobre el revoltó hi ha un reblert sorra i runes per fer de 
base del paviment de la planta superior. El gruix total és 
de 20cm. 

EH.ESTRUCTURA HORITZONTAL - Balcó 
unidireccional de bigues laminades d’acer i revoltó de 
rajol
Els balcons presenten una tècnica constructiva molt usual 
amb bigues laminades d’acer de perfil IPN i revoltons de 
rajol que van de biga a bigaLa volta de rajol està realitzada 
amb morter de calç o de ciment. Per aconseguir el pla 
horitzontal sobre el revoltó hi ha avocat sorra i runes per 
fer de base del paviment de la planta superior. El gruix 
total és de 20cm. 

C.COBERTA - Coberta inclinada de teula sobre llates i rajols
Coberta de teula sobre solera de rajol ceràmic i llates de fusta. 
És una tècnica molt freqüent en la tradició arquitectònica de 
la zona. Al damunt de la solera hi ha disposades les teules de 
coberta preses amb morter pobre només als ràfecs i careners. 
Aquest sistema permet petits moviments a les teules ocasionats 
pels forts canvis de temperatura a que estan sotmeses. 

E.ESCALA - Escala amb volta ceràmica
Les escales dels nuclis verticals estan realitzades amb voltes 
ceràmiques. Originalment l’estructura i l’acabat era de rajol 
ceràmic per la seva simplicitat i economia de medis. 
En el cas dels blocs però, es conserva l’estructura enguixada i 
els graons es troben revestits amb peces de terratzo. 

ELEMENTS ESTRUCTURALS



A.ACABATS
En l’arquitectura tradicional els paraments verticals sempre 
han estat acabats amb alguna mena de revestiment. L’objectiu 
era protegir el mur, guanyar impermeabilitat, aïllament i 
resistència, millorar la cohesió de les peces que conformaven 
el mur i per tant la seva estabilitat i durabilitat.

AE. ACABATS EXTERIORS -morter de calç
Aquest tipus de revestiment té el gran avantatge de ser 
hidròfug, impermeable a l’aigua i permeable a l’aire. 
Aquesta propietat permet que el mur sigui transpirable. 
És un bon aïllant tèrmic i no produeix sals, el seu 
comportament és harmònic amb els altres materials.

AE. ACABATS INTERIORS 
-Acabat interior amb morter de calç, a totes les parets 
corresponents al mur perimetral portant de pedra, 
divisions interiors, murs i pilars portants de fàbrica. 
-Enrajolat, a base de peces petites de ceràmica esteses 
sobre una superfície prèviament arrebossada, fixades 
amb morter de calç. Servia per protegir les parts més 
exposades a humitats o al desgast i l’impacte. 

CR. CEL RAS. Els falsos sostres tradicionalment s’han fet 
sempre d’encanyissat enguixat suspès  o clavat a les bigues. 
En algunes parts, com l’espai públic, els sostres mostren 
l’estructura tal com és, fet pel qual a vegades era per raons 
d’higiene i lluminositat on s’emblanquinava tot plegat amb 
pintura de calç i blauet. 

P.PAVIMENTS
Els paviments han anat evolucionant al llarg del temps, 
supeditats als recursos més a mà i a la capacitat econòmica dels 
propietaris. A partir del segle XVIII es va anar generalitzant 
l’ús de la rajola ceràmica sobre un llit de sorra i calç amarada.
-Paviment exterior ceràmic. Es tracta de peces rectangulars 
poroses de 10x20cm col·locades sobre un llit de sorra i una 

capa de morter de calç. 
-Paviment interior ceràmic. Es tracta de peces quadrades 
esmaltades de 20x20cm col·locades sobre un llit de sorra 
i una capa de morter de calç. Disposades trencant la junta 
paral·lelament al mur.

D.DIVISIONS INTERIORS - Envà de maó
En el nostre entorn el concepte envà entès com a mur de 
secció petita per separar espais no apareix fins a finals dels 
segle XIX a les cases de veïns més urbanes.
Les divisions interiors són de maó massís de 4cm o bé 7cm 
d’espessor disposats a cantell  i a trencajunts amb pasta de 
guix. Aquesta tècnica constructiva té un gran comportament 
a compressió i tot i la seva esveltesa pot arribar a tenir alçades 
considerables. Sempre va revestit de morter de calç o de guix.

F.FUSTERIA - Carpinteria de fusta pintada 
La fusteria fins a mitjans del segle XX treballa gairebé només 
amb el material base de la fusta Cal tenir en compte que avui 
en dia la fusta és de creixement i assecatge molt ràpid, fet que 
la fa molt menys estable i dura que les fusteries històriques. 
Quan la fusteria està malmesa en algun punt, és molt millor 
substituir només aquesta part i mantenir la resta, enlloc de 
canviar la fusteria preexistent per una de nova.

D’altra banda també hem de tenir en compte els aspectes 
decoratius, com els EMMARCAMENTS en façana realitzats 
amb el mateix estucat del revestiment, però pintats d’un altre 
color.  

També apareix una altra característica dels edificis 
tradicionals com és l’OBERTURA AMB ESPLANDIT, on 
el marc de la fusteria està encastat en el gruix del mur i 
l’obertura es va eixamplant en biaix cap a l’interior. Aquest 
mecanisme permet que malgrat l’escassa dimensió de les 
obertures, s’optimitzi l’entrada de llum i al mateix temps 
que les dues fulles que composen la totalitat del tancament, 
quedin recollides en el gruix del mur. 

E L E M E N T S  N O  E S T R U C T U R A L S
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Detalls constructius
E: 1/20



Secció transversal
E: 1/150
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Secció transversal
E: 1/150



Detalls constructius
E: 1/20
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Detalls obertures
E: 1/25



F.FONAMENTS
F1.Fonament amb mur de pedra de rierenc adherida amb 
morter de calç.

E.ESTRUCTURA
EV.ESTRUCTURA VERTICAL 
EV1. Mur de pedra de rierenc adherida amb morter de 
calç de 45cm d’espessor.
EV2. Mur de fàbrica de maó massís de 15cm d’espessor 
de 14x15x7cm
EV3. Pilars de fàbrica de maó massís de 14x15x7cm de 
secció 30x30cm
EV5. Brancals de maó massís de 14x15x7cm
EV6. Morter de calç
EV7. Rajola ceràmica de 20x20x2cn per absorvir les 
dilatacions de la jàssera de fusta.
EH.ESTRUCTURA HORITZONTAL
EH1. Forjat unidireccional amb jàsseres de fusta massissa 
de pollancre de Ø22cm
EH2. Bigues de fusta massissa de pollancre de Ø18cm
EH3. Volta de rajol ceràmic de mida mètrica 29x14x2.5cm
EH4. Reblert de sorra i runa
EH5. Capa de morter per la formació de pendents per 
adherir la rajola ceràmica
EH6. Junta elàstica

C.COBERTA 
C1. Teula àrab de ceràmica de color vermell col·locada en sec 
i a tocs de morter en els punts vulnerables. 
C2. Solera de rajol massís de 29x14x2.5cm, recolzades sobre 
les llates de fusta, amb rejuntat de morter en alguns punts. 
C3 Enllatat amb llates de fusta de pi de 100x15mm, disposades 
cada 30cm.
C4. Tocs de morter en els punts vulnerables 1:6.
C5. Cornisa formada per peces ceràmiques.
C6. Canal de PVC per l’extracció d’aigua de la pluja.

E.ESCALA 
E1. Volta ceràmica de maó massís de doble fulla de mida 
catalana 25x11.5x2.5cm.

E2. Formació de graons ceràmics amb maó massís de mida 
catalana 25x11.5x2.5cm.
E3. Morter
E4.Pavimentació dels graons amb terratzo (realitzat a 
posteriori)

D. DIVISIONS INTERIORS
D1. Envà de maó massís de 7cm d’espessor col·locat a cantell i 
a trencajunts amb pasta de guix
D2. Envà de maó massís de 4cm d’espessor col·locat a cantell 
i a trencajunts amb pasta de guix
D3. Toc de guix per absorvir els esforços de compressió de 

O.OBERTURES
O1. Marc de fusta de finestra batent amb escopidor, goteró i 
càmera de descompressió.
O2. Vidre de 3m de gruix
O3. Ribet de fusta
O4. Ampit ceràmic realitzat amb rajola de mida mètrica 
29x14x2.5cm
O5. Dintell amb volta de rajol ceràmic de mida mètrica 
29x14x2.5cm.

CR. CEL RAS
CR1. Tirants de fusta de pi de dimensions 25x300mm fixats 
mecànicament a les bigues de fusta
CR2. Gules de fusta de pi de 50x50mm de secció col·locades 
cada 60cm, fixades mecànicament als tirants
CR3. Encanyissat subjectat a la guia
CR4. Capa de guix de 2cm de gruix directament sobre 
l’encanyissat, i capa de pintura blanca. 

A.ACABATS
A1. Arrebossat amb morter de calç

P.PAVIMENTS
P1.  Paviment de ceràmica esmaltada amb peces quadrades 
de 20x20cm preses amb morter de calç. Disposades trencant 
la junta paral·lelament al mur.
P2. Sòcol ceràmic
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Com molt bé s’ha exposat anteriorment, els blocs dels 
obrers constitueixen un dels punts febles del Veïnat del Cuc i 
el converteixen en espai degradat. 

Tenint en compte la ubicació en què es troben, per una 
part es pot afirmar que ocupen un lloc estratègic vers el 
terme municipal ja que tenen bona connexió amb els vials 
principals i tenen els equipaments municipals propers, així 
com l’entorn natural.  

Malgrat tot, la façana frontal dels blocs, delimita una 
de les carreteres més transitades del municipi, la C-63, de 
la qual només les separa una vorera de dos metres. Aquesta 
vorera és la que serveix d’accés als sis nuclis verticals de cada 
bloc.

Pel que fa a la façana posterior, un d’aquests crea la 
façana directa d’un pàrquing seguit de la Via Verda que es 
troba a un nivell superior i està barrada per una la línia de 
xiprers, ja esmentada. 

En l’altre cas, apareix una esplanada que es contraposa 
amb la façana d’una de les naus Buretex, aquesta esplanada 
sovint no cuidada (actualment arreglada per una fumigació de 
rates), hi creixen matolls i la cria incontrolada de gats i rates, 
de manera que significa una entrada d’humitat i “malalties”. 

Per últim, convé recalcar que, atès que els pisos es 
troben front un a l’altre, un d’aquests manté una orientació 
adequada, on la façana posterior correspon al Sud - Est, però 
l’altre bloc, sol restar a l’ombra i a més la façana posterior 
correspon al Nord - Oest.

C O N F L I C T E S  G E N E R A T S
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D’altra banda, convé recalcar que es tracta d’uns blocs 
residencials construïts l’any 1920 i que fins aleshores a la 
majoria d’habitatges no s’ha realitzat cap reforma individual 
ni conjunta.

Per aquesta raó, avui dia la majoria d’habitatges encara no 
disposen d’un bany en condicions ja que s’ha mantingut un petit 
vàter amb pica situat al balcó exterior i una dutxa interior de 
petites dimensions ubicada a l’habitació d’emmagatzematge. 
Convé recalcar però, que en alguns casos es disposa d’un vàter 
a l’interior en què només s’hi pot descarregar líquid, mentre 
que el de fora queda per usos sòlids.

D’altra banda, també s’ubica una habitació sense 
obertures a l’exterior, que en molts casos ha passat a 
convertir-se en superfície d’una de les habitacions annexes.

 També apareix una cuina de dimensions molt reduïdes 
sense ventil·lació, ni obertures a l’exterior. 

De caire més general, els nuclis d’escala no disposen 
d’ascensor i per les mesures que presenten és impossible la 
seva incorporació.

D’aquesta manera, la majoria d’habitatges, ocupats 
actualment per immigrants, mantenen la distribució, 
organització i estètica original, ja que només han sofert petits 
canvis com la introducció d’un vàter (anteriorment comuna)

Així doncs, el residents actuals dels blocs, viuen en unes 
condicions deplorables, ja que la qualitat de vida es veu 
reduïda per l’incompliment tèrmic, acústic, instal·lacions 
bàsiques....
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Els blocs dels obrers, com molt bé indica el seu nom, i 
com ja s’ha reforçat des de l’inici, formen part d’un conjunt 
arquitectònic de valor patrimonial molt important per la 
zona.

D’altra banda, tenint en compte la normativa vigent 
del POUM d’Anglès, en què hi és prevista una variant vora 
l’entorn natural, que reduirà en un futur notablement el 
trànsit vehicular, així com la velocitat permesa, condueix 
a la idea de  preservar el valor cultural, arquitectònic i 
patrimonial que representen els blocs dels obrers dins del 
conjunt industrial.

Actualment, gran part d’aquests habitatges resten buits, 
i la seva degradació per falta de ventilació és un fet real. 

Tenint en compte aquesta realitat i que com bé s’ha 
comentat, en el Ter Brugent hi manquen serveis d’atenció 
a la dependència per a gent gran, es planteja una solució 
alternativa davant la impossiblitat d’implantació d’una 
Residència, per a la consolidació de pisos tutelats en un dels 
blocs dels obrers. 

D’altra banda, llegint l’edificació, clarament s’observa 
com les façanes frontals, són l’element característic que 
mantenen una pauta i rigor i d’aquesta manera aporten una 
imatge de conjunt amb la resta de la Indústria. D’altra banda 
però, la façana posterior ha estat els últims anys altament 
manipulada pels seus residents.

A més, convé recalcalr que una de les qüestions a resoldre 
de primer ordre és millorar l’accessibilitat als habitatges.

 D’una banda, l’accés als nuclis d’escala des de la façana 
frontal front la carretera representa un perill real atès 
que es tracta d’un vial molt transitat i tan sols es disposa 
d’unes voreres de petita amplitud.  D’altra banda, els nuclis 
d’escala no compten amb ascensor, totalment indispensable 
a la normativa actual per a pisos de 3 plantes. D’aquesta 

manera, s’han de plantejar nous accessos als blocs i l’addició 
d’ascensors.

Tenint en compte totes aquestes premises, condueixen 
a plantejar una intervenció a les façanes posteriors, deixant 
intactes les façanes “patrimonials”.

Com molt bé exposa el grup rehabitar: “no disponer de 
ascensor es una oportunidad”. En aquest cas, la necessitat 
d’introduir un ascensor, duu a accedir als habitatges per la part 
oposada i així mateix, plantejar-se idees d’organització de la 
comunitat totalment diferents a l’actual, ja que desapareix la 
compartimentació de sis nuclis d’habitatges. 

Un tipus d’habitatge que intenta superar l’alineació 
produïda per la compartimentació d’habitatges és el 
cohousing, un tipus d’habitatge col·laboratiu en què 
s’hi caracteritza el sentit de comunitat. El cohousing 
es caracteritza per l’existència d’habitatges privats que 
comparteixen amplis espais i facilitats comuns, com cuina, 
sales multiusos, biblioteca, zones verdes, espais per a nens...

Per últim, convé recalcar, que tant en els pisos tutelats 
com en els criteris d’organització del cohousing, es possibilita 
una manera de relacionar-se i de concebre l’espai domèstic 
quotidià, totalment diferent del que avui dia es pot observar 
en els blocs dels obrers. 

Així doncs,, es planteja una rehabilitació dels blocs, 
centrada en la façana posterior, així com les façanes laterals 
avui dia sense cap acabament ni funció de l’edificació. 

C R I T E R I S  D ’ A C T U A C I Ó
b l o c s  o b r e r s



El grup d’Improvistos, ha aplicat al barri d’Orba a Alfafar 
(València) un projecte basat en les experiències del cohousing. 
Es tracta de que tots els veïns col·laborin entre sí, aprofitant 
els habitatges desocupats i reutilitzant altres zones buides per 
a crear espais comuns, és a dir, una forma de cohesionar als 
veïns de barri, redefinint les relacions entre els espais privat, 
comú i públic.

La idea de projecte no pretén canviar immediatament les 
estructures dels edificis, sinó començar a poc a poc regenerant 
tots els espais amb una visió col·lectiva, aprofitant els pisos 
buits, trasters, soterranis i fins i tots els replans, és a dir, tots 
els espais que la gent estigui disposada a compartir. 

El grup entén l’habitatge com a un procés, que s’adapta, 
creix o decreix i ofereix alternatives a l’estructura existent. En 
aquest sentit proposen el pre disseny d’una sèrie d’elements 
estructurals, de partició, de tancament i de mobiliari de 
fusta, respectant els murs estructurals però augmentant la 
flexibilitat i diversitat d’espais amb canvis modificables i de 
baix cost.

Carlos Molina del grup d’Imprevistos exposa: 

“Estamos desarrollando otro convepto más holístico y más 
global, que al final consiste en establecer unos lazos de solidaridad 
que peritan romper un poco con el individualismo imperante”. 

Així doncs, es tracta de combinar espais adaptats a les 
persones i a les seves necessitats reals per a permetre nous 
modes d’habitar.  

D’aquesta manera es pretén fusionar arquitectura 
i sociologia. De manera que en aquest projecte és 
imprescindible comptar amb una metodologia de participació 
que acompanyi qualsevol procés de transformació per a que 
les persones puguin ser les protagonistes de la construcció 
d’una alternativa per al barri. 

I M P R O V I S T O S ,  A L F A F A R
C O H O U S I N G
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Un dels exemples d’accés a través de passarel·la és el 
projecte d’Emiliano López per habitatges per a joves, el qual 
parteix el seu disseny de fora cap a dins. 

Aprofitant el clima mediterrani, l’entrada dels 
apartaments es realitza mitjançant una passarel·la a la 
part posterior de l’edifici. La cuina i el bany es col·loquen 
adjacents a aquesta façana, mentre que la zona principal 
d’estar es troba a la façana Sud - Est oposada, amb el fi de 
complir amb el decret local d’eco eficiència, on es demana 
que el 80% dels habitatges  disposin de una hora de sol directe 
a la sala d’estar de 10:00 - 14:00 en el solstici d’hivern. Per 
aquesta raó, a l’estar s’utilitza una petita galeria entre dues 
superfícies vidriades que funcionen com a captador solar 
passiu a l’hivern, i, en canvi a l’estiu, a causa de la verticalitat 
de la incidència del sol, la galeria es transforma amb un balcó 
gràcies al moviment de les làmines.

El projecte entén els espais de transició entre interior 
i exterior com a límits gruixuts compostos per intersticis 
amortiguadors de petita escala, que aporten a l’habitatge una 
major varietat d’espais. Així com un espai tancat per làmines 
d’acer galvanitzat i plaques de fibrociment que serveix per a 
rentar i assecar la roba, connectat al bany. 

Així doncs, l’accés als habitatges es dóna a les crugies de 
major profunditat que es generen entre rentador i rentador. 
Aquests espais que formen part també de la plataforma, es 
converteixen en petites terrasses exteriors, adjacents a la 
cuina i que poden ser apropiats pels inquilins com extensió 
de l’habitatge, afavorint la interacció social i la idea de 
comunitat. 

El mur de que separa la cuina de la passarel·la alberga 
totes les conduccions verticals, de manera que la finestra que 
s’hi obra permet el pas de coses entre un espai i altre. 

E M I L I A N O  L Ó P E Z  i  M Ò N I C A  R I V E R A , 
B A R C E L O N A

E N T R A R  P E R  E L  B A L C Ó



Peter Zumthor, l’any 1933 es va allunyar de les 
construccions d’edificis amb finalitats artístiques i religioses 
per a la construcció d’una residència per a gent gran a Masan 
(Suïssa).

Es tracta d’una construcció de 22 apartaments per 
a ancians que s’estén al llarg d’amplis passadissos que 
mantenen contacte amb un paisatge muntanyós a través de 
grans finestrals emmarcades per peces de pedra calcària. 

El projecte potència l’entorn verd i natural, i permet 
recorre l’espai relaxadament amb una atmosfera tranquil·la, 
amb un programa d’habitacions orientades a oest, que 
ofereixen una fantàstica vista dels Alps Suïssos i un espai 
comú en forma de passadís que es transforma en zona de jocs 
i activitats. 

A la planta hi destaquen els volums del bany i cuina com 
elements independents en sí mateixos, deixant lliure la resta 
d’espais que flueixen com si fossin un mateix. 

La idea era que els residents es sentissin com a casa i 
per aconseguir-ho s’utilitzen elements que evoquen el record 
de les seves vida: tarimes de fusta, revestiments de fusta, 
revestiments de pedra, galeria protegida del vent...

L’edifici es resol amb una geometria senzilla, molt ben 
proporcionada i ben modulada. El projecte en general ofereix 
un repartiment de detalls interessants, sobretot a la façana, 
una estratègia recurrent en les obres de Zumthor i gràcies a 
la que els seus projectes són reconeguts com a treballs de gran 
elaboració i experimentació. 

Així doncs, et pot observar com Peter Zumthor, juga amb 
un passadís de grans dimensions que s’utilitza com a extensió 
del privat, on a través d’elements com el propi mobiliari i 
els volums dels banys i les cuines organitzen l’espai, creant 
espais més íntims per a desenvolupar-hi un ús concret.

P E T E R  Z U M T H O R ,  C H U R

P I S O S  T U T E L A T S
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P R O J E C T E
REHABILITACIÓ
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I N T R O D U C C I Ó
b l o c s  o b r e r s

Arran la ràpida degradació sense cap intenció de reforma 
dels habitatges dels antics blocs de pisos dels obrers, es planteja 
un projecte de rehabilitació amb l’objectiu de fer-ne  una 
diagnosis i una proposta d’intervenció de rehabilitació, on 
es pretén millorar la qualitat de vida dels residents, a partir 
del compliment de les normatives actuals. 

-Localització: C/ de les Fàbriques núm. 5 ,7 ,8 ,9 ,10, 11  
12, 13, 14, 15, 16 i 18. 
- Any de construcció: 1920
- Planejament General: POUM d’Angles
- Classificació del sòl: SU – Sòl Urbà
-Qualificació urbanística: clau02A – Zona eixample 
urbà, corresponent al primer eixample modern. Sector 
PPU - 05. Barri del Cuc
- Ús: residencial
- Propietat: particular
- Índex d’edificabilitat bruta: 0.5m2ar/m2sòl
- Densitat bruta: 35hab/ha
- Tipus de finca: parcel·la amb varis immobles (divisió 
horitzontal)

Les obres de rehabilitació es troben dins l’àmbit 
d’aplicació de la Llei 38/99 d’Ordenació de l’Edificació (LOE 
38/199) pel que és d’aplicació el Codi Tècnic de l’Edificació 
(CTE RD. 314/2006). D’altra banda, es pretén que el projecte 
compleixi els paràmetres urbanístics, que són d’aplicació per 
la classificació i qualificació del sòl on està situat l’edifici. 
Aquest s’adequa a la normativa urbanística aplicable, en 
aquest cas el Planejament d’Ordenació Urbanística Municipal 
d’Anglès.

Les premises que idearan la solució adoptada en la 
rehabilitació dels blocs de pisos es basaran en:

-Conservació del valor arquitectònic històric de 
caràcter constructiu que fa significativa l’edificació. 

Es conservarà per tant l’estructura vertical i horitzontal, 
i l’estètica de la façana frontal on hi predominen els 
emmarcaments. 
-Assegurar  l’estabilitat estructural, mantenint la 
conformació volumètrica de valor.
-Garantir els paràmetres de sostenibilitat quan a confort 
tèrmic i acústic amb l’ús de sistemes sostenibles i energies 
renovables i el reaprofitament de recursos per a reduir la 
despesa energètica i econòmica de l’edificació. 
-Tractar les lesions analitzades a la fase de diagnosi 
respectant la funció original de cada element i el seu valor 
en el conjunt. En el procés de decisió entre substituir i 
millorar la solució empleada, s’inclou el balanç entre la 
dificultat d’elegir un procés o un altre i el cost econòmic 
que comporta cadascun.
-Compliment de la normativa actual continguda amb el 
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal i el compliment 
de les normatives del CTE.

La intervenció consisteix en la rehabilitació interior dels 
blocs  existents, creant un nou accés per la part posterior 
a través de la construcció d’unes passeres i un tester de 
connexions verticals i zones comunes del bloc. 

Convé recordar que un dels blocs mantindrà l’ús 
residencial i l’atre ús residencial tutelat, de manera que les 
intervencions entre els dos seran similars però respondran 
de diferent manera 

Les intervencions més significatives de rehabilitació 
doncs seran: 

-CONSOLIDACIÓ ESTRUCTURAL
-CONFORT DE L’EVOLVENT
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D I A G N O S I
b l o c s  o b r e r s

F.FONAMENTACIÓ. La fonamentació no presenta símptomes 
d’assentaments diferencials ni lesions que puguin fer pensar 
en alguna lesió en la fonamentació existent. És recomanable 
realitzar cates per comprovar el seu estat actual. 

E.ESTRUCTURA
EV.ESTRUCTURA VERTICAL.
-LESIONS FÍSIQUES: La lesió física que trobem en 
l’estructura vertical és la humitat,  donada per capil·laritat 
a la planta baixa i per filtració a les plantes superiors, que 
afecta majoritàriament a la façana.
D’altra banda també trobem diverses pàtines, tan a 
l’interior com a l’exterior de l’edifici, arran de la brutícia 
acumulada al llarg del temps. 
-LESIONS QUÍMIQUES: La lesió química que es 
troba més escampada són les eflorescències, situades 
principalment a la zona inferior de les parets tant de 
pedra com de fàbrica, a causa de la cristal·lització a la 
superfície del material de sals solubles. 
-LESIONS MECÀNQIUES: Com a lesions mecàniques 
s’han trobat despreniments de revestiments, ocasionats 
per les deformacions a conseqüència d’una càrrega 
directe. Existeixen diverses causes com el desplom 
dels murs de façana laterals, ocasionat pels moviments 
sísmics.

EH.ESTRUCTURA HORITZONTAL
-LESIONS FÍSIQUES: La lesió física que trobem en 
l’estructura horitzontal són les pàtines, donada per la 
mala ventil·lació arran de la col·locació del falç sostre. 
Algunes també són a causa de la brutícia acumulada. 
D’altra banda també trobem diversos despreniments 
del revestiment, causats per la humitat de filtració ja 
que la humitat provoca que l’acabat es separi del suport 
ocasionant la progressiva caiguda. 
-LESIONS QUÍMIQUES: La lesió més abundant són els 
fongs, que produeixen putrefacció i per tant redueixen la 
capacitat portant de l’element. Aquesta lesió és causada 

per la falta de ventilació de les peces. 
-LESIONS MECÀNIQUES: La lesió mecànica que afecta a 
les jàsseres o bigues de major llum, és la fletxa, causada 
per la deformació excessiva. L’altra lesió mecànica que 
afecta a és el tallant en el cap de les jàsseres de major 
llum. D’altra banda les deformacions de les jàsseres 
i bigues afecten a l’entrebigat provocant fissures i 
esquerdes o fins i tot ruptura de les peces. 

C.COBERTA. 
-LESIONS MECÀNIQUES: La coberta presenta nombroses 
teules trencades que provoquen filtracions en diversos punts, 
de manera que s’afecta a l’estructura i al faç sostre. 

P.PAVIMENTS. 
-LESIONS MECÀNIQUES: Els paviments presenten desgast i  
erosió i fins i tot algun trencament de les peces. 

D.DIVISIONS INTERIORS. 
-LESIONS MECÀNIQUES: La gran majoria de divisions 
interiors han  sofert esquerdes verticals en l’encontre 
d’aquests amb els murs de càrrega a causa de la no existència 
de travat, així com a causa de les deformacions de l’estructura 
horitzontal. 

A.ACABATS
AE.ACABATS EXTERIORS. El morter de calç que 
recobreix les façanes en algunes zones ha patit 
despreniments, a causa de la humitat per capil·laritat, 
deixant el mur exposat a la intempèrie.

AI.ACABATS INTERIORS. A les plantes baixes també 
afecta la humitat per capil·laritat. 

F.FUSTERIA La fusteria en general no es troba deteriorada 
gràcies al manteniment que han anat realitzant directament 
els propietaris. 
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E V  -  H U M I T A T  P E R  C A P I L · L A R I T A T 

PATOLOGIA. A les façanes ombrívoles a l’alçada d’un 
metre han aparegut taques fosques coronades per pols 
blanca (sals cristal·litzades) i en alguns punts s’ha desprès el 
paviment. A l’hivern les taques pugen fins a cotes més elevades 
ja que hi ha menys evaporació i les pluges augmenten el nivell 
freàtic. Es tracta d’una lesió a priori poc important tret de 
l’efecte estètic, però si no es tracta adequadament a la llarga 
pot afectar altres parts de l’edificació.

CAUSA. Aquesta lesió ha sorgit per la puja d’aigua del 
terreny per capil·laritat quan baixa la pressió atmosfèrica. 
Antigament els carrers eren permeables, en canvi hores d‘ara, 
són paviments continus i els murs funcionen com a xemeneies, 
sent el lloc més vulnerable per a l’ascens capil·lar. Si les sals 
cristal·litzen a l’interior del mur hi ha ruptures alveolars, i a 
la superfície els carreus s’arrodoneixen i perden volum, o fins 
i tot se separen els revestiments, com és el cas. 

E V  -  H U M I T A T  P E R  F I L T R A C I Ó

PATOLOGIA. Tan a les façanes com en les parets 
interiors  de l’últim pis han aparegut unes taques fosques 
coronades per pols blanca (sals cristal·litzades) i en alguns 
punts s’ha desprès el paviment.. Es tracta d’una lesió a 
priori poc important tret de l’efecte estètic, però si no es 
tracta adequadament a la llarga pot afectar altres parts de 
l’edificació.

CAUSA. Aquesta lesió ha sorgit per la filtració d’aigua 
de la pluja a través de la coberta, a causa del mal estat de 
les teules, i falta d’impermeabilitzant. Aquesta filtració ha 
afectat els murs i falç sostres, així mateix com l’estructura 
horitzontal. Si les sals cristal·litzen a l’interior del mur hi ha 
ruptures alveolars, i a la superfície els carreus s’arrodoneixen 
i perden volum, o fins i tot se separen els revestiments, com 
és el cas. 



E V  -  E F L O R E S C È N C I E S

PATOLOGIA. A les façanes ombrívoles han aparegut 
unes taques blanques. És una lesió a priori poc important tret 
de l’efecte estètic.

CAUSA. Es tracta de cristal·litzacions de les sals utilitzades 
durant la fabricació del mur o bé procedeixen del terreny. El 
vapor d’aigua o l’aigua de la pluja desplacen les sals fins a la 
cara externa del mur on cristal·litzen. 

El fenomen va acompanyat d’un esmicolament superficial 
dels materials, provocat per l’expansió d’aquestes sals en els 
junts d’evaporació. 

La utilització de morter de ciment en murs històrics pot 
agreujar el problema.

E V  -  P À T I N E S

PATOLOGIA. Tan en l’exterior de l’edificació com 
a l’interior es presenten taques fosques. Aquesta lesió es 
presenta per falta de manteniment però no genera cap tipus 
de perill. 

CAUSA. Les patines són causades per l’acumulació i 
dipòsit de partícules que conté l’atmosfera i que poc a poc 
s’adhereixen al parament. També es produeixen per accés 
d’humitat.

Aquestes taques són més presents en zones de bany i 

cuines.
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E V  -  D E S P L O M

PATOLOGIA. Pèrdua de verticalitat del mur des del 
terreny fins a la coberta. És una lesió fàcilment detectable 
visualment i de fàcil solució arriostrant el mur a la coberta i 
als forjats entremitjos. 

Els murs portants de pedra mixta corresponents a les 
façanes laterals, estan tendint a perdre la seva verticalitat 
des del terreny fins a la coberta. A les plantes superiors el 
paviment ha tendit a separar-se. 

CAUSA. Aquesta patologia sorgeix normalment a causa 
de l’empenta no contrarestada d’una coberta inclinada, o 
d’una volta. També pot donar-se degut a moviments de la 

fonamentació.

E V  -  E S Q U E R D E S  P E R  A C C É S  D E  C À R R E G A

PATOLOGIA. Es presenten esquerdes verticals a la unió 
del mur de fàbrica amb les jàsseres  que indiquen que s’ha 
superat la capacitat portant del mur. 

Pot ser una lesió greu, i si es supera el límit de la capacitat 
portant de l’element estructural, pot haver-hi el col·lapse de 
l’edificació.

CAUSA. Principalment són per l’augment de les càrregues, 
la disminució de la capacitat portant, o una combinació 
d’ambdues.



E H  -  F O N G S

PATOLOGIA. En alguns habitatges que han estat buits 
i per tant no ventilats durant un llarg període de temps, 
les jàsseres i bigues tenen presència de fongs xilòfags – 
putrefacció de la fusta. La putrefacció, ocasionada per fongs, 
és una de les patologies més habituals de la fusta i pot arribar 
a ser greu perquè disminueix la seva capacitat portant i obre 
el camí als tèrmits i als corcs. 

CAUSA. L’aparició dels fongs s’ha produït en els 
habitatges on hi ha un grau d’humitat elevat i poc ventilats, 
en què  l’estructura horitzontal es troba tapada per un falç 
sostre, on la fusta no pot respirar. Afecta sobretot a les parts 
més exposades com les parts baixes de les fusteries i els 
punts d’entrega al mur. Les fustes de major densitat són més 
difícilment atacables per fongs, els pollancres no són el cas.

E H  -  F L E T X A  E X C E S S I V A

PATOLOGIA. En alguns casos, les bigues de major llum 
pateixen una excessiva deformació en el seu punt central a 
causa del moment flector. 

La fusta és un material on es poden visualitzar les 
deformacions permetent actuar-hi abans que no sigui massa 
tard, fet que no succeeix en les estructures metàl·liques.

CAUSA. La deformació pot ser provocada per l’augment 
del pes que ha de suportar  el forjat, o bé  a la pèrdua de 
capacitat portant per la presència d’insectes xilòfags o per la 
putrefacció produïda pels fongs.
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E H  -  D A N Y S  A L S  C A P S  D E  B I G A

PATOLOGIA. Algunes de les jàsseres presenten una 
insuficient resistència enfront l’esforç tallant, normalment a 
causa de la pèrdua de resistència del punt de recolzament per 
les lesions produïdes per insectes o fongs afavorides per la 
presència d’humitat.

CAUSA. El cap de la biga és el punt de transmissió de les 
càrregues del forjat a les parets, per això en aquest punt és on 
l’esforç tallant és màxim, podent superar la màxima tensió 
admissible de la fusta. Aquest fet sol veure’s agreujat per ser 
el punt més vulnerable de la biga, ja que l’afecta la  humitat 
del mateix mur i el fet que és el punt on la biga pot ventilar 
menys. Tot plegat obra camí a la presència de fongs i insectes 
xilòfags que acaben produint la disminució de la capacitat 
resistent d’aquest punt.

C O B E R T A  -  M A N T E N I M E N T  I  F I L T R A C I O N S

PATOLOGIA. La teulada està formada per petits 
elements que mitjançant el solapament confereixen la 
impermeabilització a l’edifici. Aquesta és la principal 
funció de les teules, conduir i treure les aigües plujanes de 
l’edificació. L’entrada d’aigua a l’edifici, és el punt de partida 
d’humitats i causa de patologies a d’altres elements.

CAUSA. L’entrada d’aigua pot ser causada per un 
solapament deficient de les teules, puntual o bé general, a 
causa de la falta de pendent de la coberta. Pot ser també a 
causa de l’existència  d’alguna teula trencada. Les arrels de la  
vegetació que creix a la coberta quan no hi ha manteniment 
produeix esquerdes al morter de suport i a les teules.

Altres causes de filtracions d’aigua són detalls malt resolts 
allà on la coberta es troba amb elements com xemeneies, 
parets mitgeres…



P A V I M E N T S  -  E R O S I Ó ,  D E S G A S T  I  R U P T U R A

PATOLOGIA. La majoria de paviments presenten erosió, 
pèrdua superficial del material...

Algunes peces fins i tot s’han desprès del morter pels 
moviments que ha sofert el forjat al llarg del temps, com és el 
desplom que pateixen els murs laterals

CAUSA. Els paviments sofreixen erosió mecànica, és a 
dir, el desgast que han sofert al llarg de la seva vida útil per 

impacte i fregament.

D I V I S I O N S  I N T E R I O R S  -  F I S S U R E S

PATOLOGIA. Algunes divisions interiors presenten 
esquerdes verticals en l’encontre d’aquestes amb els murs de 
càrrega.

CAUSA. Les divisions interiors no estan travades amb els 
murs de càrrega de manera que les deformacions que han 

pogut patir les estructures han afectat directament els envans.
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P E R I T A T G E

Per conèixer les característiques dels materials que 
conforma l’estructura vertical i horitzontal del bloc 
d’habitatges, s’ha realitzat un anàlisis constructiu i 
estructural del bloc identificant les solucions constructives 
realitzades i les càrregues que incideixen en les parets i als 
forjats estructurals.

Per a  determinar el comportament estructural del bloc 
s’ha utilitzat el CTE DBSE-AE,  “Accions en l’edificació,” per a 
verificar el compliment dels requisits de seguretat estructural 
(capacitat portant i estabilitat) i aptitud al servei, establerts 
en el DB-SE, “seguretat estructural”. Paral·lelament també 
s’ha utilitzat el  DB-SE-M, ja que es tracta d’una estructura 
vertical de fusta. 

Totes les dades utilitzades en els càlculs següents estan 
expressades i justificades en l’annex de càlcul estructural.

En el peritatge es calcularà tan el comportament 
de l’estructura vertical com l’horitzontal a partir de les 
comprovacions de:

-DESCENS DE CÀRREGUES. 
Es comprovarà la resistència a compressió del cas més 
desfavorable (planta baixa), tan del mur de pedra en façana 
com del mur de fàbrica corresponent al nucli d’escales i 
pilar de fàbrica. Els murs estructurals escollits abasten la 
planta baixa, planta primera i segona. La planta coberta rep 
el pes propi de la coberta i de les sobrecàrregues de neu, i 
en canvi, la planta primera i segona només li afecta el pes 
propi del forjat i la sobrecàrrega d’ús. La comprovació 
de l’estabilitat dels murs s’ha realitzat segons les accions 
que contempla el CTE. No obstant, aquesta normativa no 
reflecteix el càlcul de parets de pedra, de manera que 
s’ha realitzat el descens segons aquesta normativa i s’ha 
comparat la resistència de compressió amb la resistència 
que ofereix el llibre “Prescripciones del Instituto Eduardo 

Torroja” - Taula de resistència a compressió de càlcul, on 
la resistència a compressió de càlcul d’una paret de pedra 
mixta equival a 8kg/cm2.

-DEFORMACIÓ JÀSSERES I BIGUES. 
Es comprovarà la deformació a flexió i la fletxa màxima, 
tan de la jàssera com de la biga més desfavorable (les de 
major llum). 

Aquestes comprovacions s’han realitzat amb els càlculs 
de càrregues de l’annex tenint en compte les càrregues dels 
sistemes constructius existents. 

S’ha de tenir en compte que es tracta de materials que no 
han estat sotmesos a comprovacions prèviament, de manera 
que no responen exactament als càlculs aplicats, ja que la 
fusta utilitzada és  natural i presenta aberracions com nusos, 
o bé els murs de pedra, que no presenten una composició 
sistematitzada. 

Taula resum de càrregues (annex càlcul d’estructures):

CÀRREGUES EXISTENTS

Càrregues
permanents

Pes propi Forjat 1.81 kN/m²

Coberta 1.01 kN/m²

Mur pedra 10.35 kN/m²

Mur fàbrica 2.70 kN/m²

Envans 1.00 kN/m²

Càrregues
variables

Sobrecàrre-
ga ús

Forjat 2.00 kN/m²

Coberta 1.00 kN/m²

Neu 0.40 kN/m²

Vent 0.78 kN/m²

b l o c s  o b r e r s



Dades necessàries

Secció de la jàssera Ø22 cm

Intereix 4.78 m

L, Longitud (llum) 5.36 m

f, Capacitat resistent a flexió (Tipus Fusta C-24) 24 N/mm²

Ƴ, Coeficient de seguretat 1.30

Kmod, Factor de modificació 0.8

Ꝺ, Tensió (Kmod · (f/ Ƴ)) 147.7 kg/cm²

I, Inèrcia (¼ · π · r^4) 11499 cm^4

E, Mòdul d’elasticitat 11 kN/mm²

Fd (L/300) 1.81 cm

Estat de càrregues

Càrregues permanents Qp = 2.81 kN/m² · 4.78 m · 1.35 18.13 kN/m

Càrregues variables Qv = 2.00 kN/m² · 4.78 m · 1.50 14.34 kN/m

Càrrega total QT = Qp + Qv 32.47 kN/m

Comprovació a flexió (biga empotrada i recolzada)

M= 9 · q · L²/128 (9 · 32.47Kg/cm · (536cm)²) / 128 655969 kg·cm

W=(π · r ³)/4 ( π · 11³)/4 1045 cm³

Ꝺc = M / W 655969 kg·cm / 1045 cm³ 627.7 kg/cm²

147.7 kg/cm² < 627.7 kg/cm² NO COMP.

Comprovació de la fletxa (biga empotrada i recolzada)

f= ((QT · L^4)/(E·I·185)) ((32.47Kg/cm · (536cm)^4) / 
(110.000 · 11499 cm^4 · 185))

11.45cm

1.81 cm < 11.45  cm NO COMP.

D E F O R M A C I Ó  I  F L E T X A  B I G AD E F O R M A C I Ó  I  F L E T X A  J À S S E R A

Dades necessàries

Secció de la jàssera Ø18 cm

Intereix 0.60 m

L, Longitud (llum) 4.56 m

f, Capacitat resistent a flexió (Tipus Fusta C-24) 24 N/mm²

Ƴ, Coeficient de seguretat 1.30

Kmod, Factor de modificació 0.8

Ꝺ, Tensió (Kmod · (f/ Ƴ)) 147.7 kg/cm²

I, Inèrcia (¼ · π · r^4) 5153 cm^4

E, Mòdul d’elasticitat 11 kN/mm²

Fd (L/300) 1.52 cm

Estat de càrregues

Càrregues permanents Qp = 2.81 kN/m² · 0.60 m · 1.35 2.28 kN/m

Càrregues variables Qv = 2.00 kN/m² · 0.60 m ·1.50 1.80 kN/m

Càrrega total QT = Qp + Qv 4.08 kN/m

Comprovació a flexió (biga birecolzada)

M=q · L²/8 ((4.08 Kg/cm · (456cm)²) /8 105946 kg·cm

W=(π · r ³)/4 ( π · 9 ³)/4 572.5 cm³

Ꝺc = M / W 105946 kg/cm / 572.5 cm³ 185.1 kg/cm²

147.7 kg/cm² < 185.1 kg/cm² NO COMP.

Comprovació de la fletxa (biga empotrada i recolzada)

f=(5·QT ·L^4)/(E·I·384) (5 · 4.08Kg/cm · (456cm)^4) / 
(110.000 · 5153 cm^4 · 384)

4.05 cm

1.52cm < 4.05 cm NO COMP.
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Dades necessàries

Àrea contributiva (2.71m · 1m) 2.71 m²

Pes propi i sobrecàrregues (càlcul a l’annex)

Càrregues permanents coberta 1.01kN/m² · 1.35 1.36kN/m²

Càrregues permanents forjats (1.81+1.00)kN/m² · 1.35 3.8kN/m²

Càrregues variables coberta (1.00+0.40)kN/m² · 1.50 2.1kN/m²

Càrregues variables forjats 2.00kN/m² · 1.50 3.0kN/m²

Pes propi mur de pedra planta 
segona, primera i baixa

23kN/m³ · (3.27m 
+3.27m+3.27m) · 1.35

304.6kN/
m²

Descens de càrregues

Sobrecàrrega coberta (1.36+2.1)kN/m² · 2.71m² 7.05kN

Sobrecàrrega forjat planta 2a (3.8+3.0)kN/m² · 2.71m² 18.43kN

Sobrecàrrega forjat planta 1a (3.8+3.0)kN/m² · 2.71m² 18.43kN

Sobrecàrrega mur de pedra 304.6 kN/m² · 1m · 0.45m 137.07kN

TOTAL 180.9 kN

Resistència a compressió

A tributària 100cm · 45cm 4500 cm²

Ꝺ adm 8 kg/cm²

Ꝺ total 18090 Kg / 4500cm² 4.02kg/cm²

Ꝺ total < Ꝺ adm 4.02 kg/cm² < 8 kg/cm² COMP.

D E S C E N S  D E  C À R R E G A
M U R  P O R T A N T  P E D R A

D E S C E N S  D E  C À R R E G A
M U R  P O R T A N T  F À B R I C A

Dades necessàries

Àrea contributiva (2.71m · 1m) 2.71 m²

Pes propi i sobrecàrregues (càlcul a l’annex)

Càrregues permanents coberta 1.01kN/m² · 1.35 1.36kN/m²

Càrregues permanents forjats (1.81+1.00)kN/m² · 1.35 3.8kN/m²

Càrregues variables coberta (1.00+0.40)kN/m² · 1.50 2.1kN/m²

Càrregues variables forjats 2.00kN/m² · 1.50 3.0kN/m²

Pes propi mur fàbrica planta 
segona, primera i baixa

18kN/m³ · (3.27m 
+3.27m+3.27m) · 1.35

238.38kN/
m²

Descens de càrregues

Sobrecàrrega coberta (1.36+2.1)kN/m² · 2.71m² 7.05kN

Sobrecàrrega forjat planta 2a (3.8+3.0)kN/m² · 2.71m² 18.43kN

Sobrecàrrega forjat planta 1a (3.8+3.0)kN/m² · 2.71m² 18.43kN

Sobrecàrrega mur de fàbrica 238.38kN/m² ·1m· 0.15m 35.76kN

TOTAL 79.67 kN

Resistència a compressió

A tributària 100cm · 15cm 1500 cm²

Ꝺ adm 3.5 kg/cm²

Ꝺ total 7967 Kg / 1500cm² 5.31 kg/cm²

Ꝺ total < Ꝺ adm 5.31 kg/cm² < 3.5 kg/cm² NO COM.



D E S C E N S  D E  C À R R E G A
P I L A R  C E R À M I C

Dades necessàries per executar el descens de càrregues

Àrea contributiva (4.78 · 5.36) 19.40m²

Pes propi i sobrecàrregues (càlcul a l’annex)

Càrregues permanents coberta 1.11kN/m² · 1.35 1.50kN/m²

Càrregues permanents forjats (1.81+1.00)kN/m² · 1.35 3.8kN/m²

Càrregues variables coberta (1.00+0.40)kN/m² · 1.50 2.1kN/m²

Càrregues variables forjats 2.00kN/m² · 1.50 3.0kN/m²

Pes propi pilar de fàbrica 
planta segona, primera i baixa

18kN/m³ · (3.27m 
+3.27m+3.27m) · 1.35

238.38kN/
m²

Descens de càrregues

Sobrecàrrega coberta (1.5+2.1)kN/m² · 19.40m² 69.84kN

Sobrecàrrega forjat planta 2a (3.8+3.0)kN/m² · 19.40m² 131.97kN

Sobrecàrrega forjat planta 1a (3.8+3.0)kN/m² · 19.40m² 131.97kN

Sobrecàrrega pilar de fàbrica 238.38kN/m² · 0.3 · 0.3 21.45kN

TOTAL 355.23kN

Resistència a compressió

A tributària 30cm · 30cm 900 cm²

Ꝺ adm 3.5 kg/cm²

Ꝺ total 35523 Kg / 900cm² 39.5kg/cm²

Ꝺ total < Ꝺ adm 39.5 kg/cm² > 3.5kg/cm² NO COMP.
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D I A G N Ò S T I C
b l o c s  o b r e r s

Després de realitzar un diagnosi i els càlculs de peritatge 
de les lesions que afecten al conjunt i analitzar les causes es 
pot assegurar que des d’un punt de vista estructural l’edifici 
presenta problemes importants tant en murs com en forjats.

La fonamentació no té lesions importants, tot i que 
es recomanable realitzar cates i un estudi geotècnic per 
assegurar el seu bon estat.

L’estructura vertical, presenta humitats per capil·laritat 
(subsòl) i per filtració (pluges) que no generen perill a 
l’estructura, però s’han de corregir per a evitar el deteriorament 
estructural. Pel que fa al peritatge estructural de murs,  es 
pot concloure que els murs de pedra treballen adequadament 
però la mamposteria realitzada amb maó massís, tant dels 
pilars com del nucli d’escala no responen els criteris de 
resistència. D’altra banda es presenta un desplom perceptible 
en els paviments interiors. És necessari corregir aquesta lesió, 
per a que el desplom no sigui major. 

D’altra banda l’estructura horitzontal de forjats de fusta, 
en general es troben afectats per xilòfags (corcs i tèrmits) i 
putrefacció per fongs a les zones on hi ha filtracions d’aigua de 
la pluja. El peritatge estructural dels forjats de fusta conclou 
que la major part no compleix normativa per criteris de 
deformació, així com tampoc de resistència. 

Pel que fa la coberta les teules estan molt desgastades, i 
han sofert desgast, despreniments i ruptures. Aquestes lesions 
provoquen la filtració de la pluja, i per tant el deteriorament 
de l’edificació. És recomanable crear una cobertura adequada 
a la normativa,  reemplaçant els elements de la coberta que 
estiguin danyats per a garantir el compliment d’estanquitat.



CONSOLIDACIÓ ESTRUCTURAL
La consolidació estructural tindrà en compte la creació d’un 
nou forjat tenint en compte que l’existent es troba en mal 
estat, el reforç d’un dels panys dels murs de mamposteria de 
fàbrica i l’estabilitat del mur posterior de pedra atès les noves 
obertures que s’hi realitzaran. També es relligarà la part 
superior del mur per evitar el desplom i garantir el correcte 
funcionament de la coberta

Per a la consolidació estructural de forjats s’utilitzarà un 
material de baix impacte ambiental com és el tauler de fusta 
contralaminada KLH. Aquesta solució permet introduir 
la prefabricació en rehabilitació però tenint en compte la 
sensibilitat cap a l’edifici, amb un material càlid i lleuger com 
és la fusta.  D’altra banda per assegurar l’estabilitat del mur de 
fàbrica i, del mur de pedra per les noves obertures, es crearà 
un pòrtic amb perfils laminats en calent d’acer amb unions 
rígides. 

CONFORT DE L’EVOLVENT
El confort de l’evolvent pretèn complir la normativa en quan 
a confort tèrmic i acústic així com la protecció dels  sistemes 
que el conformen.

Per a garantir el confort tèrmic i acústic es crearà un trasdossat 
en tots els murs evolvents amb taulells KLH i al seu interior 
s’hi disposarà  un aïllament natural d’aglomerat en planxes. 
Aquest material sostenible, renovable i no generador de 
residus  és transpirable i té una gran resistència  a la humitat, 
evitant les condensacions
Aquest mateix material d’aïllament s’utilitzarà en coberta a 
través d’un Panell Sandwich de bioconstrucció. 
Paral·lelament es resoldrà la pujada d’humitats dels murs de 
pedra amb la creació d’un drenatge al llarg del seu perímetre 
i s’aplicarà la tècnica de l’higroconvector per a retirar les 
humitats existents. També es realitzarà una solera en planta 
baixa.

P R O P O S T A  R E H A B I L I T A C I Ó
b l o c s  o b r e r s

Com bé s’ha esmentat en 
el diagnòstic s’han d’aportar 
solucions a les lesions presents 
en els blocs dels obrers. 

La proposta de rehabilitació 
proposada contempla quatre 
intervencions de suficient 
magnitud per assegurar que 
l’edifici ofereixi les prestacions 
adequades per garantir els 
requisits bàsics de qualitat 
que la LOE desenvolupats 
principalment pel CTE. 

La proposta de rehabilitació 
dels blocs de pisos dels obrers de 
la Colònia Burés i la construcció 
d’obra nova, es basa en l’aplicació 
de criteris innovadors de 
sostenibilitat en rehabilitació. 
Les solucions adoptades per 
aquestes quatre intervencions 
de consolidació estructural 
seran amb elements prefabricats 
que compleixen els següents 
requisits: la optimització dels 
temps de producció i execució 
amb un muntatge en sec, ràpid 
i net, que a la vegada millora les 
condicions de seguretat durant 
la realització de les obres. 
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T R E B A L L S  P R E V I S

Abans d’iniciar els treball de rehabilitació s’ha de realitzar 
algunes tasques per a comprovar l’estat de l’edificació, 
garantir la seguretat dels treballadors i del públic i el bon 
treball a obra.

NETEJA DEL TERRENY
-Neteja i esbrossada del terreny. Es realitzarà amb 
mitjans manuals i de càrrega manual sobre contenidor. 
Es retirarà tota la capa vegetal existent, i en el cas d’un 
dels blocs es repicarà i s’extraurà l’asfalt existent del 
pàrquing. 

-S’anul·laran totes les instal·lacions existents. Actualment 
només es compta amb instal·lacions d’aigua i de llum. 

CATES i APUNTALAMENTS
-Realització de cates: S’han de realitzar cates al terreny 
per obtenir l’estat geotècnic i realitzar excavacions per 
observar la fonamentació dels murs. La fonamentació 
dels blocs es conserva, ja que es considera que es troba 
en bon estat per absorbir les càrregues de rehabilitació.

- Apuntalament de les jàsseres i bigues més afectades: 
s’han d’evitar possibles accidents d’ensorrament. 
S’apuntalaran primerament els forjats que estiguin en 
pitjor estat i necessitin un urgent reforç.

IMPLANTACIONS D’OBRA  i PROTECCIONS
-Muntatge de les bastides tubulars metàl·liques amb 
bases regulables, plataformes de treball, escales d’accés, 
sòcols i xarxa de protecció.

-Muntatge de les proteccions col·lectives superficials 
i lineals  contra caigudes de persones i objectes, i 
protecció vertical i horitzontal d’obertures amb xarxa de 
proteccions superficials contra caigudes.



D E S M U N T A T G E S  I  D E M O L I C I O N S

Com bé s’ha esmentat, els annexes posteriors, balconades 
posteriors, part de les divisions interiors, així com el nucli 
d’escala s’han de demolir per a realitzar la reforma interior.

El sistema de d’enderroc previst és el de “element a ele-
ment”. Els elements resistents es demoliran en l’ordre invers 
al seguit per la seva construcció tenint en compte el descens 
de planta a planta, alleugerant les plantes de forma simètrica, 
no provocant sobrecàrregues en una part i en l’altre no i fi-
nalment apuntalant en cas necessari.

- Desmuntatge de la fusteria. Es conservaran totes les 
portes i finestres. Es retiraran amb mitjans manuals, es ne-
tejaran i s’aplegaran per a la seva reutilització. Els elements 
seran rehabilitats per un posterior ús ja que el seu deteriora-
ment en la majoria de casos és nul. 

-Enderroc del cel ras de guix, amb mitjans manuals.

- Desmuntatge d’elements d’equipament fix o mòbil, 
amb mitjans manuals i mecànics i aplec de materials per a la 
seva reutilització. 

- Retirada i arrencada de les instal·lacions d’electricitat i 
aigua tant els situats a l’interior com en façana, amb mitjans 
manuals.

-Desmuntatge de la cobertura de coberta. El desmuntatge 
s’efectuarà en la totalitat. Es retiraran amb mitjans manuals, 
es netejaran i s’aplegaran per a la seva reutilització. 

Cal conservar al màxim les teules originals, ja que els 
seus colors i textures enriqueixen la visió del conjunt. Si cal 
substituir-ne moltes pel seu mal estat, una bona opció és po-
sar les noves de canal i les velles de teula cobertora.

- Enderroc de la coberta del nucli d’escala. Es desmun-
tarà  per mitjans manuals. S’haurà d’apuntalar prèviament el 
mur de càrrega per a garantir la seva estabilitat. 

-Enderroc de la columna de banys entre mitgeres. Es des-
muntarà  per mitjans manuals. S’haurà d’apuntalar prèvia-
ment el mur de càrrega per a garantir la seva estabilitat.

-Enderroc de les balconades posteriors. Es desmuntarà  
per mitjans manuals. S’haurà d’apuntalar prèviament el mur 
de càrrega per a garantir la seva estabilitat.

-Enderroc de volta d’escala ceràmica. Es realitzarà a mà i 
amb compressor.

- Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals.

-Demolició dels d’envans interiors ceràmics. Es demo-
liran tots els envans també per mitjans manuals. Aquests es 
demoliran de dalt cap a baix. 

D’aquesta manera es podrà reforçar l’estructura existent 
sense tenir tenir l’estructura sotmesa a càrrega. 

-Repicat dels revestiments. Es repicarà el revestiment de 
calç i pintura de totes les parets interiors de càrrega i envans 
que s’hagin conservat, deixant les parets amb la pedra natu-
ral. S’arrancaran les baldoses del bany.

Una vegada realitzats aquests passos de desmuntatge dels 
elements a rehabilitat, es procedirà a l’apuntalament de l’es-
tructura. 

Aquesta fase prèvia inclou tots els treballs de demolició, 
transport d’escombraries i proteccions necessàries, per acon-

seguir treballar amb una obra neta i amb seguretat.
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Un cop l’estructura vertical que haurà de suportar el nou 
forjat està estabilitzada i l’estructura horitzontal ha quedat 
lliure de càrregues i per tant ha contrafletxat desapareixent 
totes les deformacions es realitzaran els recolzaments dels 
forjats en el mur abans de l’arribada dels taulells, amb 
l’objectu de crear un forjat més resistent i que reparteixi les 
càrregues uniformament al llarg de tot el mur. 

Implantació del nou forjat: Inicialment es planteja 
una solució constructiva lleugera basada en la fusta 
contralaminada com a reforç actiu integral en col·laboració 
amb les biguetes existents. La connexió amb el mur s’assumeix 
amb l’encastament de les bigues existents i les esquadres 
puntuals per la part superior.

Aquest sistema però suposa l’addició d’un encaix per a 
cada bigueta alhora de definir un pla horitzontal on recolzar 
el taulell i garantir la connexió homogènia del panell amb 
les bigues existents. Per aquest motiu, es planteja finalment 
la substitució de la funció funcional dels forjats existents, 
passant a crear un forjat de panells de fusta contralaminada 
com a material. 

La fusta contralaminada es composa de làmines de pi o 
avet estratificades bidireccionalment de forma alterna. Les 
làmines s’encolen i es premsen a una gran pressió a fàbrica, 
obtenint com a resultat plaques de fusta massissa de gran 
format. Mitjançant la col·locació creuada d’aquestes capes 
longitudinals i transversals, els coeficients de contracció 
i dilatació es redueixen i s’incrementa la resistència i 
l’estabilitat estàtica. 

Aquest sistema permet el patronatge obert, possible 
gràcies a la informatització del tall a fàbrica sense necessitat 
de amortitzar motllures. La industrialització oberta proposada 
permet diversitat infinitat de mesura de peces, inclòs, 
possibles ajustaments a la obra i modificacions estructurals 
durant la vida útil de l’edifici, oferint un model de futur: la 
prefabricació flexible. 

El procés d’industrialització comença amb la difícil tasca 
de fer prèviament un aixecament precís de la totalitat d’espais 
de l’edifici per a definir l’especejament més adequat en 
funció dels requisits estructurals i del procés de muntatge 
previst. La informació gràfica es digitalitzada

i s’envia a fàbrica on es tallen amb sistemes informàtics 
de mecanització totes les peces amb les mesures exactes. 

A  més a més a la mateixa fàbrica s’apliquen els tractaments 
fungicides corresponents mitjançant polvorització. Els 
panells es traslladen a obra amb camions i arriben ordenats 
en series segons l’ordre de muntatge prèviament establert. 
En paral·lel a la producció en fàbrica, a l’obra es col·loquen 
els angulars metàl·lics d’acer galvanitzat tipus L on s’han de 
recolzar els panells de fusta conralaminada, al mateix moment 
que es realitzen la resta de treballs de consolidació d’elements 
estructurals (fonamentació, dintells, reforços estructurals).

Així doncs la consolidació estructural dels blocs dels 
obrers serà de pi, perquè permet 3mm de penetració del 
tractament superficial fungicida per polvorització, molt més 
elevada que 1mm que el que admet l’avet.

Es treballarà amb panells de 1.2m i 1.47m d’amplada 
(la meitat dels panells estàndard de 2.4 i 2.95m) per 
optimitzar el tall a fàbric i a la vegada garantir la 
mobilitat i manipulació. D’altra banda les longituds de 
llum utilitzades són les propies de l’edifici, tenint en 
compte que a sota té el recolzament del forjat existent. 

Les connexions dels taulells a l’estructura vertical es resol 
amb perfils d’acer galvanitzat longitudinals en L 150.90.10 
de 2m de longitud. 

Aquesta solució permet lliscar els taulells de fusta al llarg 
dels perfils per agilitzar el muntatge i ajustar la seva posició. 

La posisció òptima del perfil de recolzament s’aconsegueix 
col·locan l’ala horitzontal en la part superior per poder 
aprofitar al màxim la superfície de recolzament 90mm. 

La fixació dels perfils al suport vertical es realitza 
mitjançant tacs químics Hilti HIT RE500+barilla HAS-E M12.  

C O N S O L I D A C I Ó  E S T R U C T U R A L
S U B S T I T U C I Ó  F O R J A T S



La col·locació dels ancoratges ha d’estar el més pròxim 
del forjat existent per a que l’augment de cota de cada forjat 
es limit al cantell del mateix i minimitzar així el desnivell 
dels encontres amb els nivells de balcons.

Finalment, per la col·locació i fixació dels perfils amb 
el suport vertical per aconseguir el contacte de tota la seva 
superfície de l’ala del perfil amb el mur, una vegada col·locat 
el perfil previ, es realitza un segellat per poder ataconar un 
morter fluïd Sikagrout, i així garantir la horitzontalitat i el 
repartiment lineal de càrregues en tot el perfil metàl·lic. 

Convé remarcar que la fusta contralaminada és un 
material de baix impacte ambiental. Aquest aspecte permet 
reduir les emissions de CO2, en l’ordre del 77% respecte les 
solucions convencionals de substitució estructural funcional 
utilitzades habitualment (forjats amb capa col·laborant de 
formigó).

L’avantatge del material respecte altres productes de 
construcció amb fusta es troba en la capacitat de transmetre 
les càrregues bidireccionalment gràcies a l’encaix entre 
taulells i la connexió entre ells mitjançant tirafons 5/160 
cada 20cm col·locats amb una inclinació de 45 graus. Aquesta 
solució produeix un efecte de placa que aporta un major 
grau d’estabilitat, no només front les accions estàtiques, 
sinó també dinàmiques. La connexió entre el forjat i el mur 
d’aquesta manera és més eficaç front el comportament sísmic 
global de l’edifici.  

S’ha de tenir en compte també que es tracta d’una solució 
en sec, per tant no aporta humitat a les bigues preexistents, 
i al mateix temps són materials compatibles entre sí. A més 
aquest sistema, trava els murs perimetrals funcionant com 
un diafragma de tracció. No cal oblidar que aquest sistema 
ens ajuda a repartir les càrregues puntuals a les que pot estar 
sotmès el forjat, i que augmenta la seva resistència al foc. 

E.ESTRUCTURA
EV1. ESTRUCTURA EXISTENT
EV1.1 Mur de pedra existent

EH1. ESTRUCTURA HORITZONTAL EXISTENT
EH1.1. Jàsseres de fusta de forjat existent tractades amb 
fungicida per injecció.
EH1.2. Bigues de fusta de forjat existent tractades amb  
fungicida per injecció.
EH1.3. Volta de rajol existent.

EH4. EH REHABILITACIÓ - KLH
EH4.1. Taulells de fusta massissa contralaminada KLH 7cc 
248 DL (74+30+40+30+74) EI90.
EH4.2. Junta de taulells amb tirafons 5/160 1c/20cm.
EH4.3. Unió taulell - perfil amb passador autotaladrant 
SFS WS-T Ø7 1c/60.
EH4.4. Perfil L 150.90.10 galvanitzat.
EH4.5. Ataconat amb morter de resines.
EH4.6. Ancoratge al mu c/20 a portell: HIT RE500+Vareta 
HAS-E M120.
EH4.7. Projecció perflita-vermiculita e mín. 3cm EI 90.
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C O N S O L I D A C I Ó  E S T R U C T U R A L
R E C A L Ç  D E L S  M U R S  i  R E F O R Ç  M E T À L · L I C

La consolidació dels forjats realitzada, comporta un 
augment en el descens de càrregues dels murs de pedra.

Per aquest motiu, s’aconsella la realització d’un 
recalçament per evitar els possibles assentaments, atès 
l’increment de càrregues, provocant així un col·lapse al  mur 
existent.

El recalç es realitzaria per cates, per assegurar l’estabilitat 
del mur portant en tota fase de construcció. 

D’altra banda, també caldrà un reforç en el pany del mur 
de fàbrica en què la llum del forjat és major. Així doncs, es 
consolidarà un pòrtic metàl·lic amb perfils laminats en calent, 
en què les jàsseres de perfil IPE permetran el recolzament del 
nou forjat. 

Aquests pilars tindran una fonamentació de sabates, 
amb una platina d’ancoratge d’acer S275JR de perfil pla de 
350x350mm i espessor 12mm, amb 4 perns d’ancoratge d’acer 
corrugat B500S soldats de 12mm de diàmetre i 40cm de 
longitu total.

Per a que els moviments de la solera i de l’estructura 
vertical no tinguin afectes adversos, s’utilitzarà un encofrat 
metàl·lic de forma circular amb una junta de poliestirè, de 
manera que els dos elements treballin de forma separada. 

D’altra banda, els pilar si les jàsseres tindran unions 
rígides soldades. 

F.FONAMENTS
F2. FONAMENT REHABILITACIÓ - SABATES PILARS
F2.1. Capa de neteja i annivellament de 10cm d’espessor de 
formigó HL-150/9/10 de consistència plàstica i grandària màxima 
de granulat 10mm.
F2.2. Amadura sabata i perns d’ancoratge d’acer corrugat B500S 
de 12mm d’espessor i 10cm de longitud total per rebre la platina.
F2.3. Platina d’anclatge d’acer S275JR de perfil pla de 350x350mm 
i 12mm d’espessor soldada als 4 perns d’ancoratge   .
F2.4. Encofrat metàl·lic circular
F2.5. Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova i grandària 
màxima del granulat de 20mm, abocat amb cubilot. 

E.ESTRUCTURA
EV3. REHABILITACIÓ PORTIC REFORÇ MUR  FÀBRICA
EV3.1. Perfils laminats en calent HEB 160 com a pilars
EV3.2. Unió rígida amb soldadura 
EV3.3. Rigiditzadors

EH3. REHABILITACIÓ PORTIC REFORÇ MUR  FÀBRICA
EH3.1. Perfils laminats en calent IPE 270 com a jàsseres.
EH3.3. Unió rígida amb soldadura.



C O N S O L I D A C I Ó  E S T R U C T U R A L
P Ò R T I C  P I L A R S  M E T À L · L I C S

Per a la intervenció de rehabilitació dels blocs dels obrers 
hi serà necessaria la obertura de majors dimensions de les 
obertures existents.

Per aquest motiu, es realitza un pòrtic de perfils metàl·lics 
laminats en calent “embegut” dins del mur de pedra.

Es tracta d’un pòrtic de perfils dobles IPE soldats, en què  
les jàsseres superiors i inferiors s’incorporen dins del mur de 
pedra.

Així doncs es començarà perforant el mur en planta baixa 
en una de les bandes per la part inferior de l’obertura per 
incorporar el perfil laminat en calent IPE que realitzarà la 
funció de jàssera inferior, es procedirà al mateix plantejament 
per l’altra banda. Seguidament es disposaran els dos perfils 
IPE a banda i banda de l’obertura que realitzaran la funció de 
pilars. Llavors es podrà procedir a la incorporació dels perfils 
a la part superior de l’obertura de la mateixa manera que 
s’haurà fet a la part inferior, realitzant la funció de jàssera 
superior. 

Un cop realitzat el pòrtic complet, es podrà perforar 
l’obertura mantenint l’estabilitat del mur.

Per al reomplert de les perforacions alhora de col·locar els 
perfils metàl·lics, s’utilitzarà morter de resines epoxi, ja que 
és un material més compatible amb els sistemes constructius 
existents, i un material molt utilitzat en rehabilitacions 
d’aquests tipus.

Les unions entre els pilars i les jàsseres seran soldades.

E. ESTRUCTURA
EV1. ESTRUCTURA EXISTENT
EV1.1 Mur de pedra existent

EV2. REHABILITACIÓ PORTIC REFORÇ MUR PEDRA
EV2.1. Perfils laminats en calent HEB 100 com a pilars
EV2.2. Unió rígida amb soldadura 

EH2. REHABILITACIÓ PORTIC REFORÇ MUR PEDRA
EH2.1. Perfils laminats en calent IPE 200 com a jàsseres-
dintells.
EH2.2. Unió rígida amb soldadura .
EH2.3. Morter de resines epoxi.
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C O N F O R T  D E  L ’ E V O L V E N T 
-  D R E N A T G E  D E L  M U R  I  S O L E R A

Per assegurar el confort dels murs de pedra perimetrals 
que pateixen humitats per capil·laritat es realitzarà un 
drenatge al peu de mur per cates, per assegurar l’estabilitat. 
D’altra banda també s’aplicarà la tècnica de l’higroconvector 
per a retirar la humitat del mur i finalment es realitzarà una 
solera en planta baixa. 

-Realització d’un drenatge al peu del mur. Es tracta d’una 
excavació d’una rasa al llarg del mur, amb una profunditat  
fins arribar a la cota dels fonaments. Al fons de la rasa es 
compacten les terres, i s’hi aboca un llit de formigó de 
calç, on es col·loca un tub de drenatge perforat d’uns 20 
o 40 cm  de diàmetre, i amb pendent per evacuar l’aigua 
recollida.  Després s’omple la rasa amb graves de diferent 
granulometria fins a la cota original del terreny. 
S’haurà de fer per cates, per assegurar l’estabilitat.

-Aplicació de la tècnica de l’higroconvector per a 
retirar la humitat del mur. La tècnica s’aplica a través de 
l’execució de forats de 2/3 part del gruix de la paret, cada 
2024cm al mur lleugerament inclinats amb una broca 
del 12 a 17mm de diàmetre i,  la posterior col·locació 
de tubs porosos per on l’aigua es condensa i surt. Es 
necessita un manteniment per treure les cristal·litzacions 
aproximadament cada cinc anys, per aquest motiu només 
es realitzarà a la part exterior. Cal valorar l’efecte estètic, 
ja que es veuen els forats.
 
-Realització d’una solera. Es realitza una excavació amb 
una profunidtat adequada per a la consolidació d’una 
solera. Primerament es realitzaran les sabates en què el 
propi terreny farà d’encofrat. Es disposarà una capa de 
neteja i annivellament, l’armadura i els perns d’ancoratge 
per a rebre la platina d’anclatge del pilar i seguidament 
es formigonarà.
Llavors es realitzarà la solera on prèviament es 
compactaran les terres i es realitzarà una capa de drenatge 
amb graves i es disposarà una làmina geotèxtil. 

F.FONAMENTS
F1. FONAMENTS EXISTENTS
F1.1. Extensió del mur de pedra com a fonament.

S.SOLERA
S1. Capa de grava compactada de 15cm 
S2.Feltre geotèxtil amb fibres de poliéster, estès sense adherir. De 
6mm de gruix.
S3. Barrera de vapor de polietilè de 50 μm i 48 gm/m2, col·locada 
sense adherir.
S4. Solera de formigó armat HA-25/B/20IIa, de 15 cm de gruix,
malla electrosoldada de #1Ø12c/15.
S5. Junta de dilatació de poliestirè expandit de 2 cm de gruix.

SD.SISTEMA DE DRENATGE
SD1. Reblert de pou amb graves per drenatge de pedra calcària.
SD2. Làmina geotèxtil formada per filtre de polièster no teixit 
col·locada sense adherir.
SD3. Làmina drenant nodular de polietiliè d’alta densitat, amb nòduls 
de 20mm d’altura aproximada fixada mecànicament.
SD4. Barrera de vapor amb làmina autoadhesiva de betúm modificat 
LBA (SBS) 20-FV amb armadura de filtre de fibre de vidre.
SD5. Drenatge amb tub ranurat de PVC de Ø160mm.
SD6. Tècnica de l’higroconvector.



C O N F O R T  T È R M I C
P A R A M E N T S  V E R T I C A L S

El confort tèrmic dels paraments verticals es garantirà 

mitjançant trasdossats amb taulells de fusta massissa 

contralaminada KLH.

Primerament es folraran tots els murs de l’evolvent 

corresponents al mur de pedra i al mur de fàbrica amb panells 

d’aglomerat de suro natural expandit de 40mm d’espessor 

fixats mecànicament sobre els paraments verticals. Aquest 

material garanteix el compliment de la normativa actual en 

quan a aïllament tèrmic i acústic.

Seguidament es procedirà a la col·locació dels trasdossats 

amb taulells KLH 3c 57 (19+19+19) fixats als paraments 

horitzontals de taulells també KLH amb escuadres BMF 

per a la transmissió d’esforços. Entre ambdós elements s’hi 

disposaran cintes de segellat i unions amb cargols per a fusta 

per a garantir la pressió suficient entre les cintes de segellat. 

Per a la formació dels murs entremitgeres, es disposaran 

dos taulells KLH 3c 57 (19+19+19) amb aïllament termoacústic 

amb panells d’aglomerat de suro natural expandit de 40mm 

enmig. 

S’haurà de tenir especial cura en l’encontre dels elements 

que formaven l’antic forjat estructural. Així doncs, es disposarà 

un toc de guix per absorvir els esforços de compressió. 

D.DIVISIONS INTERIORS I TRASDOSSATS
D1. Taulells de fusta massissa contralaminada KLH 3c 57 (19+19+19) 
D2. Aïllament termo acústic amb panells d’aglomerat de suro natural 
de 40mm d’espessor fixat mecànicament amb tacs mecànics.
D3. Reblert de guix per absorvir els esforços de compressió.
D4. Recolzament elàstic amb banda de neoprè.
D5. Escuadra BMF per assegurar l’estabilitat de l’estructura
D6. Connexió amb el parament hortizontal amb varilla roscada M18 
encolada amb SIKADUR.
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C O N F O R T  T È R M I C
C O B E R T A

D’altra banda, es s’intervindrà en la coberta mantenint la solera 
de de rajol massís i les llates de fusta. 

El fet de crear un nou evolvent a la coberta, comporta un nou 
gruix. Aquest gruix serà absorvit per l’incorporació d’una biga collarí 
per assegurar que els murs laterals dels blocs no pateixen un desplom 
major caldrà arriostrar el mur de coberta d’aquest pany amb els altres. 
D’aquesta manera es contraresten els esforços horitzontals de la co-
berta per tal de no incrementar el problema. 

S’intervindrà mitjançant un recrescut del mur i la col·locació 
d’una biga collarí, que aportarà l’espessor suficient necessari per a la 
nova cobertura de coberta. 

Per al reomplert dela biga collarí, s’utilitzarà morter de resi-
nes epoxi, ja que és un material més compatible amb els sistemes 
constructius existents, i un material molt utilitzat en rehabilitacions 
d’aquests tipus.

Convé recordar que la façana frontal conservarà el seu aspec-
te original, però, d’altra banda, la façana posterior no la matindrà. 
D’aquesta manera l’acabat de remat de coberta en una de les façanes 
es mantindrà i s’imitarà en el gruix de coberta que s’augmenti.

Per a l’evolvent de coberta es disposarà d’una làmina impermea-
bilitzant sobre la qual es disposaran les planxes d’aïllament de polies-
tirè extruit entre rastells de fusta. Al damunt es crearà una cambra 
ventilada rastells de fusta amb l’acabat de teules àrab, recuperant totes 
aquelles que hagin conservat el seu bon estat. 

Les teules es fixaran mecànicament als rastells de suport, i final-
ment es col·locarà el suport de les canals de recollida d’aigües pluvials.

Paral·lelament es reforçaran tots aquells punts on la coberta tin-
gui recrescuts a través d’un collar de xapa metàl·lica fixada als panells. 
Es doblegarà la part superior de la xapa de manera que protegeixi el 
forat de la fixació i deixi una cana per rebre el segellat de silicona neu-
tre en el junt.

C.COBERTA
C1. COBERTA EXISTENT
C1.1. Teula àrab de ceràmica de color vermell col·locada en sec i 
a tocs de morter en els punts vulnerables. 
C1.2. Solera de rajol massís de 29x14x2.5cm, recolzades sobre 
les llates de fusta, amb rejuntat de morter en alguns punts. 
C1.3. Enllatat amb llates de fusta de pi de 100x15mm, disposades 
cada 30cm.

C4. COBERTA INCLINADA
C4.1. Làmina asfàltica de betum elastòmer (tipus LBM), d’1m 
d’ample i pes mitjà de 4,0 kg/m2, de superfície no protegida, 
amb una armadura de polièster (feltre no teixit de 160 g/m2), 
col·locada adherida amb bufador, solapaments de 10 cm i 
entrega dins canal d’evacuació d’aigües.
C4.2  Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 80 mm 
de gruix, resistència tèrmica entre 1.786 i 1.613 m2·K/W, amb la 
superfície llisa, fixada mecànicament sobre element estructural 
de coberta i col·locat entre rastells de fusta.
C4.3. Rastells de fusta de 10x30mm, per a formació de cambra 
d’aire i suport d’acabat de coberta.
C4.4. Rastells de fusta de 40x30cm per a col·locació de les teules.
C4.7. Acabat de coberta de teula àrab de ceràmica de color 
vermell fixades mecànicament als rastells de suport.
C4.8. Canal d’alumini lacat negre Ø200mm, fixada 
mecànicament amb proteccions de neoprè sobre entaulonat de 
fusta de coberta i revestiment exterior, amb element de remat 
metàl·lic, goteró. Entrega per sota de làmina impermeabilitzant 
de coberta.



F.FONAMENTS
F1. FONAMENTS EXISTENTS
F1.1. Extensió del mur de pedra com a fonament.

F2. FONAMENT REHABILITACIÓ - SABATES PILARS
F2.1. Capa de neteja i annivellament de 10cm d’espessor de 
formigó HL-150/9/10 de consistència plàstica i grandària 
màxima de granulat 10mm.
F2.2. Amadura sabata i perns d’ancoratge d’acer corrugat 
B500S de 12mm d’espessor i 10cm de longitud total per rebre 
la platina.
F2.3. Platina d’anclatge d’acer S275JR de perfil pla de 
260x260mm i 12mm d’espessor soldada als 4 perns 
d’ancoratge   .
F2.4. Encofrat metàl·lic circular
F2.5. Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova i 
grandària màxima del granulat de 20mm, abocat amb cubilot. 

S.SOLERA
S1. Capa de grava compactada de 15cm 
S2.Feltre geotèxtil amb fibres de poliéster, estès sense adherir. De 
6mm de gruix.
S3. Barrera de vapor de polietilè de 50 μm i 48 gm/m2, col·locada 
sense adherir.
S4. Solera de formigó armat HA-25/B/20IIa, de 15 cm de gruix,
malla electrosoldada de #1Ø12c/15.
S5. Junta de dilatació de poliestirè expandit de 2 cm de gruix.

SD.SISTEMA DE DRENATGE
SD1. Reblert de pou amb graves per drenatge de pedra calcària.
SD2. Làmina geotèxtil formada per filtre de polièster no teixit 
col·locada sense adherir.
SD3. Làmina drenant nodular de polietiliè d’alta densitat, amb 
nòduls de 20mm d’altura aproximada fixada mecànicament.
SD4. Barrera de vapor amb làmina autoadhesiva de betúm 
modificat LBA (SBS) 20-FV amb armadura de filtre de fibre de 
vidre.
SD5. Drenatge amb tub ranurat de PVC de Ø160mm.
SD6. Tècnica de l’higroconvector.

E.ESTRUCTURA
EH.ESTRUCTURA VERTICAL
EV1. ESTRUCTURA VERTICAL EXISTENT
EV1.1. Mur de pedra existent

EV2. REHABILITACIÓ PORTIC REFORÇ MUR PEDRA
EV2.1. Perfils laminats en calent IPE 200 com a pilars
EV2.2. Unió rígida amb soldadura 

EV3. REHABILITACIÓ PORTIC REFORÇ MUR  FÀBRICA
EV3.1. Perfils laminats en calent HEB 200 com a pilars
EV3.2. Unió rígida amb soldadura 
EV3.3. Rigiditzadors

EV4. REHABILITACIÓ COBERTA - COLLARÍ
EV4.1. Biga collarí d’acer corrugat Ø10 B500S
EV4.2. Reomplert amb morter de resines epoxi
EV4.3. Acabat amb motllures de peces ceràmiques

EH.ESTRUCTURA HORITZONTAL
EH1. ESTRUCTURA HORITZONTAL EXISTENT
EH1.1. Jàsseres de fusta de forjat existent tractades amb 
fungicida per injecció.
EH1.2. Bigues de fusta de forjat existent tractades amb  
fungicida per injecció.
EH1.3. Volta de rajol existent.

EH2. REHABILITACIÓ PORTIC REFORÇ MUR PEDRA
EH2.1. Perfils laminats en calent IPE 200 com a jàsseres-
dintells.
EH2.2. Unió rígida amb soldadura .
EH2.3. Morter de resines epoxi.

EH3. REHABILITACIÓ PORTIC REFORÇ MUR  FÀBRICA
EH3.1. Perfils laminats en calent IPE 120 com a jàsseres.
EH3.3. Unió rígida amb soldadura.

EH4. EH REHABILITACIÓ - KLH
EH4.1. Taulells de fusta massissa contralaminada KLH 7cc 
248 DL (74+30+40+30+74).
EH4.2. Junta de taulells amb tirafons 5/160 1c/20cm.
EH4.3. Unió taulell - perfil amb passador autotaladrant SFS 
WS-T Ø7 1c/60.
EH4.4. Perfil L 150.90.10 galvanitzat.
EH4.5. Ataconat amb morter de resines.
EH4.6. Ancoratge al mur c/20 a portell: HIT RE500+Vareta 
HAS-E M120.
EH4.7. Projecció perflita-vermiculita e mín. 3cm EI 90.
EH4.8. Reomplert de resines epoxi, de les obertures existents  
per salvar el desnviell de l’obra nova i l’obra vella.

C.COBERTA
C1. COBERTA EXISTENT
C1.1. Teula àrab de ceràmica de color vermell col·locada en 
sec i a tocs de morter en els punts vulnerables. 
C1.2. Solera de rajol massís de 29x14x2.5cm, recolzades sobre 
les llates de fusta, amb rejuntat de morter en alguns punts. 
C1.3. Enllatat amb llates de fusta de pi de 100x15mm, 
disposades cada 30cm.

C4. COBERTA INCLINADA
C4.1. Làmina asfàltica de betum elastòmer (tipus LBM), d’1m
d’ample i pes mitjà de 4,0 kg/m2, de superfície no protegida, 
amb una armadura de polièster (feltre no teixit de 160 g/
m2), col·locada adherida amb bufador, solapaments de 10 cm 
i entrega dins canal d’evacuació d’aigües.
C4.2  Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 80 
mm de gruix, resistència tèrmica entre 1.786 i 1.613 m2·K/W, 
amb la superfície llisa, fixada mecànicament sobre element 
estructural de coberta i col·locat entre rastells de fusta.
C4.3. Rastells de fusta de 10x30mm, per a formació de 
cambra d’aire i suport d’acabat de coberta.
C4.4. Rastells de fusta de 40x30cm per a col·locació de les 
teules.
C4.5. Remat amb caps de biga fixades als taulells amb 
anclatges metàl·lics.
C4.6. Remat amb entaulat de fusta fixat als caps de biga
C4.7. Acabat de coberta de teula àrab de ceràmica de color 
vermell fixades mecànicament als rastells de suport.
C4.8. Canal d’alumini lacat negre Ø200mm, fixada 
mecànicament amb proteccions de neoprè sobre entaulonat 
de fusta de coberta i revestiment exterior, amb element 
de remat metàl·lic, goteró. Entrega per sota de làmina 
impermeabilitzant de coberta.

D.DIVISIONS INTERIORS I TRASDOSSATS
D1. Taulells de fusta massissa contralaminada KLH 3c 57 
(19+19+19) 
D2. Aïllament termo acústic amb panells d’aglomerat de suro 
natural de 40mm d’espessor fixat mecànicament amb tacs 
mecànics.
D3. Reblert de guix per absorvir els esforços de compressió.
D4. Recolzament elàstic amb banda de neoprè
D5. Escuadra BMF per assegurar l’estabilitat de l’estructura
D6. Connexió amb el parament hortizontal amb varilla roscada 
M18 encolada amb SIKADUR.
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P L A N T A  E S T R U C T U R A  F O N A M E N T S

Planta fonaments
E: 1/350



P L A N T A  E S T R U C T U R A

Planta estructura forjats
E: 1/350
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“Habitar de nuevo, volver a habitar, 
volver a usar de la manera más 

simple, desinhibida y verdadera, 
con la Seguridad de que los espacios 
que habitamos, más que someterse a 
reformes, deben reformar el modo de 
usarse. Considerar habitar como un 
gesto amplio que contiene todos los 

usos de la arquitectura.“ 

GRUPO HABITAR, X. Moneys, M. Maria, P. Fuertes, A. Puigianer, R. Sauquet, C. Marcos, E. Callís, C. Fernández. 
Rehabitar [1]: en nueve episodios. Ministerio de Vivienda y Ministerio de Fomento, Gobierno de España. Marzo 

2010. Pág. 9 y 13.



P R O P O S T A
D E  P R O J E C T E
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E S T R A T È G I A 
D ’ I M P L A N T A C I Ó

USOS - comuns i privats
Com s’ha exposat en els criteris d’actuació, tant el bloc 

d’habitatges tutelats per la seva naturalesa, com els blocs 
residencials amb criteris de comunitat veïnal, comptaran amb 
uns espais d’usos comuns per a tota la comunitat de veïns.

Així doncs, es proposa en els dos blocs, la creació d’un 
tester que contingui els usos comuns, i així mateix aporti un 
acabament digne a l’edificació que actualment no té. Així 
doncs, es crea una nova façana als blocs, més perceptible i 
potent. 

Aquest tester s’entèn com una continuació de l’edificació 
existent, mantenint per tant la seva volumetria de tres plantes 
i coberta inclinada.

En el cas però dels pisos tutelats, aquest tester, pren una 
dimensió major, arran de les seves necessitats, estenent-
se linealment seguint les directrius establertes en el pla 
d’estratègia de la Colònia Burés. D’aquesta mateixa manera, 
com ja havien estat plantejats i proposats, apareixen les tres 
edificacions d’obra nova de pisos tutelats de dos plantes.  

ACCESSOS - accés únic
Com bé s’ha comentat, es planteja un únic accés a tota la 

comunitat de veïns, atesa la necessitat d’introduir un ascensor. 
Aquest accés es situarà els nous testers del blocs, els quals  

contindran les connexions verticals d’escales i ascensors. 

D’altra banda, per la conformació d’organització dels 
habitatges, en què mantenen una disposició lineal que pren 
una gran llargària, hi serà necessaria la introducció d’un 
segon nucli de connexions verticals.

Pel que fa al bloc de pisos tutelats, aquest es situarà a 
l’altre tester de l’edificació, atès que actualment resta aïllat, 
i d’aquesta manera s’aportarà amb l’acabament de les dues 
façanes laterals.

Pel que fa al bloc de pisos residencials, els quals no 
disposen del segon tester lliure, atès que es troben annexats a 
un altre bloc de pisos, es prendran les dimensions del segon 
tester del bloc de pisos tutelats i s’ubicarà paral·lelament a la 
façana posterior existent allunyat 8 metres.

Aquest segon nucli dels pisos residencials per tant, 
suposarà la introducció d’unes passarel·les, i de retruc, 
l’adaptació dels habitatges els quals manté contacte directe 
en espais d’usos comunitaris.

RECORREGUTS - recorregut arquitectònic
El fet de plantejar-se un únic accés, permet una pauta 

de d’organització d’accés als habitatges, que parteix d’un 
recorregut d’espais arquitectònics de diferent categoria.

El recorregut d’accés parteix de l’espai exterior, on 
es conforma en els dos casos una vorera de gran amplitud 
acompanyada de vegetació. A partir d’aquí, s’accedirà a l’espai 
interior pel tester de nova construcció amb connexions 
verticals que permetrà l’accés a l’entorn natural posterior o 
bé a les passeres d’accés als habitatges.

En els dos casos, des de l’entorn natural posterior es podrà 
accedir al segon nucli de connexions verticals per accedir als 
habitatges. 

GRADACIÓ D’ESPAIS - espais de transició
Com s’acaba d’esmentar, el recorregut d’accés als 

habitatges es planteja com a un recorregut per diferents 
categories d’espais dins l’edificació.

Es parteix per tant d’una vorera ampla pública des de 
la qual s’accedeix al tester comunitari i a partir d’aquest, o 
directament en el cas dels habitatges residencials, s’accedeix 
a l’entorn natural privat dels  36 habitatges. 

A continuació el tester propociona l’accés a les passeres 
que alimenten cadascuna els residents de 12 habitatges. 
Aquesta passera s’organitzarà a més a més, de forma en què 
l’accés previ a l’habitatge privat, es conforma un espai de 
transició privat - públic. 

b l o c s  o b r e r s
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E S T R A T È G I A 
D ’ O R G A N I T Z A C I Ó

OBERTURES - modificació façana posterior
Tenint en compte que es tracta d’uns blocs, els quals 

s’accedirà per passeres, de retruc, comporta la intervenció en 
la façana i en els accessos a partir d’aquesta. 

Així doncs, tenint en compte que un dels conflictes que 
presenten els habitatges és la falta de llum en el seu interior, 
i el contacte amb l’espai exterior, es planteja l’obertura 
d’alguns panys de mur per a que la intervenció prengui tot 
el seu caràcter.

PASSERES - galeries i passarel·les
Tenint en compte que els dos blocs presenten orientacions 

oposades, la solució adoptada en les passeres haurà de ser 
diferent, adaptada per a cada cas. 

D’una banda, on la façana posterior correspon a la 
orientació Sud - Est i per tant rep radiació i llum de forma 
continuada, la millor opció és l’addició de passarel·les a l’aire 
lliure per accedir als habitatges.

Per altra banda, on la façana posterior correspon a la 
orientació Nord - Oest i per tant no rep radiació ni llum 
constant, sinó que es manté en l’ombra la gran part del dia, la 
millor opció és l ’addició de galeries que permetin un ambient 
més agradable tèrmicament. 

Resulta lògic doncs, situar els habitatges residencials en 
el bloc on l’accés és a l’aire lliure i els pisos tutelats en el 
bloc on l’accés és a través de galeries.

ACCÉS HABITATGE - afegir i  buidar 
Tenint en compte que ambdós blocs compten amb 72 

habitatges de 60 metres quadrats cadascun i que un d’ells  
conservarà l’ús d’habitatge residencial i l’altre es readaptarà 
a pisos tutelats, caldria per tant, una reforma diferent per 

albergar aquestes tipologies.

En el cas dels habitatges, 60 metres quadrats, resulten 
per algunes famílies residents, insuficients per a garantir la 
qualitat espacial dels diversos usos d’un habitatge residencial.

D’altra banda, en els pisos tutlelats, 60 metres quadrats 
resulten excessius, tenint en compte que esdevindran 
habitatges per a una o dues persones.

D’aquesta manera es planteja l’addició de volums en el 
bloc d’habitatges i el buit de volums en els pisos tutelats. 
En ambdós casos aquesta intervenció significarà la creació 
d’un nou espai com a filtre entre l’espai privat i la passara 
d’accés. Així doncs, es crearà un espai tipus terrassa vinculada 
en dos espais diferents que actuarà com a filtre i com a espai 
de relació entre veïns. 

PLANTA BAIXA - entorn natural privat
Tenint en compte que en planta baixa en els dos casos es 
desenvolupa un entorn natural proper, porta a plantejar-se 
els habitatges de planta baixa de forma diferent.

En el cas del bloc de pisos tutelats, es manté l’accés als 
habitatges a través de les passeres, des de les quals s’accedeix 
directament a l’espai exterior a través d’un previ espai de 
terrassa elevada.

L’espai exterior en aquest cas, s’organitza a través de 
la introducció de pèrgoles amb vegetació que alberguen 
diferents usos i hortes.

En el cas del bloc de pisos residencials, els habitatges de 
planta baixa s’estenen a l’entorn natural amb jardins privats 
amb una pauta d’organització d’un acordió que permet una 
relació  més honesta amb la resta de l’espai natural  que 
s’organitza amb bancs que segueixen la pauta establerta pels 
jardins privats.

b l o c s  o b r e r s
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E S T R A T È G I A 
D E  D I S T R I B U C I Ó

PAUTA DE DISTRIBUCIÓ - conservació de les directrius
Els habitatges existents, exposen una pauta d’organització 

molt evident que segueix les directius establertes pels 
elements estructurals. 

Aquestes directrius, es conservaran en la nova pauta 
d’organització d’una manera més senzilla i concisa per a 
simplificar els espais de la manera més clara possible.

D’altra banda, aquesta pauta d’organització, quedarà 
també remarcada i definida per la introducció de falç sostre. 
Així doncs es jugarà amb la introducció de falç sostre en 
aquells espais necessaris, com cuina i bany, que permetran 
una conformació d’ambients diferents.

Tenint en compte que una de les premises de la 
rehabilitació és la conservació dels elements característics 
arquitectonics que aporten valor a l’edificació, es reduirà la 
introducció de falç sostre en aquells espais on sigui necessari, 
com cuina i bany i passos d’instal·lacions ocultes. 

RELACIONS INTERIORS - diagonals
Pel fet de que la caixa d’escala es converteix en un pati de 

llum permet la creació d’un nou espai en l’habitatge que rep 
llum natural.

Aquest espai central de dimensions considerables, passarà 
a ser el punt vertebrador de la resta dels espais, permetent 
així la creació de diagonals entre espais més flexibles i de pas 
continu.

 Aquest fet, tindrà més o menys repercussió depenent de 
la tipologia d’habitatge, i de l’ús que se’ls doni a les habitacions 
frontals.

TIPOLOGIES D’HABITATGE - tipologies
Tenint en compte que els habitatges existents, presenten 

una formalitat molt regulada, a partir d’un rectangle envaït 

per les caixes d’escala, es pretèn donar una mica de joc a la 
pauta rígida de les directrius establertes a seguir.

Així doncs, es pretèn crear diverses tipologies d’habitatges 
amb l’addició o la sustracció d’una de les peces.

Aquest tipus d’intervenció pretèn adaptar l’habitatge que 
creix o decreix i ofereix alternatives a l’estructura existent, 
augmentant la flexibilitat i diversitat d’espais.

Així doncs, a través de l’addició o la sustracció d’una 
de les peces, es creen diverses tipologies d’habitatges per 
a adaptar-se de millor manera a les necessitats dels futurs 
residents.

GRADACIÓ D’ESPAIS - espais de transició
Com bé s’ha comentat anteriorment, els habitatges amb 

contacte amb les passeres presenten un espai de transició 
públic - privat en el qual es realitza l’accés a l’interior de 
l’habitatge.

Aquest espai en el cas dels habitatges tutelats, en 
què s’invaeix l’espai del propi habitatge, disposa d’unes 
dimensions per a què es pugui entendre com a una peça més 
de l’habitatge amb funcions com a menjador o sala d’estar. 

A més a més, en aquest cas es manté el contacte directe 
amb les passeres i a través d’un filtre amb la peça veïna.

D’altra banda, en els pisos residencials, aquest espai que 
s’apodera de la superfície propia de l’habitatge, pren unes 
dimensions molt més reduïdes, i existeix un filtre entre 
l’espai privat i públic. 

En els pisos residencials però, apareix un nou espai de 
transició que s’apodera de la passera, i s’organitza a través 
dels nous volums afegits. Aquests espais es separen del veí a 
tavés de la introducció de mobiliari.

b l o c s  o b r e r s
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P R O G R A M A

Tant  pel que fa els pisos tutelats com el sistema 
d’organització del bloc residencial, es tracta d’un conjunt 
d’habitatges amb estances d’ús comú i sense barreres 
arquitectòniques. Els residents dels habitatges comparteixen 
espais d’ús comú, tasques i despeses.

Tant en els habitatges tutelats com residencials, s’hi 
plantejen tres tipologies d’habitatges, de manera que en el 
cas dels pisos tutelats, de manera optativa, poden viure amb 
els cònjuges o parelles i amb les persones que en depenguin. 
Aquests habitatges compten amb una o dues habitacions o 
amb dues habitacions i una altra peça flexible entre elles. 

En els equipaments de serveis tutelats la classe dels 
serveis que s’ofereixen als residents es poden agrupar en tres 
tipologies:

Serveis generals: Els serveis generals són comuns a tot 
l’edifici i als seus usuaris, i formen part del paquet de gestió 
de l’equipament. Aquests són:

- Consergeria.
- Sales d’estar per a diferents usos (TV, biblioteca, 
festes familiars...)
- Neteja diària dels espais comuns.
- Manteniment i reparació de l’equipament.
- Subministraments (aigua, llum i telèfon) 
- Dotació del mobiliari d’ús comú.

Serveis de suport social: Són serveis de caire discrecional, 
adreçats a tots els usuaris, per tal de facilitar la integració 
en l’equipament i en el seu entorn físic. Aquests serveis són 
tramitats i gestionats a través del suport dels Serveis Socials.

- Atenció social individual als residents.
- Facilitar el coneixement dels recursos del barri i 
ajudar en la seva utilització.
- Tramitar ajuts econòmics puntuals per a casos crítics.

Serveis de suport personal: Són serveis personalitzats 
sol·licitats pels usuaris als Serveis Socials, en funció de la seva 
situació personal, per situacions de dependència lleugera, 
per tal de facilitar i permetre una vida autònoma, o quasi 
autònoma, en condicions adequades. Aquests serveis poden 
ser:

- Neteja dels habitatges, un cop al mes.
- Petit manteniment dels habitatges.
- Actuacions de tipus preventiu i contenció del 
deteriorament físic i psíquic dels residents.
- Instal·lació i manteniment dels aparells de 
teleassistència en tots els habitatges.

Així doncs, el bloc de pisos tutelats comptarà a més a més 
de les estances comunes, com en el bloc residencial, amb una 
consergeria, sala de reunions i despatx. D’altra banda també 
s’hi planteja una sala polivalent per a dur-hi a terme activitats 
de les quals no només hi participin els propis residents. 

Les estances comunes que es plantejen en el bloc de pisos 
tutelats consisteixen en sales de descans, biblioteca, sales 
d’estar, gimnàs, sala polivalent i una bugaderia.

D’altra banda, les estances comunes que es plantejen en 
el bloc de pisos residencials, s’hi inclou una cuina d’ús comú 
amb menjador, en la qual apareix una segona estança com a 
menjador per a realitzar-hi festivitats.

Per últim, en els dos casos, seguint amb el criteri de 
convivència en una comunitat que comparteix espais d’ús 
comú, aquesta organització també permet reduir despeses amb 
les instal·lacions. D’aquesta manera , es planteja la producció 
d’aigua calenta sanitària amb equips centralitzats de forma 
col·lectiva amb un sistema de plaques solars, instal·lades a la 
coberta, amb recolzament de caldera de biomassa col·lectiva, 
instal·lada  en planta soterrada en espai comunitari.

b l o c s  o b r e r s
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Planta soterrada
E: 1/350

B L O C  P I S O S  T U T E L A T S

Sala de la caldera     7.05 m2
Sala d’emmagatzematge del combustible sòlid  7.19 m2
Sala acumulador i intercanviador   20.06 m2
Escales i replans (50%)    14.25 m2

TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL   41.43 m2
TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUIDA (30%)  53.86 m2
 

B L O C  P I S O S  R E S I D E N C I A L S

Sala de la caldera     7.05 m2
Sala d’emmagatzematge del combustible sòlid  7.19 m2
Sala acumulador i intercanviador   20.06 m2
Escales i replans (50%)    14.25 m2

TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL   41.43 m2
TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUIDA (30%)  53.86 m2

P L A N T A  S O T E R R A D A

M E M Ò R I A  D E S C R I P T I V A
b l o c s  o b r e r s
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B L O C  P I S O S  T U T E L A T S

TESTER
Hall d’entrada      16 m2
Consergeria     16.96 m2
Sala de reunions     7.76 m2
Despatx consergeria    8.17 m2
Sala polivalent     49.69 m2
Replans i escales      30.75 m2
Bany comú     1.6 m2
Sala estar comuna     38.81 m2
Bugaderia comuna    16.14 m2

PASSAREL·LA
Galeria      144.23 m2

TESTER 2
Escala i replans     32.82 m2
Traster      2.2 m2

HABITATGES
Habitatges 1 habitació (4)    163.8 m2
Habitatges 2 habitacions (4)    193.08 m2
Habitatges 3 habitacions  (4)    219.16 m2

TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL   938.97 m2
TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUIDA (30%)  1220.66 m2
 
B L O C  P I S O S  R E S I D E N C I A L S

TESTER
Hall d’entrada      38.81 m2
Replans i escales      30.75 m2
Bany comú     1.6 m2
Bugaderia comuna    16.14 m2

NUCLI ESCALES
Escales i replans     25.17 m2
Traster 1      8.20 m2
Traster 2      2.20 m2

HABITATGES
Habitatges 1 habitació (4)    207.32 m2
Habitatges 2 habitacions (4)    236.64 m2
Habitatges 3 habitacions  (4)    259.16 m2

TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL   825.99 m2
TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUIDA (30%)  1073.78m2

P L A N T A  B A I X A



Planta baixa
E: 1/350
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B L O C  P I S O S  T U T E L A T S

TESTER
Replans i escales      30.75 m2
Bany comú     1.60 m2
Biblioteca - Sala estar    56.20 m2

PASSAREL·LA
Galeria      144.23 m2

TESTER 2
Escala i replans     32.82 m2
Traster      2.20 m2

HABITATGES
Habitatges 1 habitació (4)    163.80 m2
Habitatges 2 habitacions (4)    193.08 m2
Habitatges 3 habitacions  (4)    219.16 m2

TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL   843.84 m2
TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUIDA (30%)  1096.99 m2

B L O C  P I S O S  R E S I D E N C I A L S

TESTER
Cuina comuna      38.81 m2
Replans i escales      30.75 m2
Bany comú     1.60 m2
Sala menjador     16.14 m2
 
PASSAREL·LA
Passarel·la exterior     148.50 m2

NUCLI ESCALES
Escales i replans     35.50 m2
Traster       2.20 m2

HABITATGES
Habitatges 1 habitació (4)    207.32 m2
Habitatges 2 habitacions (3)    177.48 m2
Habitatges 3 habitacions  (4)    259.16 m2

ZONA COMUNITARIA
Sala d’estar     30.27 m2
Sala polivalent - estudi    26.32 m2

TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL   974.05m2
TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUIDA (30%)  1266.26 m2

P L A N T A  P R I M E R A



Planta primera
E: 1/350
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B L O C  P I S O S  T U T E L A T S

TESTER
Replans i escales      30.75 m2
Bany comú     1.60 m2
Sala estar      21.42 m2
Gimnàs       33.84 m2  
  
PASSAREL·LA
Galeria      144.23 m2

TESTER 2
Escala i replans     32.82 m2
Traster      2.20 m2

HABITATGES
Habitatges 1 habitació (4)    163.80 m2
Habitatges 2 habitacions (4)    193.08 m2
Habitatges 3 habitacions  (4)    219.16 m2

TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL   843.84 m2
TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUIDA (30%)  1096.99 m2

B L O C  P I S O S  R E S I D E N C I A L S

TESTER
Sala gimnàs     38.81 m2
Sala gimnàs 2     16.14 m2
Replans i escales      30.75 m2
Bany comú     1.60 m2
 
PASSAREL·LA
Passarel·la exterior     148.50 m2
 
NUCLI ESCALES
Escales i replans     35.50 m2
Traster       2.20 m2

HABITATGES
Habitatges 1 habitació (4)    207.32 m2
Habitatges 2 habitacions (3)    177.48 m2
Habitatges 3 habitacions  (4)    259.16 m2

ZONA COMUNITARIA
Sala d’estar     30.27 m2
Sala polivalent - taller    26.32 m2

TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL   974.05m2
TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUIDA (30%)  1266.26 m2

P L A N T A  S E G O N A



Planta segona
E: 1/350
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P L A N T A  C O B E R T A

Pel que fa a les cobertes, 
ambdós edificis responen de la 
mateixa manera.

D’una banda, es manté la 
continuació de coberta inclinada en 
el tester que corona les dues façanes 
laterals. Així doncs la coberta del 
nou volum de tester serà inclinada 
amb acabat de teula àrab.

Pel que fa a la coberta 
corresponent a les passares aquesta 
serà plana, per la impossiblitat de 
mantenir-la inclinada, atés que les 
alçades corresponents a l’edifici 
existent no ho permeten.

D’aquesta manera la coberta 
de passeres, segon tester i la resta 
d’espai comuns seran planes amb 
acabat de graves. 

Aquestes cobertes presenteran 
diferents nivells en el cas del bloc 
dels habitatges resiencials tutealats.

Es pot observar com l’edifici 
existent es troba partit en dos trams 
a diferents, així que la coberta 
inclinada també ho mostra.

Així doncs les passeres també 
mantindran aquest desnviell per 
assegurar l’alçada en tot el pas de 
les passeres.



Planta coberta
E: 1/350
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P L A N T E S  H A B I T A T G E  T U T E L A T

HABITATGE 1 HABITACIÓ
Terrassa     6.29 m2 (50%)
Menjador    7.52 m2
Sala d’estar    8.97 m2
Cuina     7.01 m2
Zona de pas    6.89 m2
Habitació 1    7.41 m2

Total superfície útil   40.95 m2
Total superfície construida  52.43 m2

HABITATGE 2 HABITACIONS
Terrassa     6.29 m2 (50%)
Menjador    7.52 m2
Sala d’estar    8.97 m2
Cuina     7.01 m2
Zona de pas    6.89 m2
Habitació 1    7.41 m2
Habitació 2     7.33 m2

Total superfície útil   48.27m2
Total superfície construida   61.91 m2

HABITATGE 3 HABITACIONS
Terrassa     6.29 m2 (50%)
Menjador    7.52 m2
Sala d’estar    8.97 m2
Cuina     7.01 m2
Zona de pas    6.89 m2
Habitació 1    7.41 m2
Habitació 2     7.33 m2
Habitació 3    6.52 m2

Total superfície útil    54.79m2
Total superfície construida  70.38 m2
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P L A N T E S  H A B I T A T G E S  R E S I D E N C I A L S

HABITATGE 1 HABITACIÓ
Terrassa  1    7.30m2 (50%)
Terrassa 2    4.15m2 (50%)
Menjador    7.29 m2
Saleta     5.38 m2
Sala d’estar    13.07 m2
Cuina     6.07 m2
Zona de pas    6.89 m2
Habitació 1    7.41 m2

Total superfície útil   51.83 m2
Total superfície construida  57.22 m2

HABITATGE 2 HABITACIONS
Terrassa  1    7.30 m2 (50%)
Terrassa 2    4.15 m2 (50%)
Menjador    7.29 m2
Saleta     5.38 m2
Sala d’estar    13.07 m2
Cuina     6.07 m2
Zona de pas    6.89 m2
Habitació 1    7.41 m2
Habitació 2     7.33 m2

Total superfície útil   59.16 m2
Total superfície construida   70.45 m2

HABITATGE 3 HABITACIONS
Terrassa  1    7.30 m2 (50%)
Terrassa 2    4.15 m2 (50%)
Menjador    7.29 m2
Saleta     5.38 m2
Sala d’estar    13.07 m2
Cuina     6.07 m2

Zona de pas    6.89 m2
Habitació 1    7.41 m2
Habitació 2     7.33 m2
Habitació 3    65.7 m2

Total superfície útil    64.79 m2
Total superfície construida  74.21 m2
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A L Ç A T  P O S T E R I O R

Les façanes posteriors es 
caracteritzen per l’adició de les 
passeres com a una retícula de 
pilars i jàsseres de fusta . 

Aquesta estructura s’alça 
al damunt d’una plataforma 
de formigó (llosa) d’on en 
sobresurten unes bigues 
arriostrades que creen una 
ombra, i la idea d’una massa de 
poc pes.

Pel que fa al bloc residencial 
tutelat, es presenta una retícula, 
on les jàsseres i pilars són vistos. 
Els panys de façana estan formats 
per marcs de fusta de dos trams 
que alternen obertures fixes amb 
obertures lliscants d’un sol tram.

En les obertures lliscants de 
la primera i segona planta s’hi 
disposa d’una barana senzilla 
de barres  horitzontals d’acer. 
Aquesta mateixa disposició de 
barres es repeteix a l’exterior 
d’algunes de les obertures fixes 
en un dels dos trams que marca 
una pauta i un ritme dispers en la 
façana. 

Així mateix, aquest filtre 
disposat a la cara exterior del 
marc de l’obertura permet 
l’entrada de llum a través d’un 
tamissat de línies horitzontals. 

D’altra banda, el bloc queda 
rematat per les dues bandes pels 

dos testers, caracteritzats per 
l’acabat de façana amb llistons 
verticals de fusta, que en el cas 
del tester de dimensions més 
reduïdes s’estenen per davant de 
les obertures. 

Pel que fa al bloc residencial, 
les jàsseres prenen el sentit 
contrari, de manera que el cantell 
del forjat es redueix al gruix 
dels taulells de fusta i paviment. 
D’aquesta manera es magnifica la 
idea de poc pes. 

Les passeres en aquest cas, a 
l’aire lliure, alberguen en la seva 
amplada l’augment de superfície 
de les plantes amb un volum 
annex. Aquests volums  s’entenen 
com a un afegit al damunt de 
les passarel·les de manera que 
prenen una altura menor amb el 
seu propi forjat creant cubicles.

 Aquests volums, presenten 
unes obertures de dimensions 
diferents que marquen un ritme 
i una pauta altra vegada dispers a 
la façana.

En aquest cas doncs, la 
façana queda caracteritzada pels 
volums annexats que presenten 
un acabat de façana també amb 
llistons, de la mateixa manera 
que el tester.



Alçats façana posterior
E: 1/350
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L’espai posterior dels edificis, 
corresponent a l’entorn natural privat 
està caracteritzat per un espai lliure 
verd.

Pel que fa als habitatges 
residencials tutelats, l’espai  lliure 
resta totalment obert en contacte amb 
el bloc, de manera que s’hi accedeix 
lliurement des de la galeria de planta 
baixa o testers.  

Aquest espai, en aquest cas, 
presenta una organització a través de 
pèrgoles de fusta amb vegetació que 
defineixen diferents usos, així com 
hortes. 

Pel que fa al bloc residencial, part 
de l’espai verd és apropiat per jardins 
privats de les plantes baixes que 
marquen un un ritme i un recorregut 
fins arribar al segon volum que alberga 
les connexions verticals. Aquest volum 
semi transparent, també presenta 
un acabat amb llistons de fusta i a la 
vegada remata l’edificació.

L’espai verd s’esten en tot l’espai 
de cota inferior amb l’entorn. Així 
doncs, s’enten que és un espai verd 
propietat de la resta de pisos que 
conformen la façana. 

Aquest espai s’organitza a través 
de bancs que marquen el mateix ritme 
imposat pels jardins privats. 

A L Ç A T  P O S T E R I O R



Alçats façana posterior
E: 1/350
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A L Ç A T  P O S T E R I O R

Si ens allunyem més de la 
façana posterior, en ambdós casos, 
aquesta resta amb privacitat, però 
perceptible des de lluny.

Pel que fa al bloc residencial 
tutelat, a partir de la seva propia 
façana, comença a marcar les 
directrius establertes en l’estratègia 
general a través dels nous blocs 
d’habitatges residencials, i 
l’organització del conjunt amb les 
pèrgoles i hortes. Tot el conjunt 
però, queda obstaculitzat per una 
tanca semi transparent per a garanitr 
la privacitat de l’espai privat.

Pel que fa al bloc de pisos 
residencials, es mantenen els arbusts 
existents que defineixen el pas del 
bici carril. 

Aquest fet, juntament amb el 
desnviell on s’alça el bloc, garanteix 
una privacitat en tot l’entorn natural 
privat.

En ambdós espais verds, s’hi 
alcen els pollancres característics de 
l’entorn natural proper, de manera 
que s’aproxima a la població.



Alçats façana posterior
E: 1/350
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Alçats façana frontal
E: 1/350



A L Ç A T  F R O N T A L

Tot i que com s’ha observat 
els dos blocs responen amb una 
certa distància entre ells, pel 
contrari la façana frontal, respon 
de la mateixa manera.

Així doncs, les façanes frontals 
d’ambdós blocs, presenten l’annex 
del tester amb una volumetria i 
acabat igual, que consisteix en una 
volumetria de la mateixa altura 
que l’edifici existent i coberta 
inclinada amb un acabat de llistons 
de fusta verticals.

Tenint en compte que és 
l’encontre més perceptiu de 
l’obra nova amb l’obra vella, ha de 
respondre amb el mateix criteri.

D’aquesta manera, es 
disposaran les obertures amb el 
mateix ritme que  marca la façana 
existent, en la qual no s’intervé. 
Per tant, les obertures seran de 
dimensions més reduïdes que la 
resta del volum, i atès que, el tester 
té la mateixa amplada que la pauta 
estructurual marcada pel bloc 
existent, s’obriran dues columnes 
d’obertures.

Pel que fa al segon tester del 
bloc residencial de pisos tutelats, 
també presentarà el mateix acabat 
i volumetria de coberta inclinada.

Es pot observar com el 
bloc residencial tutelat queda 
emmarcat per l’arbreda exitent del 
seu darrera i emmarca la porta al 
paratge natural. 
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A L Ç A T  L A T E R A L

Les façanes laterals, de nou 
tornen a estar caracteritzades pels 
volums d’obra nova corresponents al 
tester.  Aquests com ja s’ha comentat, 
presenten un acabat de façana amb 
llistons de fusta verticals.

Aquesta façana, a diferència de 
la façana frontal, respon de diferent 
manera, amb unes obertures de 
dimensions majors, responent al seu 
caràcter constructiu i estructural de 
pòrtic.

D’altra banda aquestes 
obertures, en la majoria de casos 
queden semi obstaculitzades per 
l’acabat de façana de llistons de fusta 
verticals que sobrepassen. 

Així doncs, les obertures que 
resten al darrera d’aquest acabat 
corresponen als espais en què hi 
és necessari garantir una certa 
intimitat. 

Els dos volums de tester, 
presenten una volumetria similar, 
però en el cas del bloc dels pisos 
tutelats el cos s’expandeix de forma 
lineal, disminuint la seva altura. 

Aquesta façana serà la 
corresponent a l’entrada al paratge 
natural de manera que quedarà 
emmarcada per una filada de 
pollancres.



Alçats façana lateral
E: 1/350
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Seccions transversals tester
E: 1/250



S E C C I Ó  T R A N S V E R S A L
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Seccions transversals blocs residencials
E: 1/250



S E C C I Ó  T R A N S V E R S A L
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Seccions transversals blocs residencials
E: 1/250



S E C C I Ó  T R A N S V E R S A L

249
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D E F I N I C I Ó 
C O N S T R U C T I V A

Constructivament, el projecte tant de rehabilitació com d’obra 
nova  respon amb els mateixos criteris d’intervenció, materials i 
estratègia constructiva. D’aquesta manera s’apliquen criteris de 
sostenbilitat amb solucions d’elements prefabricats que compleixen 
requisits com: la optimització dels temps de producció i 
execució amb un muntatge en sec, ràpid i net, que a la vegada 
millora les condicions de seguretat durant la realització de 
les obres. 

Així doncs tot el conjunt parteix  d’una solució constructiva 
lleugera basada en la fusta. 

Tant les passeres com els testers d’obra nova doncs, es conformen 
amb pòrtics de pilars i jàsseres de fusta estructural laminada encolada  
sobre la qual es fixen mecànicament o per encaix els forjats i coberta 
amb taulells de fusta massisa contralaminada. 

Tot el conjunt d’obra nova, s’aixeca al damunt d’una fonamentació 
on s’ha cregut convenient l’ús del formigó per seguir amb la materialitat 
pesant i gran presència. D’aquesta manera, d’una banda el tester 
s’aixeca al damunt d’una gran plataforma de formigó corresponent 
als murs de soterrani i forjat sanitari. D’altra banda però, les passeres 
s’alçen al damunt d’una llosa, de la qual sobresurten bigues riostra que 
permeten generar una ombra i la idea de que alcen un volum de poc 
pes.

Seguint amb la mateixa materialitat que en l’estratègia anterior 
d’elements lleugers de fusta es conforma l’interior de l’edificació, tant 
en rehabilitació com d’obra nova. 

D’altra banda les obertures i acabat de façana responen amb el 
mateix criteri. L’acabat de façana es realitzarà amb llistons verticals 
de fusta, que permetran una visió de conjunt amb la resta de la 
construcció de passeres.

b l o c s  o b r e r s



Herzog & Meuron, Basel, 1987 Galder de la Fuente, Albadiño, 2010 H Arquitectes, Barcelona, 2007 Peter Zumthor, Chur, 1986
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Detalls constructius
E: 1/20



ESTRUCTURA
EH. ESTRUCTURA HORITZONTAL
EH4. EH REHABILITACIÓ - KLH
EH4.1. Taulells de fusta massissa contralaminada KLH 7cc 
248 DL (74+30+40+30+74).
EH4.2. Junta de taulells amb tirafons 5/160 1c/20cm.
EH4.3. Unió taulell - perfil amb passador autotaladrant SFS 
WS-T Ø7 1c/60.
EH4.4. Perfil L 150.90.10 galvanitzat.
EH4.5. Ataconat amb morter de resines.
EH4.6. Ancoratge al mur c/20 a portell: HIT RE500+Vareta 
HAS-E M120.
EH4.7. Projecció perflita-vermiculita e mín. 3cm EI 90.
EH4.8. Reomplert de resines epoxi, de les obertures existents  
per salvar el desnviell de l’obra nova i l’obra vella.

EH5. OBRA NOVA JÀSSERES FUSTA LAMINADA
EH5.1. Jàsseres de fusta d’avet laminada encolada homogenia, 
de 33mm d’espessor de les làmines, de 16x28cm de secció 
(d’altres en secció per a rebre forjat), classe resitent GL-24h 
tractada a l’autoclau classe 4 per a peces estructurals en contacte 
permanent amb l’exterior. 
EH5.2. Estreps d’ànima interior d’acer galvanitzat S250GD de 
2mm d’espessor
EH5.3. Connectors amb l’ànima interior amb clavilles 
metàl·liques d’acer S235JR amb acabat bicormat Zn12.
EH5.4. Junta elàstica

D.DIVISIONS INTERIORS I TRASDOSSATS
D1. Taulells de fusta massissa contralaminada KLH 3c 57 (19+19+19) 
D2. Aïllament termo acústic amb panells d’aglomerat de suro 
natural de 40mm d’espessor fixat mecànicament amb tacs mecànics.
D3. Reblert de guix per absorvir els esforços de compressió.
D4. Recolzament elàstic
D7. Escuadra BMF per assegurar l’estabilitat de l’estructura

P.PAVIMENT
P1. Paviment de parquet flotant amb lames de 2180x200x14mm, 
amb una capa superior de fusta de roure, acoblades amb adhesiu.
P2. Barrera de vapor de film de polietilè .
P3. Làmina d’espuma de polietilè d’alta densitat de 3mm d’espessor.
P4. Junta de dilatació amb poliestirè expandit.
P5. Sòcol de fusta de pi.
P6. Aïllament termo acústic amb panells d’aglomerat de suro natural 
de 40mm d’espessor.
P7. Paviment de formigó polit de 38mm de gruix. Acabat mitjancant 
màquina polidora.
P8.Morter autoanivellant de ciment CT - C10 - F3 de 40mm 
d’espessor.

PE.PAVIMENT EXTERIOR
PE1.Làmina asfáltica de betum elastòmer(tipus LBM), d’1m d’ample 
i pes mitjà de 4.0 kg/m2, desuperfície no protegida, amb armadura 
de poliéster (feltre no teixit de 160g/m2), col·locada autoadherida 
amb bufador, solapaments de 10cm i reforç sobre mitja canya pujant 
20cm.
PE2. Paviment flotant de lames de fusta amb tractament autoclau 
disposats sobrel listons de fusta també tractats que corregeixen el 
pendent.
PE3. Xapa de remat de cantelld e forjat fixada mecànicament amb 
solapament de 15 cm i segellat.
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F3.FONAMENTS OBRA NOVA 
F3.1. Capa de grava compactada de 15cm
F3.2.Capa de neteja i annivellament de 10cm d’espessor de 
formigó HL-150/9/10 de consistència plàstica i grandària 
màxima de granulat 10mm.
F3.3. Llosa de formigó armat HA-25/B/20/IIa de consistència 
tova i grandària màxima del granulat 20mm abocat amb 
cubilot, amb barres d’armadura d’acer corrugades B400S de 
30cm d’espessor.
F3.4. Sabata correguda de formigó armat HA-25/B/20/
IIa fabricat en central i abocat amb cubilot amb armadures 
d’acer B500S de secció 60x50cm i 60x40cm. 
F3.7. Junta de formigonat
F3.8. Encofrat amb laltes de fusta per a formigó vist.
F3.9. Lligat del cèrcol d’acer B-500T Ø 6a20mm.
F3.10. Falques de recolzament de l’armadura inferior.
F3.11. Peus de recolzament de l’armadura superior.
F3.12. Junta de dilatació de poliestirè expandit de 2 cm de 
gruix.

EV5.  OBRA NOVA PILARS FUSTA LAMINADA
EV5.1. Pilar de fusta d’avet laminada encolada homogenia, 
de 33mm d’espessor de les làmines, de 16x28cm de secció, 
classe resitent GL-24h tractada a l’autoclau classe 4 per a peces 
estructurals en contacte permanent amb l’exterior. 
EV5.3. Peu metàl·lic ISBMAX per a càrregues pesades d’acer 
galvanitzat en calent S235JR per a suport de formigó.
EV5.4. Fixació per expansió amb 4 passadors d’anclatges WA 
M16-151/30d’acer “electocincado” per a suport de formigó. 
EV5.6. Connectors amb l’ànima interior amb clavilles 
metàl·liques d’acer S235JR amb acabat bicormat Zn12

S.SOLERA
S1. Capa de grava compactada de 15cm 
S2.Feltre geotèxtil amb fibres de poliéster, estès sense adherir. De 
6mm de gruix.
S3. Barrera de vapor de polietilè de 50 μm i 48 gm/m2, col·locada 
sense adherir.
S4. Solera de formigó armat HA-25/B/20IIa, de 15 cm de gruix,
malla electrosoldada de #1Ø12c/15.
S5. Junta de dilatació de poliestirè expandit de 2 cm de gruix.

F.FAÇANA
FA1. Taulells de fusta massisa contralaminada KLH 3c 94 
(30+34+30) EI90 
FA2. Segellat del fonament amb làmina impermeabilitzant 
bituminosa
FA3. Capa de morter d’annivellament sobre el qual s’hi disposa 
un llistó de fusta annivellat.
FA4. Connexió amb el parament hortizontal amb varilla roscada 
M18 encolada amb SIKADUR.
FA5. Làmina impermeable transpirable Tyvek
FA6. Rastells de fusta de pi de 45x45mm amb tractament autoclau 
risc 3 per disposició de l’aïllament. 
FA7. Aïllament termo acústic amb panells d’aglomerat de suro 
natural Aglocork de 50mm d’espessor fixades mecànicament al 
parament vertical entre rastells de fusta amb tacs mecànics. 
FA8. Acabat de façana amb llistó de fusta de pi de 50x22mm, fixat 
mecànciament amb vissos d’acer inoxidable. 
FA9. Trasdossat amb taulell de fusta de pi fixat mecànicament al 
parament vertical amb rastells de fusta.
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C.COBERTA
C1. COBERTA EXISTENT
C1.1. Teula àrab de ceràmica de color vermell col·locada en 
sec i a tocs de morter en els punts vulnerables. 
C1.2. Solera de rajol massís de 29x14x2.5cm, recolzades sobre 
les llates de fusta, amb rejuntat de morter en alguns punts. 
C1.3. Enllatat amb llates de fusta de pi de 100x15mm, 
disposades cada 30cm.

C4. COBERTA INCLINADA
C4.1. Làmina asfàltica de betum elastòmer (tipus LBM), d’1m
d’ample i pes mitjà de 4,0 kg/m2, de superfície no protegida, 
amb una armadura de polièster (feltre no teixit de 160 g/
m2), col·locada adherida amb bufador, solapaments de 10 cm 
i entrega dins canal d’evacuació d’aigües.
C4.2  Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 80 
mm de gruix, resistència tèrmica entre 1.786 i 1.613 m2·K/W, 
amb la superfície llisa, fixada mecànicament sobre element 
estructural de coberta i col·locat entre rastells de fusta.
C4.3. Rastells de fusta de 10x30mm, per a formació de 
cambra d’aire i suport d’acabat de coberta.
C4.4. Rastells de fusta de 40x30cm per a col·locació de les 
teules.
C4.5. Remat amb caps de biga fixades als taulells amb 
anclatges metàl·lics.
C4.6. Remat amb entaulat de fusta fixat als caps de biga
C4.7. Acabat de coberta de teula àrab de ceràmica de color 
vermell fixades mecànicament als rastells de suport.
C4.8. Canal d’alumini lacat negre Ø200mm, fixada 
mecànicament amb proteccions de neoprè sobre entaulonat 
de fusta de coberta i revestiment exterior, amb element 
de remat metàl·lic, goteró. Entrega per sota de làmina 
impermeabilitzant de coberta.

E.ESTRUCTURA
EH.ESTRUCTURA HORITZONTAL
EH5. OBRA NOVA JÀSSERES FUSTA LAMINADA
EH5.1. Jàsseres de fusta d’avet laminada encolada homogenia, 
de 33mm d’espessor de les làmines, de 16x28cm de secció 
(d’altres en secció per a rebre forjat), classe resitent GL-
24h tractada a l’autoclau classe 4 per a peces estructurals en 
contacte permanent amb l’exterior. 
EH5.2. Estreps d’ànima interior d’acer galvanitzat S250GD 
de 2mm d’espessor
EH5.3. Connectors amb l’ànima interior amb clavilles 
metàl·liques d’acer S235JR amb acabat bicormat Zn12.
EH5.4. Junta elàstica

EH6. OBRA NOVA FORJATS I COBERTA KLH 
EH6.1. Taulells de fusta massissa contralaminada KLH 3c 108 
(34+40+34)  (passarel·les)
EH6.2. Taulells de fusta massissa contralaminada KLH 7cc 
208 (68+19+34+19+68) (tester)
EH6.3. Recolzament elàstic
EH6.4. Unió amb tirafons tipus WT 8.2/200 1UD/150.
EH6.5. Escuadra BMF per assegurar l’estabilitat dels taulells

EV4. REHABILITACIÓ COBERTA - COLLARÍ
EV4.1. Biga collarí d’acer corrugat Ø10 B500S
EV4.2. Reomplert amb morter de resines epoxi
EV4.3. Acabat amb motllures de peces ceràmiques

EH2. REHABILITACIÓ PORTIC REFORÇ MUR PEDRA
EH2.1. Perfils laminats en calent IPE 200 com a jàsseres-
dintells.
EH2.2. Unió rígida amb soldadura .
EH2.3. Morter de resines epoxi.
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E.ESTRUCTURA
EH. ESTRUCTURA HORITZONTAL

EH5. OBRA NOVA JÀSSERES FUSTA LAMINADA
EH5.1. Jàsseres de fusta d’avet laminada encolada homogenia, 
de 33mm d’espessor de les làmines, de 16x28cm de secció 
(d’altres en secció per a rebre forjat), classe resitent GL-24h 
tractada a l’autoclau classe 4 per a peces estructurals en contacte 
permanent amb l’exterior. 
EH5.2. Estreps d’ànima interior d’acer galvanitzat S250GD de 
2mm d’espessor
EH5.3. Connectors amb l’ànima interior amb clavilles 
metàl·liques d’acer S235JR amb acabat bicormat Zn12.
EH5.4. Junta elàstica

EH6. OBRA NOVA FORJATS I COBERTA KLH 
EH6.1. Taulells de fusta massissa contralaminada KLH 3c 108 
(34+40+34)  (passarel·les)
EH6.2. Taulells de fusta massissa contralaminada KLH 7cc 208 
(68+19+34+19+68) (tester)
EH6.3. Recolzament elàstic
EH6.4. Unió amb tirafons tipus WT 8.2/200 1UD/150.
EH6.5. Escuadra BMF per assegurar l’estabilitat dels taulells

C.COBERTA INCLINADA
C4. COBERTA INCLINADA
C4.1. Làmina asfàltica de betum elastòmer (tipus LBM), d’1m
d’ample i pes mitjà de 4,0 kg/m2, de superfície no protegida, 
amb una armadura de polièster (feltre no teixit de 160 g/m2), 
col·locada adherida amb bufador, solapaments de 10 cm i 
entrega dins canal d’evacuació d’aigües.
C4.2  Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 80 
mm de gruix, resistència tèrmica entre 1.786 i 1.613 m2·K/W, 
amb la superfície llisa, fixada mecànicament sobre element 
estructural de coberta i col·locat entre rastells de fusta.
C4.3. Rastells de fusta de 10x30mm, per a formació de cambra 
d’aire i suport d’acabat de coberta.
C4.4. Rastells de fusta de 40x30cm per a col·locació de les 
teules.
C4.5. Remat amb caps de biga fixades als taulells amb anclatges 
metàl·lics.
C4.6. Remat amb entaulat de fusta fixat als caps de biga
C4.7. Acabat de coberta de teula àrab de ceràmica de color 
vermell fixades mecànicament als rastells de suport.
C4.8. Canal d’alumini lacat negre Ø200mm, fixada 
mecànicament amb proteccions de neoprè sobre entaulonat de 
fusta de coberta i revestiment exterior, amb element de remat 
metàl·lic, goteró. Entrega per sota de làmina impermeabilitzant 
de coberta.

O.OBERTURES
O1. Sellat perimetral amb silicona
O2. Fusteria de fusta de pi amb tractament tipus VACSOL classe risc 
3 incolor i dures capes de Lasur base aigua incolor
O3. Vidre climalit 6/10/4

CR. CEL RAS
CR1. Plaques de cartró - guix de dimensions 200x120mm, de 2cm 
de gruix
CR2. Subestructura de xapa d’acer galvanitzat de 36mm d’amplada.
CR3. Perfil angular perimetral cada 40cm.
CR4. Aïllament termo acústic amb panells d’aglomerat de suro 

Detalls constructius
E: 1/20



Secció constructiva
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F.FONAMENTS
F3.FONAMENTS OBRA NOVA 
F3.1. Capa de grava compactada de 15cm
F3.2.Capa de neteja i annivellament de 10cm d’espessor de 
formigó HL-150/9/10 de consistència plàstica i grandària 
màxima de granulat 10mm.
F3.3. Llosa de formigó armat HA-25/B/20/IIa de consistència 
tova i grandària màxima del granulat 20mm abocat amb 
cubilot, amb barres d’armadura d’acer corrugades B400S de 
30cm d’espessor.
F3.4. Sabata correguda de formigó armat HA-25/B/20/
IIa fabricat en central i abocat amb cubilot amb armadures 
d’acer B500S de secció 60x50cm i 60x40cm. 
F3.5. Mur de soterrani de formigó armat HA-25/B/20/IIa 
fabricat en central i abocat amb cubilot amb armadures 
d’acer B500S de 30cm d’espessor.
F3.6. Mur de forjat santitari de formigó armat HA-25/B/20/
IIa fabricat en central i abocat amb cubilot amb armadures 
d’acer B500S de 30cm d’espessor.
F3.7. Junta de formigonat
F3.8. Encofrat amb laltes de fusta per a formigó vist.
F3.9. Lligat del cèrcol d’acer B-500T Ø 6a20mm.
F3.10. Falques de recolzament de l’armadura inferior.
F3.11. Peus de recolzament de l’armadura superior.

S.SOLERA
S1. Capa de grava compactada de 15cm 
S2.Feltre geotèxtil amb fibres de poliéster, estès sense adherir. De 
6mm de gruix.
S3. Barrera de vapor de polietilè de 50 μm i 48 gm/m2, col·locada 
sense adherir.
S4. Solera de formigó armat HA-25/B/20IIa, de 15 cm de gruix,
malla electrosoldada de #1Ø12c/15.
S5. Junta de dilatació de poliestirè expandit de 2 cm de gruix.

SD.SISTEMA DE DRENATGE
SD1. Reblert de pou amb graves per drenatge de pedra calcària.
SD2. Làmina geotèxtil formada per filtre de polièster no teixit 
col·locada sense adherir.
SD3. Làmina drenant nodular de polietiliè d’alta densitat, amb 
nòduls de 20mm d’altura aproximada fixada mecànicament.
SD4. Barrera de vapor amb làmina autoadhesiva de betúm 
modificat LBA (SBS) 20-FV amb armadura de filtre de fibre de 
vidre.
SD5. Drenatge amb tub ranurat de PVC de Ø160mm.

P.PAVIMENT
P1. Paviment de parquet flotant amb lames de 2180x200x14mm, 
amb una capa superior de fusta de roure, acoblades amb adhesiu.
P2. Barrera de vapor de film de polietilè .
P3. Làmina d’espuma de polietilè d’alta densitat de 3mm d’espessor.
P4. Junta de dilatació amb poliestirè expandit.
P5. Sòcol de fusta de pi.
P6. Aïllament termo acústic amb panells d’aglomerat de suro natural 
de 40mm d’espessor.
P7. Paviment de formigó polit de 38mm de gruix. Acabat mitjancant 
màquina polidora.
P8.Morter autoanivellant de ciment CT - C10 - F3 de 40mm 
d’espessor.

Detalls constructius
E: 1/20
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E.ESTRUCTURA
EH.ESTRUCTURA HORITZONTAL
EH7. OBRA NOVA FORJAT SANITARI
EH7.1. Bigues de formigó pretesat autoportants T-18 de 6m.
EH7.2. Revoltons de formigó pretensat T-25 de 25x25x58cm
EH7.3. Negatius d’acer corrugat
EH7.4. Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20
EH7.8. Formigó armat HA-25/B/20/IIa de consistència tova 
i grandària màxima del granulat 20mm abocat amb cubilot.

C.COBERTA
C3. COBERTA OBRA NOVA PLANA
C3.1. Barrera de vapor de polietilè de 50 μm i 48 gm/m2, 
col·locada sense adherir.
C3.2. Formació de pendents amb taulell estructural OSB de 
12mm disposat sobre llistons de fusta amb pendent.
C3.3. Làmina asfàltica de betum elastòmer(tipus LBM), d’1m 
d’ample i pes mitjà de 4.0 kg/m2, desuperfície no protegida, 
amb armadura de poliéster (feltre no teixit de 160g/m2), 
col·locada autoadherida amb bufador, solapaments de 10cm i 
reforç sobre mitja canya pujant pel parament vertical.
C3.4. Feltre geotèxtil amb fibres de poliéster, estès sense 
adherir. De 6mm de gruix.
C3.5. Acabat de coberta amb estesa de grava de 5cm de gruix
C3.6. Estrep amb peça de fusta.
C3.7. Remat de coronació d’acer inoxidable Incoperfil, 
laminat en fred, espessor 1.5 mm fixat mecànicament a perfil 
auxiliar d’acer laminat en fred d’espessor 1.4 mm i densitat 
140 kg/m cada 30 cm. Fixat mecànicament a perfil Ω.

F.FAÇANA
FA1. Taulells de fusta massisa contralaminada KLH 3c 94 
(30+34+30) EI90 
FA2. Segellat del fonament amb làmina impermeabilitzant 
bituminosa
FA3. Capa de morter d’annivellament sobre el qual s’hi disposa 
un llistó de fusta annivellat.
FA4. Connexió amb el parament hortizontal amb varilla roscada 
M18 encolada amb SIKADUR.
FA5. Làmina impermeable transpirable Tyvek
FA6. Rastells de fusta de pi de 45x45mm amb tractament autoclau 
risc 3 per disposició de l’aïllament. 
FA7. Aïllament termo acústic amb panells d’aglomerat de suro 
natural Aglocork de 50mm d’espessor fixades mecànicament al 
parament vertical entre rastells de fusta amb tacs mecànics. 
FA8. Acabat de façana amb llistó de fusta de pi de 50x22mm, fixat 
mecànciament amb vissos d’acer inoxidable. 
FA9. Trasdossat amb taulell de fusta de pi fixat mecànicament al 
parament vertical amb rastells de fusta.
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F.FONAMENTS
F3.FONAMENTS OBRA NOVA 
F3.1. Capa de grava compactada de 15cm
F3.2.Capa de neteja i annivellament de 10cm d’espessor de 
formigó HL-150/9/10 de consistència plàstica i grandària màxima 
de granulat 10mm.
F3.3. Llosa de formigó armat HA-25/B/20/IIa de consistència tova 
i grandària màxima del granulat 20mm abocat amb cubilot, amb 
barres d’armadura d’acer corrugades B400S de 30cm d’espessor.
F3.4. Sabata correguda de formigó armat HA-25/B/20/IIa 
fabricat en central i abocat amb cubilot amb armadures d’acer 
B500S de secció 60x50cm i 60x40cm. 
F3.5. Mur de soterrani de formigó armat HA-25/B/20/IIa fabricat 
en central i abocat amb cubilot amb armadures d’acer B500S de 
30cm d’espessor.
F3.6. Mur de forjat santitari de formigó armat HA-25/B/20/IIa 
fabricat en central i abocat amb cubilot amb armadures d’acer 
B500S de 30cm d’espessor.
F3.7. Junta de formigonat
F3.8. Encofrat amb laltes de fusta per a formigó vist.
F3.9. Lligat del cèrcol d’acer B-500T Ø 6a20mm.
F3.10. Falques de recolzament de l’armadura inferior.
F3.11. Peus de recolzament de l’armadura superior.
F3.12. Junta de dilatació de poliestirè expandit de 2 cm de gruix.

S.SOLERA
S1. Capa de grava compactada de 15cm 
S2.Feltre geotèxtil amb fibres de poliéster, estès sense adherir. De 
6mm de gruix.
S3. Barrera de vapor de polietilè de 50 μm i 48 gm/m2, col·locada 
sense adherir.
S4. Solera de formigó armat HA-25/B/20IIa, de 15 cm de gruix,
malla electrosoldada de #1Ø12c/15.
S5. Junta de dilatació de poliestirè expandit de 2 cm de gruix.

SD.SISTEMA DE DRENATGE
SD1. Reblert de pou amb graves per drenatge de pedra calcària.
SD2. Làmina geotèxtil formada per filtre de polièster no teixit 
col·locada sense adherir.
SD3. Làmina drenant nodular de polietiliè d’alta densitat, amb nòduls 
de 20mm d’altura aproximada fixada mecànicament.
SD4. Barrera de vapor amb làmina autoadhesiva de betúm modificat 
LBA (SBS) 20-FV amb armadura de filtre de fibre de vidre.
SD5. Drenatge amb tub ranurat de PVC de Ø160mm.

E.ESTRUCTURA
EV5.  OBRA NOVA PILARS FUSTA LAMINADA
EV5.1. Pilar de fusta d’avet laminada encolada homogenia, 
de 33mm d’espessor de les làmines, de 16x28cm de secció, 
classe resitent GL-24h tractada a l’autoclau classe 4 per a peces 
estructurals en contacte permanent amb l’exterior. 
EV5.2. Peu metàl·lic ISBMAX per a càrregues pesades d’acer 
galvanitzat en calent S235JR per a suport de formigó.
EV5.3. Fixació per expansió amb 4 passadors d’anclatges WA 

M16-151/30d’acer “electocincado” per a suport de formigó. 
EV5.4. Connectors amb l’ànima interior amb clavilles metàl·liques 
d’acer S235JR amb acabat bicormat Zn12

EH.ESTRUCTURA HORITZONTAL
EH4. EH REHABILITACIÓ - KLH
EH4.1. Taulells de fusta massissa contralaminada KLH 7cc 248 DL 
(74+30+40+30+74).
EH4.2. Junta de taulells amb tirafons 5/160 1c/20cm.
EH4.3. Unió taulell - perfil amb passador autotaladrant SFS WS-T 
Ø7 1c/60.
EH4.4. Perfil L 150.90.10 galvanitzat.
EH4.5. Ataconat amb morter de resines.
EH4.6. Ancoratge al mur c/20 a portell: HIT RE500+Vareta 
HAS-E M120.
EH4.7. Projecció perflita-vermiculita e mín. 3cm EI 90.
EH4.8. Reomplert de resines epoxi, de les obertures existents  
per salvar el desnviell de l’obra nova i l’obra vella.

EH5. OBRA NOVA JÀSSERES FUSTA LAMINADA
EH5.1. Jàsseres de fusta d’avet laminada encolada homogenia, de 
33mm d’espessor de les làmines, de 16x28cm de secció (d’altres 
en secció per a rebre forjat), classe resitent GL-24h tractada a 
l’autoclau classe 4 per a peces estructurals en contacte permanent 
amb l’exterior. 
EH5.2. Estreps d’ànima interior d’acer galvanitzat S250GD de 
2mm d’espessor
EH5.3. Connectors amb l’ànima interior amb clavilles metàl·liques 
d’acer S235JR amb acabat bicormat Zn12.
EH5.4. Junta elàstica

EH6. OBRA NOVA FORJATS I COBERTA KLH 
EH6.1. Taulells de fusta massissa contralaminada KLH 3c 108 
(34+40+34)  (passarel·les)
EH6.2. Taulells de fusta massissa contralaminada KLH 7cc 208 
(68+19+34+19+68) (tester)
EH6.3. Recolzament elàstic amb banda de neoprè
EH6.4. Unió amb tirafons tipus WT 8.2/200 1UD/150.
EH6.5. Escuadra BMF per assegurar l’estabilitat dels taulells

EH7. OBRA NOVA FORJAT SANITARI
EH7.1. Bigues de formigó pretesat autoportants T-18 de 6m.
EH7.2. Revoltons de formigó pretensat T-25 de 25x25x58cm
EH7.3. Negatius d’acer corrugat
EH7.4. Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20
EH7.5. Formigó armat HA-25/B/20/IIa de consistència tova i 
grandària màxima del granulat 20mm abocat amb cubilot.

C.COBERTA
C1. COBERTA EXISTENT
C1.1. Teula àrab de ceràmica de color vermell col·locada en sec i 
a tocs de morter en els punts vulnerables. 
C1.2. Solera de rajol massís de 29x14x2.5cm, recolzades sobre les 
llates de fusta, amb rejuntat de morter en alguns punts. 
C1.3. Enllatat amb llates de fusta de pi de 100x15mm, disposades 
cada 30cm.



C3. COBERTA OBRA NOVA PLANA
C3.1. Barrera de vapor de polietilè de 50 μm i 48 gm/m2, 
col·locada sense adherir.
C3.2. Formació de pendents amb taulell estructural OSB de 
12mm disposat sobre llistons de fusta amb pendent.
C3.3. Làmina asfàltica de betum elastòmer(tipus LBM), d’1m 
d’ample i pes mitjà de 4.0 kg/m2, desuperfície no protegida, amb 
armadura de poliéster (feltre no teixit de 160g/m2), col·locada 
autoadherida amb bufador, solapaments de 10cm i reforç sobre 
mitja canya pujant pel parament vertical.
C3.4. Feltre geotèxtil amb fibres de poliéster, estès sense adherir. 
De 6mm de gruix.
C3.5. Acabat de coberta amb estesa de grava de 5cm de gruix
C3.6. Estrep amb peça de fusta.
C3.7. Remat de coronació d’acer inoxidable Incoperfil, laminat 
en fred, espessor 1.5 mm fixat mecànicament a perfil auxiliar 
d’acer laminat en fred d’espessor 1.4 mm i densitat 140 kg/m cada 
30 cm. Fixat mecànicament a perfil Ω.

C4. COBERTA INCLINADA
C4.1. Làmina asfàltica de betum elastòmer (tipus LBM), d’1m
d’ample i pes mitjà de 4,0 kg/m2, de superfície no protegida, 
amb una armadura de polièster (feltre no teixit de 160 g/m2), 
col·locada adherida amb bufador, solapaments de 10 cm i entrega 
dins canal d’evacuació d’aigües.
C4.2  Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 80 mm 
de gruix, resistència tèrmica entre 1.786 i 1.613 m2·K/W, amb la 
superfície llisa, fixada mecànicament sobre element estructural 
de coberta i col·locat entre rastells de fusta.
C4.3. Rastells de fusta de 10x30mm, per a formació de cambra 
d’aire i suport d’acabat de coberta.
C4.4. Rastells de fusta de 40x30cm per a col·locació de les teules.
C4.5. Remat amb caps de biga fixades als taulells amb anclatges 
metàl·lics.
C4.6. Remat amb entaulat de fusta fixat als caps de biga
C4.7. Acabat de coberta de teula àrab de ceràmica de color vermell 
fixades mecànicament als rastells de suport.
C4.8. Canal d’alumini lacat negre Ø200mm, fixada mecànicament 
amb proteccions de neoprè sobre entaulonat de fusta de coberta 
i revestiment exterior, amb element de remat metàl·lic, goteró. 
Entrega per sota de làmina impermeabilitzant de coberta.

F.FAÇANA
FA1. Taulells de fusta massisa contralaminada KLH 3c 94 (30+34+30) 
EI90 
FA2. Segellat del fonament amb làmina impermeabilitzant bituminosa
FA3. Capa de morter d’annivellament sobre el qual s’hi disposa un 
llistó de fusta annivellat.
FA4. Connexió amb el parament hortizontal amb varilla roscada M18 
encolada amb SIKADUR.
FA5. Làmina impermeable transpirable Tyvek
FA6. Rastells de fusta de pi de 45x45mm amb tractament autoclau risc 
3 per disposició de l’aïllament. 
FA7. Aïllament termo acústic amb panells d’aglomerat de suro natural 
Aglocork de 50mm d’espessor fixades mecànicament al parament 
vertical entre rastells de fusta amb tacs mecànics. 
FA8. Acabat de façana amb llistó de fusta de pi de 50x22mm, fixat 

mecànciament amb vissos d’acer inoxidable. 
FA9. Trasdossat amb taulell de fusta de pi fixat mecànicament al 
parament vertical amb rastells de fusta.

D.DIVISIONS INTERIORS I TRASDOSSATS
D1. Taulells de fusta massissa contralaminada KLH 3c 57 (19+19+19) 
EI90
D2. Aïllament termo acústic amb panells d’aglomerat de suro natural 
de 40mm d’espessor fixat mecànicament amb tacs mecànics.
D3. Reblert de guix per absorvir els esforços de compressió.
D4. Recolzament elàstic amb banda de neoprè.
D5. Escuadra BMF per assegurar l’estabilitat de l’estructura
D6. Connexió amb el parament hortizontal amb varilla roscada M18 
encolada amb SIKADUR.

CR. CEL RAS
CR1. Plaques de cartró - guix de dimensions 200x120mm, de 2cm de 
gruix
CR2. Subestructura de xapa d’acer galvanitzat de 36mm d’amplada.
CR3. Perfil angular perimetral cada 40cm.
CR4. Aïllament termo acústic amb panells d’aglomerat de suro natural 
de 40mm d’espessor.
CR5. Enguixat a bona vista amb guix YG, acabat i lliscat amb guix YF 
i pintat amb pintura plàstica amb acabat llis. 

P.PAVIMENT
P1. Paviment de parquet flotant amb lames de 2180x200x14mm, amb 
una capa superior de fusta de roure, acoblades amb adhesiu.
P2. Barrera de vapor de film de polietilè .
P3. Làmina d’espuma de polietilè d’alta densitat de 3mm d’espessor.
P4. Junta de dilatació amb poliestirè expandit.
P5. Sòcol de fusta de pi.
P6. Aïllament termo acústic amb panells d’aglomerat de suro natural 
de 40mm d’espessor.
P7. Paviment de formigó polit de 38mm de gruix. Acabat mitjancant 
màquina polidora.
P8.Morter autoanivellant de ciment CT - C10 - F3 de 40mm d’espessor.

PE.PAVIMENT EXTERIOR
PE1.Làmina asfáltica de betum elastòmer(tipus LBM), d’1m d’ample i 
pes mitjà de 4.0 kg/m2, desuperfície no protegida, amb armadura de 
poliéster (feltre no teixit de 160g/m2), col·locada autoadherida amb 
bufador, solapaments de 10cm i reforç sobre mitja canya pujant 20cm.
PE2. Paviment flotant de lames de fusta amb tractament autoclau 
disposats sobrel listons de fusta també tractats que corregeixen el 
pendent.
PE3. Xapa de remat de cantelld e forjat fixada mecànicament amb 
solapament de 15 cm i segellat.

O.OBERTURES
O1. Sellat perimetral amb silicona
O2. Fusteria de fusta de pi amb tractament tipus VACSOL classe risc 3 
incolor i dures capes de Lasur base aigua incolor
O3. Vidre climalit 6/10/4
O4. Persiana graduable de lama corba Solomatic II70

B.BARANA
B1. Barana de tub de perfil buit d’acer laminat en fred de 20x20x1,5mm 
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D E F I N I C I Ó 
E S T R U C T U R A L

L’estructura que s’utilitza en els dos blocs i tant en passeres com 
en tester es basa en pòrtics de pilars i jàsseres de fusta laminada enco-
lada sobre la qual s’hi disposen els forjats i cobertes de taulells de fusta 
massissa contralaminada. 

La pauta estructural que es segueix, és la que ve marcada per les 
directrius establertes de la construcció existent.

L’estructura s’alça al damunt d’una fonamentació de formigó ar-
mat de sabates corregudes, murs de soterrani i lloses a través de peus 
metàl·lics per assegurar el confort dels pilars de fusta.

Les unions que es plantejen entre jàsseres i pilars són ocultes a 
través d’estreps d’ànima interior i connectors. D’altra banda les unions 
entre forjats - cobertes amb l’estructura es realitza en tot moment amb 
una junta elàstica de banda de neoprè. En alguns casos es treballa amb 
encaix de les peces i en d’altre amb unions mecàniques. 

S’utilitza un tipus de fusta de característiques estructurals L24h, 
on la nomenclatura gl, indica que es tracta de fusta encolada (Glued) i 
laminada (Laminated).  També es quantifíca el límit tensional de com-
pressió i tracció a 24 MPa ( 240 Kg/cm2 ). I finalment s’especifica que es 
tracta de fusta de la mateixa familia d’arbres (homogeneous).

Pel que fa als forjats són de fusta massissa contralaminada com-
posta de làmines d’avet estratificades bidireccionalment de forma 
alterna. Les làmines s’encolen i es premsen a una gran pressió a fà-
brica, obtenint com a resultat plaques de fusta massissa de gran for-
mat. Mitjançant la col·locació creuada d’aquestes capes longitudinals i 
transversals, els coeficients de contracció i dilatació es redueixen i s’in-
crementa la resistència i l’estabilitat estàtica. Aquest sistema permet el 
patronatge obert, possible gràcies a la informatització del tall a fàbrica 
sense necessitat de amortitzar motllures. La industrialització oberta 
proposada permet diversitat infinitat de mesura de peces, inclòs, pos-
sibles ajustaments a la obra i modificacions estructurals durant la vida 
útil de l’edifici, oferint un model de futur: la prefabricació flexible. 

unions pilars - jàsseres ocultes

b l o c s  o b r e r s



unions pilars - jàsseres ocultes Juntes de neopré Peus metàl·lics pilar Juntes amb la fusteria
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F.FONAMENTS
F3.FONAMENTS OBRA NOVA 
F3.1. Capa de grava compactada de 15cm
F3.2.Capa de neteja i annivellament de 10cm d’espessor de 
formigó HL-150/9/10 de consistència plàstica i grandària 
màxima de granulat 10mm.
F3.3. Llosa de formigó armat HA-25/B/20/IIa de consistència 
tova i grandària màxima del granulat 20mm abocat amb 
cubilot, amb barres d’armadura d’acer corrugades B400S de 
30cm d’espessor.
F3.4. Sabata correguda de formigó armat HA-25/B/20/
IIa fabricat en central i abocat amb cubilot amb armadures 
d’acer B500S de secció 60x50cm i 60x40cm. 
F3.5. Mur de soterrani de formigó armat HA-25/B/20/IIa 
fabricat en central i abocat amb cubilot amb armadures 
d’acer B500S de 30cm d’espessor.
F3.6. Mur de forjat santitari de formigó armat HA-25/B/20/
IIa fabricat en central i abocat amb cubilot amb armadures 
d’acer B500S de 30cm d’espessor.
F3.7. Junta de formigonat
F3.8. Encofrat amb laltes de fusta per a formigó vist.
F3.9. Lligat del cèrcol d’acer B-500T Ø 6a20mm.
F3.10. Falques de recolzament de l’armadura inferior.
F3.11. Peus de recolzament de l’armadura superior.
F3.12. Junta de dilatació de poliestirè expandit de 2 cm de 
gruix.

S.SOLERA
S1. Capa de grava compactada de 15cm 
S2.Feltre geotèxtil amb fibres de poliéster, estès sense adherir. De 
6mm de gruix.
S3. Barrera de vapor de polietilè de 50 μm i 48 gm/m2, col·locada 
sense adherir.
S4. Solera de formigó armat HA-25/B/20IIa, de 15 cm de gruix,
malla electrosoldada de #1Ø12c/15.
S5. Junta de dilatació de poliestirè expandit de 2 cm de gruix.

E.ESTRUCTURA
EH. ESTRUCTURA HORITZONTAL
EH7. OBRA NOVA FORJAT SANITARI
EH7.1. Bigues de formigó pretesat autoportants T-18 de 6m.
EH7.2. Revoltons de formigó pretensat T-25 de 25x25x58cm
EH7.3. Negatius d’acer corrugat
EH7.4. Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20
EH7.5. Formigó armat HA-25/B/20/IIa de consistència tova 
i grandària màxima del granulat 20mm abocat amb cubilot.



Planta fonaments
E: 1/350
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Planta estructura tipus
E: 1/350



E.ESTRUCTURA
EV.ESTRUCTURA VERTICAL
EV5.  OBRA NOVA PILARS FUSTA 
LAMINADA
EV5.1. Pilar de fusta d’avet laminada 
encolada homogenia, de 33mm 
d’espessor de les làmines, de 16x28cm de 
secció, classe resitent GL-24h tractada a 
l’autoclau classe 4 per a peces estructurals 
en contacte permanent amb l’exterior. 
EV5.2. Peu metàl·lic ISBMAX per a 
càrregues pesades d’acer galvanitzat en 
calent S235JR per a suport de formigó.
EV5.3. Fixació per expansió amb 
4 passadors d’anclatges WA M16-
151/30d’acer “electocincado” per a suport 
de formigó. 
EV5.4. Connectors amb l’ànima interior 
amb clavilles metàl·liques d’acer S235JR 
amb acabat bicormat Zn12

EH. ESTRUCTURA HORITZONTAL
EH5. OBRA NOVA JÀSSERES FUSTA 
LAMINADA
EH5.1. Jàsseres de fusta d’avet laminada 
encolada homogenia, de 33mm 
d’espessor de les làmines, de 16x28cm 
de secció (d’altres en secció per a rebre 
forjat), classe resitent GL-24h tractada a 
l’autoclau classe 4 per a peces estructurals 
en contacte permanent amb l’exterior. 
EH5.2. Estreps d’ànima interior d’acer 
galvanitzat S250GD de 2mm d’espessor
EH5.3. Connectors amb l’ànima interior 
amb clavilles metàl·liques d’acer S235JR 
amb acabat bicormat Zn12.

EH6. OBRA NOVA FORJATS I COBERTA 
KLH 
EH6.1. Taulells de fusta massissa 
contralaminada KLH 3c 108 (34+40+34)  
(passarel·les)
EH6.2. Taulells de fusta massissa 
contralaminada KLH 7cc 208 
(68+19+34+19+68) (tester)
EH6.3. Recolzament elàstic amb banda 
de neoprè
EH6.4. Unió amb tirafons tipus WT 
8.2/200 1UD/150.

Unió pilar jàsseres bloc tutelats

Unió pilar jàsseres bloc hab. residencials

Unió pilar fonaments (llosa, sabata, mur)

Unió forjat - jàsseres passera  bloc res.

Unió forjat - jàsseres passera  bloc tut.

Unió forjat - jàsseres tester
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P R E D I M E N S I O N A T  P I L A R S
O B R A  N O V A

Dades necessàries

Secció pilar (tester) 16·16cm

Àrea contributiva (2.98m·3.08m) 10.24 m²

L, Longitud 3.27 m

E, mòdul d’elasticitat 9.4kN/ mm²

Ꝺ adm (considerant coeficients de seguretat inclosos) 11 N/mm²

Tensió admissible a flexió

f, Capacitat resistent a flexió (Tipus Fusta C-24) = 24 N/mm²
Kmod, Factor de modificació = 0.8
Ƴ, Coeficient de seguretat = 1.30

Ꝺ, Tensió (Kmod · (f/ Ƴ)) (0.8 · 24)/1.30 14 N/mm²

Pes propi i sobrecàrregues (càlcul a l’annex)

Càrregues permanents coberta 1.61 kN/m² · 1.35 2.17kN/m²

Càrregues permanents forjats (1.04+1.00)kN/m² · 
1.35

2.75kN/m²

Càrregues variables coberta (1.00+0.40)kN/m² · 
1.50

2.10kN/m²

Càrregues variables forjats 2.00kN/m² · 1.50 3.00kN/m²

Càrrega pilar de fusta laminat 
planta segona, primera i baixa

3.8 kN/m³ · (3.27m 
+3.27m+3.27m) · 1.35

50.3kN/m²

Càrregues pilar

Sobrecàrrega coberta (2.17+2.10)kN/m² · 
10.24 m²

43.72kN

Sobrecàrrega forjat planta 2a (2.75+3.00)kN/m² · 
10.24 m²

58.92kN

Sobrecàrrega forjat planta 1a (2.75+3.00)kN/m² · 
10.24 m²

58.92kN

Sobrecàrrega pilar de fusta 
laminada

50.3kN/m² · 0.16 · 
0.16

1.29 kN

TOTAL 162.8 kN

Comprovació sense considerar vinclament

Ꝺc,0,d = Nd / Ad 162800N / 22500mm 7.2N/mm²

Ꝺc,0,d < Ꝺ adm 7.2N/mm² < 14N/mm² COMPLEIX

Comprovació a vinclament del pilar més desfavorable en l’eix Z

Inèrcia, Iz=b·h³/12 (160m · 160m³) / 12 54613333

Radi de gir iz= √Iz/A √(54613333/22500) 49.27 mm

Es considera el cas més desfavorable, el pilar és biarticulat, de mane-
ra que βz és 0.7

Esv. mecànica, λz=L·βz/iz (3270 · 0.7) / 49.27 46.46

Esv. relativa λref,z= λz/π √ fc/E (46.46/3.14) √ 14 /9400 0.57

Com que l’esveltesa relativa és major de 0.3, s’ha de comprovar la 
peça a vinclament. Per aquest motiu s’ha de calcular el coeficient de 
vinclament a la taula 6.1 del CTEDEB-SE. 

χc,z=0.94

Índex d’esgotament a vinclam.
Ꝺc,0,d / χc,z · fc

6.3/(0.94·14) = 0.48 < 
1.00

COMPLEIX



Dades necessàries

Secció jàssera (tester) 16·28cm

Intereix 1.75 m

L, Longitud 2.89 m

I, inèrcia ((b·h³)/12) 29269 cm³

E, mòdul d’elasticitat 9.4kN/ mm²

Ꝺ adm (considerant coeficients de seguretat inclosos) 11 N/mm²

Fd (L/300) 0.96 cm

Tensió admissible a flexió

f, Capacitat resistent a flexió (Tipus Fusta C-24) = 24 N/mm²
Kmod, Factor de modificació = 0.8
Ƴ, Coeficient de seguretat = 1.30

Ꝺ, Tensió (Kmod · (f/ Ƴ)) (0.8 · 24)/1.30 14.7N/mm²

Estat de càrregues

Càrregues permanents Qp = (2.04) kN/m²·3.08m·1.35 kg/cm²

Càrregues variables Qv = 2.00 kN/m² · 3.08m·1.50 9.24 kN/m

Càrrega total QT = Qp + Qv 17.72 kN/m

Comprovació a flexió (es considera biga birecolzada)

M= q · L²/8 (17.72Kg/cm · (289cm)²) / 8 185023kg·cm

W=(b · h²)6 (16 · 28²) / 6 2090.7 cm³

Ꝺc = M / W 185023 kg·cm / 2090.7 cm³ 88.48kg/cm²

88.48 N/mm² < 147 kg/cm² COMPLEIX

Comprovació de la fletxa (biga birecolzada)

f= ((5 · QT · L^4) / (E · 
I ·384))

((5 · 17.72Kg/cm · (289cm)^4) / 
(94000 · 29269 cm^4 · 384))

0.58 cm

0.58 cm < 0.96  cm COMPLEIX

P R E D I M E N S I O N A T  J À S S E R E S
O B R A  N O V A

P R E D I M E N S I O N A T  T A U L E L L S  K L H 
O B R A  N O V A

Taules de predimensionament

El càlcul dels taulells de fusta massissa KLH es realitza tenint 

en compte l’aspecte de la superposició de seccions amb unions 

elàstiques. Les capes longitudinals presenten una unió flexible a 

l’empenta entre sí per mitjà de capes transversals, de manera que, 

per norma general, la fletxa no es descuida a causa de la força 

tarnversal (deformacions per cisallament de les capes transversals). 

El dimenionat i l’execució es realitzen en conformitat amb 

l’Eurocode 5 (EN 1995-1-1 y EN 1995-1-2) tenint en compte la 

normativa nacional ÖNORM B 1995-1-1 y ÖNORM B 1995-1-2.

Les propietats del producte “taulell de fusta massissa KLH”, 

necessaries pel dimensionament es detallen en el Document de 

Idoneïtat Tècnica Europea (DITE-06/0138). 

La pràctica més habitual en el sector de la construcció per 

al càlcul de l’estructura, és el mètode γ. Es tracta d’un mètode 

d’aproximació desenvolupat per bigues solicitades a la tensió amb 

unió elàstica i que poden aplicar-se a la fusta contraxapada en 

taulells. En lloc de l’elasticitat dels elements d’unió, es té en compte 

la deformació per cisallament de les capes transversals. 

Tenint en compte les càrregues que actuen sobre els forjats 
podrem predimensionar els següents taulells per a les passarel·les i 
per al tester, que es comprovaran a continuació:

TAULA PER A BIGUES D’UN TRAM
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Dades necessàries

Tauell KLH 3c 108 DL (34+40+34) 108 cm

Intereix 1.20 m

L, Longitud (llum) 2.95 m

E, Mòdul d’elasticitat 12 kN/mm²

Fd (L/300) 0.98 cm

Tensió admissible a flexió

f, Capacitat resistent a flexió (Tipus Fusta C-24) = 24 N/mm²
Kmod, Factor de modificació = 0.9
Ƴ, Coeficient de seguretat = 1.25

Ꝺ, Tensió (Kmod · (f/ Ƴ)) (0.9 · 24)/1.25 172.8kg/
cm²

Càlcul de la nova Inèrcia

Y= Ʃ (A · Y) / Ʃ A

Y1= 1.7
Y2= 9.1

A1, A2 = b·h = 120 ·3.4 = 408cm² 

Y = ((A1 · Y1)+(A2 · Y2)/(A1+A2)
Y = ((408·1.7)+(408·9.1))/(408+408)

5.4cm

I = Ʃ (I + A · d²)

d1= 1.7 - 5.4 = 3.7cm
d2= 9.1 - 5.4 = 3.7cm

I1,I2 = (b·h³)/12=(120·(3.4)³)/12 =393cm^4

I = (I1+A1·d1²) + (I2+A2·d2²) 
I = ((393+(408·3.7²)+(393+(408.·3.7²))

12597cm^4

Estat de càrregues

Càrregues perma-
nents

Qp = (1.04+1.00) kN/
m²·1.20m·1.35

3.30 kN/m

Càrregues variables Qv = 2.00 kN/m² · 1.20 m · 1.50 3.60 kN/m

Càrrega total QT = Qp + Qv 6.90 kN/m

Comprovació a flexió (es considera biga birecolzada)

M= q · L²/8 (6.90Kg/cm · (295cm)²) / 8 75060kg·cm

W=(b · h²)6 (120 · 10.8²) / 6 2332.8 cm³

Ꝺc = M / W 75060 kg·cm / 2332.8 cm³ 32.2kg/cm²

32.2 kg/cm² < 172.8 kg/cm² COMPL.

Comprovació de la fletxa (biga birecolzada)

f= ((5 · QT · L^4) / (E · 
I ·384))

((5 · 6.90Kg/cm · (295cm)^4) / 
(120000 · 12597 cm^4 · 384))

0.45 cm

0.45 cm < 0.98  cm COMPL.



Càlcul de la nova Inèrcia

Y= Ʃ (A · Y) / Ʃ A

Y1= 1.7
Y2= 9.1

A1, A2 = b·h = 120 ·3.4 = 408cm² 

Y = ((A1 · Y1)+(A2 · Y2)/(A1+A2)
Y = ((408·1.7)+(408·9.1))/(408+408)

5.4cm

I = Ʃ (I + A · d²)

d1= 1.7 - 5.4 = 3.7cm
d2= 9.1 - 5.4 = 3.7cm

I1,I2 = (b·h³)/12=(120·(3.4)³)/12 =393cm^4

I = (I1+A1·d1²) + (I2+A2·d2²) 
I = ((393+(408·3.7²)+(393+(408.·3.7²))

12597cm^4

Càlcul de la nova Inèrcia

Y= Ʃ (A · Y) / Ʃ A

Y1=3.4
Y2=10.4
Y3=17.4

A1, A3 = b·h = 120 ·6.8 = 816cm² 
A2 = b·h = 120 · 3.4 = 408cm²

Y = ((A1 · Y1)+(A2 · Y2)+(A3 · Y3)/(A1+A2+A3)
Y = ((816·3.4)+(408·10.4)+(816·17.4))/(816+408+816)

10.4cm

I = Ʃ (I + A · d²)

d1= 3.4 - 10.4 = 8cm
d2= 10.4 - 10.4 = 0cm
d3= 17.4 - 10.4 = 8cm

I1,I3 = (b·h³)/12=(120·(6.8)³)/12 =3144cm^4
I2 = (b·h³)/12=(120·(3.4)³)/12 =393cm^4

I = (I1+A1·d1²) + (I2+A2·d2²) + (I3+A3·d3²) 
I = ((3144+(816·7²)+(393+(0))+(3144+(816.·7²))

86649cm^4

Estat de càrregues

Càrregues permanents Qp = (1.04+1.00) kN/
m²·1.20m·1.35

3.30 kN/m

Càrregues variables Qv = 2.00 kN/m² · 1.20 m · 1.50 3.60 kN/m

Càrrega total QT = Qp + Qv 6.90 kN/m

Comprovació a flexió (es considera biga birecolzada)

M= q · L²/8 (6.90Kg/cm · (600cm)²) / 8 310500kg·cm

W=(b · h²)6 (120 · 20.8²) / 6 8652.8 cm³

Ꝺc = M / W 310500 kg·cm / 8652.8 cm³ 35.9 kg/cm²

35.9 kg/cm² < 172.8 kg/cm² COMPLEIX

Comprovació de la fletxa (biga birecolzada)

f= ((5 · QT · L^4) / (E · 
I ·384))

((5 · 6.90Kg/cm · (600cm)^4) / 
(120000 · 86649 cm^4 · 384))

1.11 cm

1.11 cm < 2.0  cm COMPLEIX

Dades necessàries

Tauell KLH 7cc 208 DL (68+19+34+19+68) 208 cm

Intereix 1.20 m

L, Longitud (llum) 6.00 m

E, Mòdul d’elasticitat 12 kN/m²

Fd (L/300) 2.0 cm

Tensió admissible a flexió

f, Capacitat resistent a flexió (Tipus Fusta C-24) = 24 N/mm²
Kmod, Factor de modificació = 0.9
Ƴ, Coeficient de seguretat = 1.25

Ꝺ, Tensió (Kmod · (f/ Ƴ)) (0.9 · 24)/1.25 172.8kg/
cm²
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D E F I N I C I Ó  D ’ I N S T A L · L A C I O N S

És important a l’hora d’enfrontar-se a un projecte de 
rehabilitació d’habitatges plurifamiliars d’aquesta magnitud, 
fer una previsió d’espais i una adequada organització per rebre 
totes les instal·lacions necessàries pel correcte funcionament 
de l’edifici, ja que si no fos així, el seguit d’imprevistos que 
poden sorgir, poden ser de molt difícil solució pel compliment 
dels requisits de normativa actual. 

En el projecte per tant, es destinen els espais necessaris 
per allotjar tots els equips de producció i distribució 
d’energia, així com els equips subsidiaris i tot el necessari 
per al correcte funcionament de la xarxa, seguint les estrictes 
pautes marcades per la normativa vigent. El projecte té en 
compte les instal·lacions de distribució d’aigua freda i la 
producció d’aigua calenta, la distribució d’electricitat i 
il·luminació i les instal·lacions pel correcte funcionament 
de climatització, ventilació i seguretat en cas d’incendi.

La rehabilitació tracta d’uns blocs residencials disposats 
de forma horitzontal amb una llargària total de 75 metres. 
Aquest fet, ha portat a dissenyar els subministraments d’aigua 
freda i electricitat, amb un sistema d’organització més lògic i 
econòmic per les característiques d’uns habitatges distribuïts 
de forma horitzontal amb accés per passeres. Aquest sistema 
tracta de comptadors individuals per cada planta que permet 
des del punt de vista constructiu una previsió d’espais pel 
pas d’instal·lacions mínima, i un estesa de cables i canonades 
molt menor. 

Aquest tipus d’organització ha de ser pactada prèviament 
amb l’Empresa Subministradora, ja que dificulta la lectura 
dels comptadors per part dels tècnics. 

D’altra banda, seguint amb el criteri de convivència en 
una comunitat que comparteix espais d’ús comú, aquesta 
organització també permet reduir despeses amb les 
instal·lacions. D’aquesta manera , es planteja la producció 

d’aigua calenta sanitària amb equips centralitzats de forma 
col·lectiva amb un sistema de plaques solars, instal·lades a la 
coberta, amb recolzament de caldera de biomassa col·lectiva, 
instal·lada  en planta soterrada en espai comunitari, en què 
cada usuari disposarà també d’un comptador individual pel 
recompte de despeses de cada usuari. 

Aquest sistema permet un ús més econòmic i eficient 
de les instal·lacions tèrmiques necessàries per assolir el 
confort tèrmic dels usuaris, i a la vegada un estalvi de consum 
d’energia en les factures.

Pel que fa a la instal·lació de climatització, cada usuari 
disposarà d’un sistema d’aire condicionat individual, en què 
les unitats exteriors, es situaran en la coberta de les passeres 
també comunitàries.

Així doncs, les instal·lacions comunes s’instal·laran en 
planta soterrada del tester i coberta, i passeres i discorreran 
per les zones comunes de pas, és a dir, les passeres. D’aquesta 
manera es crearan muntants amb instal·lacions ocultes pel 
sanejament i aigua sanitària, que alimentaran directament 
a cada habitatge. D’altra banda la instal·lació elèctrica serà 
vista (en bloc residencial) amb tubs de coure, garantint així 
facilitats per futurs canvis i ampliacions.

Una vegada les instal·lacions arribin als usuaris es 
disposaran els comptadors en zona comuna tal com ho 
indiquen les normatives de les Empreses Subministradores 
i s’endinsaran als habitatges. Aquests comptadors s’allotjaran 
en armaris per aquest fi. 

Com que una de les premisses de la rehabilitació és la 
conservació de l’estructura existent, i aquesta vol ser mostrada, 
la utilització de falç sostre dins de l’habitatge queda reduïda 
a espais humits tal com cuina i bany, així com nucli central 
i  pas d’un espai a l’altre. 

biomassa

b l o c s  o b r e r s



biomassa instal·lacions ocultes plaques solars producció col·lectiva
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A I G U A

El disseny de la instal·lació d’aigua segueix les prescripcions del 
CTEDB HS 4: Subminitrament d’aigua. 

Els blocs rehabilitats, tracten d’habitatges plurifamiliars amb 
més d’un règim funcional o titulars distribuits de forma horitzontal, 
dins d’un recinte privat, de manera que es s’organitza la instal·lació 
amb comptadors a cada habitatge per planta de forma centralitzada 
en més d’un lloc d’acord comú amb l’Empresa Subministradora.

D’aquesta manera l’edifici es serveix de la xarxa pública de 
subminitrament d’aigua, que connecta l’edifici per un nínxol situat 
a façana on s’hi troba la clau de tall general i a través de la canonada 
d’alimentació es discorre soterrada en planta baixa alimentant els 
muntants, i així els comptadors i la clau de pas interior. D’altra 
banda, el comptador d’ús comú es situa en un armari per aquest fi 
en planta soterrada. 

S’ha de tenir en compte la protecció contra retorns després 
de comptadors, base dels ascendents, abans de l’equipament de 
tractament de l’aigua, en tubs d’alimentació no destinats a usos 
domèstics i abans dels aparells de refrigeració o climatització.

Segons el tram de la instal·lació s’utilitzen materials diferents: 
en l’escomesa i instal·lació general de polietilè, comptadors d’acer 
galvanitzat, instal·lació particular de  polietilè reticular i claus i 
vàlvules d’acer inoxidable.

D’altra banda, segons la Taula 2.1 del CTE HE 4, l’edifici situat a 
Girona (tipus II), ha de tenir una contribució solar mínima d’aigua 
calenta del 50% ja que supera el cabal de 20.000l/dia.  (càlculs a 
l’annex)

Així doncs la xarxa d’aigua calenta constituirà pel tub 
d’alimentació d’AFS que s’unirà amb la caldera, acumulador i 
l’intercanviador. El circuit de consum es farà en paral·lel al circuit 
d’AFS a 4 cm de distància o sinó també es podrà fer per sobre de 
l’AFS, per tant es distribuirà per tots els punts on es necessiti aigua 
calenta. A més, aquest tub d’AFS alimentarà les diferents connexions 
entre el captador, l’interacumulador solar, l’acumulador i la caldera.

D’altra banda el circuit primari començarà als captadors solars 
i es dirigirà a l’acumulador solar. La instal·lació de captadors solars 
s’implantaran en la coberta de l’edifici que mitjançant l’energia 
captada del sol escalfaran l’aigua. Els captadors s’instal·laran 
connectats en paral·lel, amb retorn invertit; el recirculador 
proporcionarà el cabal i pressió per fer efectiva la circulació i vèncer 
les pèrdues de càrrega. 

Per a garantir el subministrament d’ACS, es recolzarà la 
producció d’aigua calenta amb un circuit secundari amb caldera 
col·lectiva de biomassa. (calculada a l’annex)
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S A N E J A M E N T

El disseny de la instal·lació de sanejament segueix les 
prescripcions del CTEDB HS 5: Evacuació d’aigues. 

Es disposa un sistema de recollida d’aigües amb xarxa 
separativa (aigües pluvials - aigües usades), preveient 
la reutilització de part les aigües pluvials per a cisternes 
d’inodors i reg gràcies a un dipòsit de tractament i acumulació 
d’aquestes soterrat en el pati comunitari. 

El traçat es dissenya seguint recorreguts mínims en 
horitzontal i pendents que facilitin l’evacuació per gravetat. 
Es disposaran sistemes de ventilació adequats que permetin 
el funcionament dels sifons i l’evacuació de gasos.

Les dues xarxes no es barrejaran en cap moment, a més 
es preveu que en les situacions puntuals en què les dues 
canalitzacions es creuin, el circuit de pluvials ho farà a una 
cota superior a fi d’evitar possibles contaminacions en el cas  
que per una avaria es produïssin perdudes en el circuit.

La instal·lació disposarà de sifons que impedeixin el pas 
d’aire contingut en les canonades sense afectar al flux dels 
residus i la connexió a la xarxa es realitzarà a través d’una 
arqueta sifònica registrable. 

La dimensió dels col·lectors individuals, baixants i 
canonades corresponents als aparells sanitaris, es calcularà 
segons normativa (càlculs a l’annex).

Pel que fa a les aigües residuals usades corresponents a 
les cuines i banys dels habitatges, i cuina, bugaderia i banys 
comuns, desaiguarant pels baixants a través dels trasdossats 
de paraments verticals.

Pel que fa a les aigües pluvials, les cobertes inclinades 
desaigüaran als canalons fins arribar als baixants, que en el 
cas dels trams en contacte amb la coberta plana de passera, 
aquests la travessaran. Caldrà doncs, una bona estanquitat per 
a garanitr una bona evacuació de les aigues.
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E L E C T R I C I T A T  I 
I L · L U M I N A C Ó

El disseny de la instal·lació d’electricitat seguirà les 
prescripcions del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió 
REBT, les Instruccions tècniques (ITC-BT), les Normes 
UNE de referència al reglament i les Normes particulars de 
l’empresa subministradora (FECSA-ENDESA) per instal·lacions 
d’enllaç de baixa tensió (ntp-iebt)

Els blocs rehabilitats, tracten d’habitatges plurifamiliars 
amb més d’un règim funcional o titulars distribuits de forma 
horitzontal, dins d’un recinte privat, de manera que es 
s’organitza la instal·lació amb comptadors a cada habitatge per 
planta de forma centralitzada en més d’un lloc d’acord comú 
amb l’Empresa Subministradora. 

Així doncs l’edifici es serveix de la xarxa pública de 
subministrament elèctric, que connecta a l’edifici per un nínxol 
situat a façana on s’hi troba la caixa general de protecció i a 
través de la línia general d’alimentació trifàssica entra a dins 
l’edificació seguint la passera de cada planta fins a les caixes 
de derivació que alimenten en monofàssic cada comptador 
situat a l’exterior de cada habitatge d’on en surten les línies de 
derivaciño individual fins al quadre particular de cada habitatge 
i es distribueix el cablejat ocult per l’habitatge.  D’altra banda el 
comptador general es situa a un armari per aquest fi en planta 
soterrada i s’alimenta amb trifàssic. 

La il·luminació de l’edifici es divideix en dos grups: 
la il·luminació interior dels habitatges i espais comuns i la 
il·luminació de les passeres. 

La il·luminació interiorserà en posició descendent de dalt 
cap a baix amb LEDs Downlight encastats al falç sostre.

La il·luminació d eles passeres serà des de terra amb franjes 
continues de LEDs. 

D’altra banda també es plantejen punts de llum directes a 
les entrades i sortides del bloc.

En tot el projecte s’intenta minimitzar l’ús de la il·luminació 
elèctrica a favor de la natural, a part de les mesures passives per 
assegurar una correcta aclimatació dels espais, les obertures es 
tracten per tal de maximitzar la il·luminació horitzontal i així 
minimitzar el consum elèctric.
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El disseny de la instal·lació de ventilació segueix les 
prescripcions del CTEDB HS 3: Qualitat de l’aire interior.

Tenint en compte que es tracta d’un conjunt d’habitatges  
amb una distància entre paraments de façana de 11 metres, 
amb un pati amb obertures enmig, es planteja una ventilació  
híbrida amb extracció mecànica. 

D’aquesta manera els locals secs com habitacions, sala i 
menjador disposaran d’obertures d’admissió que comunicaran 
directament amb l’exterior i als locals humits com cuina i 
bany disposaran d’obertures d’extracció mecàniques amb 
reixetes disposades al falç sostre connectades directament 
als conductes d’extracció. Per aquest motiu es diposaran 
d’obertures de pas entre locals secs i humits.  

Les entrades d’aire es realitzaran a través de la propia 
fusteria de les obertures.

D’altra banda, els habitatges comptaran amb un sistema 
de sistema de climatització d’impulsió d’aire fred/calent a 
través d’una bomba de calor gràcies al sistema VRV. Aquesta 
opció està orientada cap a l’estalvi energètic i respon als 
requeriments de sostenibilitat que segueix el concepte de 
projecte.

El dispositiu connecta les unitats interiors disposades 
al falç sostre de les terrasses dels habiatatges amb les 
exteriors  disposades a les cobertes de les passeres i 
distribueix el refrigerant a les interiors segons la seva 
demanda i funcionament, sigui de calefacció o refrigeració. 
D’aquesta manera es poden controlar, dins un mateix espai, 
individualment la temperatura i disposar de refrigeració i 
calefacció simultàniament, sempre que la unió entre les unitats 
exteriors i interiors es realitzi a través de tres conductes. 

La unitat exterior compressora de refrigerant és 
alhora condensadora quan les unitats interiors demanen 
fred o evaporadora quan generen calor. La seva funció és 
la de comprimir el refrigerant i fer-ho circular per tota la 
instal·lació, el seu funcionament depèn directament de les 
unitats interiors a les que alimenta.

V E N T I L A C I Ó
I  C L I M A T I T Z A C I Ó
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Per a garantir la seguretat dels usuaris en cas d’incendi es 
compleixen els requeriments establerts al document bàsic de 
seguretat enfront d’incendis del Codi Tècnic de la Edificació 
(CTE DB SI).

Cada conjunt de bloc residencial conforma dos sectors 
d’incendi, ja que la seva superficie construida supera els 2500m2. 
De manera que el conjunt d’habitatges serà un sector d’incendi, i 
el tester en conformarà un altre. S’ha de tenir en compte que els 
elements que separen habitatges entre sí han de complir EI60. 

D’altra banda apareixen locals de risc especial:
- Sala de calderes (potència menor a 200kW) : risc baix
- Magatzem de combustible sòlid (S>3m2): risc mig
- Sala de maquinària d’ascensors: risc baix

Es compliran les següents resistències al foc:
- Elements de separació de sectors: 
o Parets i sostres sobre rasant: EI 60 (edifici h>15m)
o Portes sobre rasant: EI245 C5
o Portes ascensor E30
- Elements de separació de zones de risc especial:
o Resistència estructura portant: R90 baix / R120 mig
o Resistència parets i sostres: EI90 baix / EI120 mig
o Portes amb la resta de l’edifici: EI45 C5 baix / 2EI2 30 C5

Per a garantir l’evacuació dels ocupants seran necessaries 
dues sortides de planta  per a que els recorreguts d’evacuació fins 
a una sortida de planta no superin els 50m.

En el càlcul de l’ocupació es tindrà en compte una ocupació 
d’ús residencial de 20pers/m2. Tenint en compte que cada 
habitatge té una superfície aproximada de 60m2 i el tester 70m2, 
cada planta compta amb una ocupació de 40 persones, amb un 
total de tot el bloc de 120 persones. 

Els elements d’evacuació i passos es dimensionaran segons les 
ocupacions- Així doncs, el dimensionat de les portes i passadissos 
(A>P/200) cal esmentar que mantenen els mínims establerts de 
0.80 metres i els passadissos (A>P/160) d’1 metre. Pel que fa a 
les escales d’evacuació descendent, tenen una amplada de 1.40 
metres d’amplada que aconsegueixen evacuar en descendent 224 
persones, de manera que compleixen perfectament la normativa. 

En la dotació de instal·lacions de protecció contra incendis 
s’haurà de tenir en compte que en els locals de risc especial s’haurà 
de col·locar un extintor a l’exterior, prop de la porta d’accés. A la 
resta de l’edifici s’haurà de dotar d’extintors complint que n’hi 
hagi un cada 15 metres de recorregut com a màxim des de tot 
origen d’evacuació.

S E G U R E T A T  E N 
C A S  D ’ I N C E N D I
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Per a la determinació de les càrregues s’ha utilitzat el CTE 
DBSE-AE,  “Accions en l’edificació,” per a verificar el compliment 
dels requisits de seguretat estructural (capacitat portant i 
estabilitat) i aptitud al servei, establerts en el DB-SE, seguretat 
estructural. Es tindran en compte:

Dins de les accions permanents tindrem en compte:
-PES PROPI. El pes propi correspon als elements 
estructurals, tancaments, elements separadors, divisions, tot 
tipus de fusteria (paviments, falç sostre...), replets (sorra) i 
equipament fix. 

En les accions variables tindren en compte:
-SOBRECÀRREGA D’ÚS. La sobrecàrrega d’ús correspon al 
pes de tot el que pot gravitar sobre l’edifici per raó del seu ús. 
-VENT. El vent correspon a la distribució i el valor de les 
pressions que exerceixen sobre l’edifici i les forces resultants 
depenen de la forma i les dimensions de la construcció, de 
les característiques i de la permeabilitat de la seva superfície, 
així com de la direcció i intensitat.
-NEU. La càrrega corresponen a la neu correspon a la 
distribució i la intensitat de la càrrega de neu sobre un 
edifici, o en particular sobre una coberta, depèn del cima 
del lloc, del tipus de precipitació, del relleu de l’enron, de 
la forma de l’edifici o coberta, dels efectes del vent, i dels 
intercanvis tèrmics dels paraments exteriors. 

Un cop definides totes les càrregues que actuen a l’estructura, 
definirem les combiancions d’accions per a la comprovació dels 
estats límit de servei. 

ESTAT LÍMIT DE SERVEI: Són els que, al ser superats, afecten 
al confort i al benestar dels usuaris o de terceres persones, al 
correcte funcionament de l’edifici o a l’aparença de la construcció. 
Els ELS poden ser reversibles i irreversibles. La reversibilitat es 
refereix a la conseqüències que excedeixin els límits especificats 
com admissibles, un cop desaparegudes les accions que les han 
produït. Com ELS han de considerar-se els relatius a:

-Les deformacions (fletxes, seients o desploms) que afecten a 
l’aparença de l’obra, al confort dels usuaris, o al funcionament 
dels equips i instal·lacions;
-Les vibracions que causen una falta de confort de les 
persones, o que afecten a la funcionalitat de l’obra;
-Els danys o el deteriorament que poden afectar 
desfavorablement a l’aparença a la durabilitat o a la 
funcionalitat de l’obra.

Els efectes de les accions de curta duració poden resultar 
irreversibles, es determinen mitjançant combinacions d’accions, 
del tipus denominat característica, a partir de l’expressió:

ƩGk,j + P + Qk,1 + ƩΨ0,i · Qk,i

C À L C U L S  E S T R U C T U R A

CÀRREGUES PERMANENTS

PES PROPI

COBERTA

Densitat Secció /
gruix

Inte-
reix

Pes propi

Jàsseres 420 kg/m³ (Ø22)0.038m² 3.46m 0.046 kN/m²

Bigues 420 kg/m³ (Ø18)0.025m² 0.6m 0.063 kN/m²

Llates de fusta Taula C.2 Elements de cobertura. 0.10 KN/m²

Fulla de rajol Taula C.Elements de cobertura. 0.40 KN/m²

Teula àrab Taula C.2 Elements de cobertura. 0.40 KN/m²

1.01 KN/m²

C À R R E G U E S  E X I S T E N T S

FORJAT UNIDIRECCIONAL AMB JÀSSERES DE FUSTA

Densitat Secció Inte-
reix

Pes propi

Jàsseres 420 kg/m³ (Ø22)0.038m² 3.46m 0.046 kN/m²

Bigues 420 kg/m³ (Ø18)0.025m² 0.60m 0.063 kN/m²

Fulla de rajol Taula C.2 Elements de cobertura. 0.40 kN/m²

Reomplert Suposem 0.50 kN/m²

Paviment Taula C.2 Elements de pavimentació 0.80 kN/m²

1.81 kN/m²

PES PROPI MUR PORTANT DE PEDRA REHABILITACIÓ

Densitat Gruix Pes propi

Mur de pedra 2300kg/m³ 0.45m 10.35 KN/m²

10.35 KN/m²

PES PROPI ENVANS

Densitat Gruix Pes propi

Envans cerà-
mics

1800 kg/m³ 0.04m - 0.07m 1.00 KN/m²

CTE considera que els sistemes constructius 
que no superin 1.2kN/m² poden equiparar-se a 
una càrrega de 1.00kN/m². 

1.00 KN/m²

MUR PORTANT DE FÀBRICA

Densitat Gruix Pes propi

Maó massís 18kN/m³ 0.15m 2.70KN/m²

2.70 KN/m²

D E T E R M I N A C I Ó  D E  L E S  C À R R E G U E S



SOBRECÀRREGA DE VENT

L’acció del vent, és una força perpendicular a la superfície 
de cadap unt exposat, o pressió estàtica que es pot expressar 
com:

qb La presió dinàmica del vent. En qualsevol 
punt del terriotri español es pot adoptar 
0.50 KN/m²

 0.50 KN/m²

ce El coeficient d’exposició variable amb 
l’altura i en funció de l’entorn segons 3.4

1.30m

cp Coeficient eòlic o de pressió, segons la 
forma i orientació segons 3.5

(0.8+0.4)

qe = qb · ce · cp 0.50 KN/m² · 1.30m · 
(0.8+0.4)

0.78 KN/m²

CÀRREGUES VARIABLES 

SOBRECÀRREGA DE NEU

La distribució i la intensitat de càrrega de neu sobre una 
coberta, depèn del clima, del tipus de precipitació, del relleu 
de l’enorn, de la forma de l’edifici o coberta, dels efectes del 
vent i dels intercanvis tèrmics dels paraments exteriors. 

Com a valor de càrrega de neu per unitat de superfície en 
projecció horitzontal es pot prendre:

μ coeficient de forma de la coberta segons 
3.5.3

1.00 KN/m²

sk valor característic de la càrrega de neu 
sobre un terreny horitzontal segons 3.5.2

0.40

qn = μ · sk  1.00 KN/m² · 0.4 0.40 KN/m²

SOBRECÀRREGA D’ÚS

FORJAT

1.00 KN/m²

COBERTA

2.00 KN/m²
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CÀRREGUES PERMANENTS

PES PROPI

 COBERTA

Densitat Secció /gruix Inte-
reix

Pes propi

Jàsseres 420 kg/m³ Ø22)0.038m² 3.46m 0.046 kN/m²

Bigues 420 kg/m³ (Ø18)0.025m² 0.6m 0.063 kN/m²

Llates de fusta Taula C.Elements de cobertura. 0.10 KN/m²

Fulla de rajol Taula C.Elements de cobertura. 0.40 KN/m²

Rastells Taula C.2 Elements de cobertura. 0.05 KN/m²

Aïllament 33kg/m³ 0.014 m 0.05 KN/m²

Rastells Taula C.2 Elements de cobertura. 0.05 KN/m²

Teula àrab Taula C.2 Elements de cobertura. 0.40 KN/m²

1.16 KN/m²

FORJAT

Densitat Secció Inte-
reix

Pes propi

Perlita-ver-
micu

100kg/ m³ 0.03m 0.03 kN/m²

KLH 5.0 kN/m³ 0.248 m 1.24 kN/m²

Parquet 8kg/m³ 0.014m 0.001 kN/m²

1.27 kN/m²

PES PROPI ENVANS i TRASDOSSATS OBRA NOVA

Densitat Gruix Pes propi

Taulells KLH 5.5kN/m³ 0.057m 0.313 KN/m²

CTE considera que els sistemes constructius que 
no superin 1.2kN/m² poden equiparar-se a una 
càrrega de 1.00kN/m². 

1.00 KN/m²

FORJAT

Densitat Secció Inte-
reix

Pes propi

Jàsseres 380 kg/m³ 0.045m² 6m 0.003 kN/m²

Cel ras 10kg/ m³ 0.002m 0.0002kN/m²

Aglomerat de 
suro

120kg/m³ 0.04 m 0.04 kN/m²

KLH 5.0 kN/m³ 0.208 m 1.00 kN/m²

Parquet 8kg/m³ 0.014m 0.001 kN/m²

1.04 kN/m²

PES PROPI ENVANS i TRASDOSSATS OBRA NOVA

Densitat Gruix Pes propi

Taulells KLH 5.5kN/m³ 0.057m 0.313 KN/m²

CTE considera que els sistemes constructius 
que no superin 1.2kN/m² poden equiparar-se a 
una càrrega de 1.00kN/m². 

1.00 KN/m²

C À R R E G U E S  R E H A B I L I T A C I Ó C À R R E G U E S  O B R A  N O V A

CÀRREGUES PERMANENTS

PES PROPI

COBERTA

Densitat Secció Inte-
reix

Pes propi

Jàsseres 380 kg/m³ 0.045m² 6m 0.003 kN/m²

Cel ras 10kg/ m³ 0.002m 0.0002kN/m²

Aglomerat de 
suro

120kg/m³ 0.04 m 0.04 kN/m²

KLH 5.0 kN/m³ 0.208 m 1.00 kN/m²

Rastells Taula C.2 Elements de cobertura. 0.05 KN/m²

Aïllament 33kg/m³ 0.008 m 0.03 KN/m²

Rastells Taula C.2 Elements de cobertura. 0.05 KN/m²

Teula àrab Taula C.2 Elements de cobertura. 0.40 KN/m²

1.61 kN/m²



CÀRREGUES EXISTENTS

Càrregues
permanents

Pes propi Forjat 1.81 kN/m²

Coberta 1.01 kN/m²

Mur pedra 10.35 kN/m²

Mur fàbrica 2.70 kN/m²

Envans 1.00 kN/m²

Càrregues
variables

Sobrecàrrega ús Forjat 2.00 kN/m²

Coberta 1.00 kN/m²

Neu 0.40 kN/m²

CÀRREGUES REHABILITACIÓ

Càrregues
permanents

Pes propi Forjat 1.27 kN/m²

Coberta 1.16 kN/m²

Mur pedra 10.35 kN/m²

Mur fàbrica 2.70 kN/m²

Envans 1.00 kN/m²

Càrregues
variables

Sobrecàrrega ús Forjat 2.00 kN/m²

Coberta 1.00 kN/m²

Neu 0.40 kN/m²

CÀRREGUES OBRA NOVA

Càrregues
permanents

Pes propi Forjat 1.04 kN/m²

Coberta 1.61 kN/m²

Mur pedra 10.35 kN/m²

Mur fàbrica 2.70 kN/m²

Envans 1.00 kN/m²

Càrregues
variables

Sobrecàrrega ús Forjat 2.00 kN/m²

Coberta 1.00 kN/m²

Neu 0.40 kN/m²
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J U S T I F I C A C I Ó  D B  -  H E

Per conèixer les característiques de transmitància dels 
materials que conforma l’envolvent del bloc d’habitatges, 
s’han realitzat els càlculs del bloc identificant les solucions 
constructives realitzades i les transmitàncies tèrmiques 
presents.

Per a  determinar el comportament energètic del bloc 
s’ha utilitzat el CTE DB HE,  “Estalvi d’energia,” per a verificar 
el compliment dels requisits de limitació de la demanda 
energètica. 

Totes les dades utilitzades en els càlculs següents estan 
expressades i justificades segons les taules exposades del 
CTE. S’ha de tenir en compte per tant, que el bloc situat a 
Anglès, de la província de Girona a 181msnm correspon a la 
zona climàtica D2.

La limitació de la demanda energètica es calcularà en el 
comportament dels sistemes constructius presents i segons la 
rehabilitació proposada. Es comprovarà per tant: 

-TRANSMITÀNCIA PARAMENTS VERTICALS
.En contacte amb l’aire
.En contacte amb el veí
.En contacte amb espais comuns
.En contacte amb unitats del mateix ús 

-TRANSMITÀNCIA TÈRMICA COBERTA

-TRANSMITÀNCIA TÈRMICA FORJATS
.En contacte amb el terreny
.En contacte amb el veí



MUR DE FÀBRICA  rehabilitació - contacte aire 0.66 m²·K/W)

Material e λ R

Projectat de suro 0.003 m 0.061 W/m·K 0.05 m²·K/W

Arrebossat exterior 0.02 m 0.85 W/m·K 0.0230 m²·K/W

Aglomerat de suro 0.04 m 0.04 W/m·K 1.00 m²·K/W

Taulell KLH 0.057 m 0.13 W/m·K 0.4385m²·K/W

RT, Resistència total (Rse+R-
si+Ri)

1.68 W/m·K

U,transmitància tèrmica 0.59 W/m·K COMPLEIX

MUR DE PEDRA rehabilitació- contacte aire 0.66 m²·K/W

Material e λ R

Arrebossat exterior 0.02 m 0.85 W/m·K 0.0230 
m²·K/W

Mur pedra 0.45 m 0.87 W/m·K 0.5172 m²·K/W

Aglomerat de suro 0.04 m 0.04 W/m·K 1.00 m²·K/W

Taulell KLH 0.057 m 0.13 W/m·K 0.4385m²·K/W

RT, Resistència total (Rse+R-
si+Ri)

2.15 W/m·K

U,transmitància tèrmica 0.46 W/m·K COMPLEIX

T R A N S M I T À N C I A  R E H A B I L I T A C I Ó

ENVÀ DE KLH rehabilitació  - contacte veïns 0.85 m²·K/W

Material e λ R

Taulell KLH 0.057 m 0.13 W/m·K 0.4385m²·K/W

Aglomerat de suro 0.04 m 0.04 W/m·K 1.00 m²·K/W

Taulell KLH 0.057 m 0.13 W/m·K 0.4385m²·K/W

RT, Resistència total (Rse+R-
si+Ri)

2.047 
m²·K/W

U,transmitància tèrmica 0.49 W/m²·K COMPLEIX

FORJAT rehabilitació - entre habitatges 0.85 m²·K/W

Material e λ R

Formigó perlita 
verm.

0.03m 0.095 W/m·K 0.316 m²·K/W

Taulell KLH 0.248 m 0.13 W/m·K 1.90 m²·K/W

Aglomerat de suro 0.04 m 0.04 W/m·K 1.00 m²·K/W

Parquet 0.014 m 0.25 W/m·K 0.056 m²·K/W

RT, Resistència total (Rse+R-
si+Ri)

3.48 W/m·K

U,transmitància tèrmica 0.29 W/m·K COMPLEIX

TERRA rehabilitació - contacte amb el terreny 0.66 m²·K/W

Material e λ R

Solera de formigó 0.20 m 0.80 W/m·K 0.25 m²·K/W

Aglomerat de suro 0.04 m 0.04 W/m·K 1.00 m²·K/W

Parquet 0.014 m 0.25 W/m·K 0.056m²·K/W

RT, Resistència total (Rse+R-
si+Ri)

1.516 W/m·K

U,transmitància tèrmica 0.66 W/m·K COMPLEIX

COBERTA rehabilitació - contacte amb aire 0.38 m²·K/W

Material e λ R

Solera ceràmica 0.025 m 0.87 W/m·K 0.028 m²·K/W

Teules 0.015 m 0.9 W/m·K 0.016 m²·K/W

Aïllament poliestirè 0.08 m 0.033 
W/m·K

2.42m²·K/W

RT, Resistència total (Rse+R-
si+Ri)

2.60 W/m·K

U,transmitància tèrmica 0.38 W/m·K COMPLEIX
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T R A N S M I T À N C I A  O B R A  N O V A

MUR DE KLH obra nova - contacte aire 0.66 m²·K/W

Material e λ R

Aglomerat de suro 0.04 m 0.04 W/m·K 1.00 m²·K/W

Taulell KLH 0.094 m 0.13 W/m·K 0.723m²·K/W

RT, Resistència total (Rse+R-
si+Ri)

1.89 W/m·K

U,transmitància tèrmica 0.53W/m·K COMPLEIX

FORJAT obra nova - entre plantes tester 0.85 m²·K/W

Material e λ R

Parquet 0.014 m 0.25 W/m·K 0.056 m²·K/W

Taulell KLH 0.208 m 0.13 W/m·K 1.60 m²·K/W

Aglomerat de suro 0.015 m 0.04 W/m·K 1.00 m²·K/W

Cel ras 0.02 m 0.25 W/m·K 0.08 m²·K/W

RT, Resistència total (Rse+R-
si+Ri)

2.91 W/m·K

U,transmitància tèrmica 0.34W/m·K COMPLEIX

TERRA obra nova - contacte amb el terreny 0.66 m²·K/W

Material e λ R

Llosa de formigó 0.40 m 0.80 W/m·K 0.50 m²·K/W

Aglomerat de suro 0.04 m 0.04 W/m·K 1.00 m²·K/W

Parquet 0.014 m 0.25 W/m·K 0.056 m²·K/W

RT, Resistència total (Rse+R-
si+Ri)

1.77 W/m·K

U,transmitància tèrmica 0.57 W/m·K COMPLEIX

COBERTA inclinada obra nova (passera) 0.38 m²·K/W

Material e λ R

Aglomerat de suro 0.08 m 0.04 W/m·K 2.00 m²·K/W

Taulell KLH 0.108 m 0.13 W/m·K 0.831 m²·K/W

Poliestirè extruït 0.08 m 0.03 W/m·K 2.00 m²·K/W

Cel ras 0.02 m 0.25 W/m·K 0.08 m²·K/W

RT, Resistència total (Rse+R-
si+Ri)

4.13 W/m·K

U,transmitància tèrmica 0.24 W/m·K COMPLEIX

COBERTA plana obra nova (tester)  0.38 m²·K/W

Material e λ R

Aglomerat de suro 0.08 m 0.04 W/m·K 2.00 m²·K/W

Taulell KLH 0.108m 0.13 W/m·K 0.83 m²·K/W

Cel ras 0.02 m 0.25 W/m·K 0.08 m²·K/W

RT, Resistència total (Rse+R-
si+Ri)

3.08 W/m·K

U,transmitància tèrmica 0.32 W/m·K COMPLEIX

FORJAT obra nova - entre plantes galeria 0.85 m²·K/W

Material e λ R

Parquet 0.014 m 0.25 W/m·K 0.056 m²·K/W

Taulell KLH 0.108 m 0.13 W/m·K 0.83 m²·K/W

Aglomerat de suro 0.015 m 0.04 W/m·K 1.00 m²·K/W

Cel ras 0.02 m 0.25 W/m·K 0.08 m²·K/W

RT, Resistència total (Rse+R-
si+Ri)

2.64 W/m·K

U,transmitància tèrmica 0.38W/m·K COMPLEIX



FORJAT obra nova - entre plantes tester 0.85 m²·K/W

Material e λ R

Parquet 0.014 m 0.25 W/m·K 0.056 m²·K/W

Taulell KLH 0.208 m 0.13 W/m·K 1.60 m²·K/W

Aglomerat de suro 0.015 m 0.04 W/m·K 1.00 m²·K/W

Cel ras 0.02 m 0.25 W/m·K 0.08 m²·K/W

RT, Resistència total (Rse+R-
si+Ri)

2.91 W/m·K

U,transmitància tèrmica 0.34W/m·K COMPLEIX

TERRA obra nova - contacte amb el terreny 0.66 m²·K/W

Material e λ R

Llosa de formigó 0.40 m 0.80 W/m·K 0.50 m²·K/W

Aglomerat de suro 0.04 m 0.04 W/m·K 1.00 m²·K/W

Parquet 0.014 m 0.25 W/m·K 0.056 m²·K/W

RT, Resistència total (Rse+R-
si+Ri)

1.77 W/m·K

U,transmitància tèrmica 0.57 W/m·K COMPLEIX

FORJAT obra nova - entre plantes galeria 0.85 m²·K/W

Material e λ R

Parquet 0.014 m 0.25 W/m·K 0.056 m²·K/W

Taulell KLH 0.108 m 0.13 W/m·K 0.83 m²·K/W

Aglomerat de suro 0.015 m 0.04 W/m·K 1.00 m²·K/W

Cel ras 0.02 m 0.25 W/m·K 0.08 m²·K/W

RT, Resistència total (Rse+R-
si+Ri)

2.64 W/m·K

U,transmitància tèrmica 0.38W/m·K COMPLEIX

C À L C U L  I N S T A L · L A C I O N S  A I G U A

P R E V I S I Ó  D E L  C A B A L

Per dur a terme els càlculs i el dimensionat de la instal·lació 

d’aigua, es tindran en compte tots els components de la instal·lació 

de cada habitatge i espais comuns de l’edifici  citats i el CTE-

DBHS4.

La instal·lació ha de subministrar els cabals mínims als 

aparells i equips d’equipament higiènic, definits a la Taula 2.1 del 

CTE-DB-HS-4:

En els punts de consum la pressió mínima ha de ser 100 kPa 

per aixetes comuns i 150 kPa per fluxors i escalfadors i no pot 

superar 500 kPa en cap punt.

La temperatura de ACS en els punts de consum ha d’estar 

compresa entre 50 i 65ºC, excepte en les instal·lacions ubicades en 

edificis dedicats a ús exclusiu de vivendes sempre que no afectin 

el seu ambient exterior.

El diàmetre nominal s’estableix aplicant els valors 

especificats a la Taula 4.5 del CTE-DB-HS4, en funció del cabal 

màxim simultani. Un cop realitzats tots els càlculs es comprovarà 

que el cabal màxim simultani no superi el definit a la taula segons 

el diàmetre comercial necessari especificat a la taula.

Els ramals d’enllaç als aparells domèstics es dimensionaran 

segons el que s’estableixi a la Taula 4.2 del CTE-DB-HS-4, tenint en 

compte que les canonades són totes de PVC. A la resta d’aparells, 

es tindran en compte els criteris de subministre, donades a les 

característiques de cada apartat i en conseqüència, les seves 

dimensionaran.

HABITATGES

Estança Aparell sani-
tari

Cabal ins-
tantai AFS 

l/s

Cabal ins-
tantani ACS 

l/s

Ø ramal 
d’enllaç 

de coure o 
PVC (mm)

Bany 1 banyera de 
< 1,40m

0,20 0,15 20

1 rentamans 0,10 0,065 12

1 inodoor 
amb cisterna

0,10 - 12

Cuina 1 aigüera 
domèstica

0,20 0,10 12

1 rentaplats 
domèstic

0,15 0,10 12

TESTER BLOCS - CUINA

Cuina 2 aigüera 
domèstica

0,20·2 0,10·2 12

1 rentaplats 
domèstic

0,15 0,10 12

TESTER BLOCS - BUGADERIA

Buga-
deria

6 rentadores 
domèstiques

0,20·6 0,15·6 20

TESTER BLOCS - BANYS

Banys 3 rentamans 0,10·3 0,065·3 12

3 inodoor 
amb cisterna

0,10·3 - 12
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HAB. - Consum simultàni d’aigua freda i calenta sanitària

Consum de simultaneïtat d’aigua freda sanitària

Coef. simulta. Ks= 1 / √ n-1 Ks= 1 / √ 5-1 0.50

Consum afs Qafs = ƩQi Qafs = 0,20+0,10+0,10
+0,20+0,15

0.75 l/s

Consum simula. Qsafs=ks·Qafs Qsafs=0.5 · 0.75 0.37 l/s

Consum de simultaneïtat d’aigua calenta sanitària

Coef. simulta. Ks= 1 / √ n-1 Ks= 1 / √ 4-1 0.577

Consum acs Qacs = ƩQi Qacs= 
0,15+0,065+0,10+0,10

0.41 l/s

Consum simula. Qsacs=ks·Qafs Qsacs=0.577 · 0.415 0.24 l/s

Consum de simultaneïtat d’aigua freda i calenta sanitària

Consum simula. Qsafs+Qsacs Qs=0.37 + 0.24 0.61 l/s

CUINA- Consum simultàni d’aigua freda i calenta sanitària

Consum de simultaneïtat d’aigua freda sanitària

Coef. simulta. Ks= 1 / √ n-1 Ks= 1 / √ 3-1 0.70

Consum afs Qafs = ƩQi Qafs= (0,20·2) +0,15 0.55 l/s

Consum simula. Qsafs=ks·Qafs Qsafs=0.70 · 0.55 0.38 l/s

Consum de simultaneïtat d’aigua calenta sanitària

Coef. simulta. Ks= 1 / √ n-1 Ks= 1 / √3-1 0.70

Consum acs Qacs = ƩQi Qacs= (0,10·2)+0,10 0.3 l/s

Consum simula. Qsacs=ks·Qafs Qsacs=0.70 · 0.3  0,21l/s

Consum de simultaneïtat d’aigua freda i calenta sanitària

Consum simula. Qsafs + Qsacs Qs=0.38 + 0.21 0.59 l/s

Qsi AFS Qsi ACS Qsi total

Habitatges 0.37 l/s 0.24 l/s 0.61 l/s

Cuina 0.38 l/s 0.21 l/s 0.59 l/s

Bugaderia 0.54 l/s 0.40 l/s 0.95 l/s

Banys 0.20 l/s 0.065 l/s 0.265 l/s

BUGADERIA- Consum simultàni d’aigua freda i calenta sanitària

Consum de simultaneïtat d’aigua freda sanitària

Coef. simulta. Ks= 1 / √ n-1 Ks= 1 / √ 6-1 0.45

Consum afs Qafs = ƩQi Qafs= 0,20·6 1.20 l/s

Consum simula. Qsafs=ks·Qafs Qsafs=0.45 · 1.20 0.54 l/s

Consum de simultaneïtat d’aigua calenta sanitària

Coef. simulta. Ks= 1 / √ n-1 Ks= 1 / √ 6-1 0.45

Consum acs Qacs = ƩQi Qacs= 0,15·6 0.9 l/s

Consum simula. Qsacs=ks·Qafs Qsacs=0.45·0.90  0,40l/s

Consum de simultaneïtat d’aigua freda i calenta sanitària

Consum simula. Qsafs + Qsacs Qs=0.54 + 0.40 0.95 l/s

BANYS- Consum simultàni d’aigua freda i calenta sanitària

Consum de simultaneïtat d’aigua freda sanitària

Coef. simulta. Ks= 1 / √ n-1 Ks= 1 / √ 2-1 1

Consum afs Qafs = ƩQi Qafs= 0.10 + 0.10 0.2 l/s

Consum simula. Qsafs=ks·Qafs Qsafs= 1·0.20 0.2 l/s

Consum de simultaneïtat d’aigua calenta sanitària

Coef. simulta. Ks= 1 / √ n-1 Ks= 1 / √ 1-1 1

Consum acs Qacs = ƩQi Qacs= 0.065 0.065 l/s

Consum simula. Qsacs=ks·Qafs Qsacs=1 · 0.065 0.065l/s

Consum de simultaneïtat d’aigua freda i calenta sanitària

Consum simula. Qsafs + Qsacs Qs=0.2 + 0.065 0.026l/s



Cabal ponderat

Cabal ponderat PB - HABITATGES + BUGADERIA + BANY

Qponderat afs Qpafs Qpafs = 0.54 + 0.20 + 
(12·0.37) / 14

0.37 l/s

Q simultaneïtat 
afs

QsNafs=(19+N/10·(N-1)) · N · Qpond afs 1.25 l/s

QsNafs=(19+14/10·(14-1)) · 14 · 0.37

Qponderat acs Qpacs Qpacs = 0.40 + 0.065 + 
(12 · 0.24) / 14

0.24 l/s

Q simultaneïtat 
acs

QsNafs=(19+N/10·(N-1)) · N · Qponderat 
acs

0.81 l/s

QsNacs=(19+14/10·(14-1)) · 14 · 0.24

Q simulta. total QsNafs+QsNacs Qst=1.25 + 0.81 2.06 l/s

Cabal ponderat P1 - HABITATGES + CUINA + BANY

Qponderat afs Qpafs Qpafs = 0.38 + 020 +  
11·0.37 / 13

0.39 
l/s

Q simultaneïtat 
afs

QsNafs=(19+N/10·(N-1)) · N · Qpond afs 1.35 l/s

QsNafs=(19+13/10·(13-1)) · 13 · 0.39

Qponderat acs Qpacs Qpacs = 0.21 + 0.065 + 
11·0.24 / 13

0.24 
l/s

Q simultaneïtat 
acs

QsNafs=(19+N/10·(N-1)) · N · Qponderat 
acs

0.81 l/s

QsNacs=(19+13/10·(13-1)) · 13 · 0.24

Q simulta. total QsNafs+QsNacs Qst=1.35 + 0.81 2.16 l/s

Cabal ponderat P2 - HABITTATGES + BANY

Qponderat afs Qpafs Qpafs = 0.20 + 11 · 0.37 
/ 12

0.39 l/s

Q simultaneïtat 
afs

QsNafs=(19+N/10·(N-1)) · N · Qpond afs 1.35 l/s

QsNafs=(19+12/10·(12-1)) · 12 · 0.39

Qponderat acs Qpacs Qpacs = 0.065 + 11·0.24 
/ 12

0.25 l/s

Q simultaneïtat 
acs

QsNafs=(19+N/10·(N-1)) · N · Qponderat 
acs

0.87 l/s

QsNacs=(19+12/10·(12-1)) · 12 · 0.25

Q simulta. total QsNafs+QsNacs Qst=1.35 + 0.87 2.22 l/s

Qsi AFS Qsi ACS Qsi total

PB 1.25 l/s 0.81 l/s 2.06 l/s

P1 1.35 l/s 0.81 l/s 2.16 l/s

P2 1.35 l/s 0.87 l/s 2.22 l/s

TOTAL 3.95 l/s 2.49 l/s 6.44 l/s

Canonades

Ø = √ Qsi·4 / v · π

Escomesa Ø = √ 0.00644 · 4 / 1,5 · π 74 mm

comercial 75 mm

Canonades de l’edi-
fici afs

Ø = √ 0.00395 · 4 / 1 · π 71 mm

comercial 75 mm

Canonades de l’edi-
fici acs

Ø = √ 0.00249 · 4 / 1 · π 56 mm

comercial 63 mm

Canonades d’un 
habitatge afs

Ø = √ 0.00037 · 4 / 1 · π 22 mm

comercial 25 mm

Canonades d’un 
habitatge acs

Ø = √ 0.00024 · 4 / 1 · π 18 mm 

comercial 20 mm

Canonades cuina 
afs

Ø = √ 0.00038 · 4 / 1 · π 27 mm

comercial 32 mm

Canonades cuina 
acs

Ø = √ 0.00021 · 4 / 1 · π 23 mm

comercial 25 mm

Canonades bugade-
ria afs

Ø = √ 0.00054 · 4 / 1 · π 26 mm

comercial 32 mm

Canonades bugade-
ria as

Ø = √ 0.00040 · 4 / 1 · π 22 mm

comercial 25 mm

Canonades banys 
afs

Ø = √ (0.00020·3) · 4 / 1 · π 27 mm

comercial 32 mm

Canonades banys 
acs

Ø = √ (0.000065·3) · 4 / 1 · π 10 mm

comercial 15 mm

Ø AFS Ø ACS

Escomesa 75 mm

Canonades edifici 75 mm 63 mm

Habitatges 25 mm 20 mm

Cuina 32 mm 25 mm

Bugaderia 32 mm 25 mm

Banys 32 mm 15 mm
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CALDERA COL·LECTIVA DE BIOMASSA

Càlcul del cabal instantàni

Cada habitatge té 5 aparells consumidors d’ACS amb un total 
de 0.24 l/s, on l’aparell de major consum és de 0.1 l/s.
D’aquesta manera el cabal total de l’edifici serà:

Cabal total Qt = Qhab · N 0.24 · 36 8.64 l/s

Tenint en compte que es tracta d’ús vivendes i que el cabal  total dels 
habitatges és de < 20, podem trobar  el coeficient de simultaneïtat que 
és: (19+36)/(10·(36+1)) = 0.15.

Cabal instantàni Qc= Qt · coef 8.64 · 0.15 1.29 l/s

Càlcul de la producció instantània

P = Qc· 3600 · (Tacs - Tafch) · 1.16

Potència P=Qc·3600·(-
Tacs-Tafch)·1.16

0.90 · 4.18 · (45-
12)

177kW 

Elecció caldera a instal·lar

S’elegeix una caldera de major potència, atès que no s’han tingut en 
compte els espais d’ús comú de cuina i bugaderia. 

Marca: Herz 
Model: Firematic 180 kW
Potència: 180 kW
Dimensions: 1818/1888/980
Pes: 1370kg

C A L D E R A  D E  B I O M A S S A

Per a l’abastiment d’aigua calenta sanitària, quan les plaques 
solars no tinguin el seu màxim funcionament, s’instal·la una 
caldera de biomassa col·lectiva. 

Per a obtenir la potència necessària de la caldera, es calcula 
el cabal instantani de tots els aparells de l’edifici, aplicant un 
coeficient de simultaneïtat d’ús, ja que no tots els aparells 
funcionen al mateix temps. Tot i la no existència d’una normativa 
d’obligat compliment en la que s’indiquin els coeficients de 
simultaneïtat, es poden utilitzar les dades obtingudes amb 
l’aplicació de la Norma UNE 146.201/07. 

La biomassa és un combustible d’origen biològic, amb un cost 
econòmic inferior al de qualsevol tipus d’energia d’origen fòssil, i 
que en funció de la seva gestió pot arribar a ser respectuosa amb 
el medi ambient. 

Es tracta d’una instal·lació de 180kW per abastir les necessitats 
d’ACS de tot l’edifici ( justificat a l’annex), amb una caldera HERZ 
FIREMATIC 180 instal·lada en una sala destinada exclusivament 
per aquest ús.Aquest tipus de calderes incorporen un sistema de 
telegestió i monitorització, mitjançant el qual es pot monitorizar 
i modificar els paràmetres de funcionament de forma remota. 

D’altra banda, el sistema d’emmagatzament és un 
emmagatzament d’obra amb una sala de nova construcció. La 
característica més important és l’absència d’humitat. En el cas de 
combustibles de petita granulometria, com és el cas dels Pellets, 
existeixen sales d’emmagatzematge específiques que inclouen 
sistemes automàtics d’alimentació de la caldera. Així doncs 
s’inclinarà el terra dels dos costats entre 35-45º amb dos falsos 
terres inclinats perquè el Pelet emmagatzemat llisqui per gravetat 
fins al cargol sense fi.

Es recomana tenir una pota d’accés a la sala que disposi d’un 
dispostiu de contenció per evitar la sortida de la biomassa alhora 
d’obrir la porta (sol ser un sistema d’enllistonat de fusta que es 
van retirant quan s’obra la porta)

La caldera doncs, s’instal·la a planta baixa i s’abasteix de 
combustible mitjançant un sistema de cargol sense fi que 
transporta la biomassa a la caldera. D’altra banda la sala s’abasteix 
de combustible amb un camió sisterna amb sistema neumàtic. 



La instal·lació solar es dimensiona perquè garanteixi una 
contribució solar mínima (CS) de la demanda d’energia anual 
necessària per a la producció d’ACS. 

El càlcul dels panells solars de tubs de buit necessaris es fan 
a partir de les dades del document CTE HE-4 “Contribució solar 
mínima d’aigua calenta sanitària” i del decret 21/2006 “pel qual 
es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència dels 
edificis”. Altrament, també s’han tingut en compte els requisits 
que estableix el RD 1027/2007 “Reglament d’instal·lacions 
tèrmiques dels edificis” 

En el cas de que el municipi on es faci el projecte disposi 
d’ordenança de captadors solars, també caldrà tenir en compte les 
seves condicions per al predimensionament de la instal·lació. El 
municipi d’Anglès no disposa de l’ordenança.

S¡elegeix un sistema de plaques de tubs de buit Heat 
Pipe model NSCE-58-30 de 30 tubs amb una dimensió de 
2000mm · 2375mm i una àrea d’absorció de 2.4m2. 

Aquests tubs tenen una carcassa d’alumini extruït segellat 
amb EPDM i amb un aïllament de llana mineral. 

Aquest tipus de plaques tenen el gran avantatge de tenir 
un alt rendiment, són un 166% més eficients que les plaques 
tradcionals de serpentí de coure.

Els tubs de buit Heat Pipe són una evolució del tub de flux 
directe que tracta d’eliminar el probema de sobreescalfament. 
Aquest sistema conté un fluid que s’evapora al calentar-se de 
manera que és més difícil que els tubs es deteriorin. 

D’altra banda aquests tubs han d’estar col·locats a una 
inclinació mínima de 15º per permetre la correcte circulació 
del fluid. A més des del punt de vista pràctic i estètic, toleren 
variacions de fins a 25º sobre la inclinació idònea i sense 
pèrdua de rendiment, de manera que permeten adaptar-se a 
la gran majoria d’edificacions existents. 

P L A Q U E S  S O L A R S

PLAQUES SOLARS

DEMANDA DIÀRIA D’AIGUA CALENTA SANITÀRIA, 
Dpd = 28 l ACS/pers dia

NOMBRE DE PERSONES, 
P = 3 · 36 = 108 persones

DEMANDA DIÀRIA D’ACS DE L’EDIFICI, 
Dd = 28 l ACS/pers dia · 108 persones = 3024 litres/dia

DEMANDA DIÀRIA D’AIGUA CALENTA SANITÀRIA, Dpd
50%  

DEMANDA ANUAL D’ACS DE L’EDIFCI, Da
Da = 3024 litres/dia · 365 dies/any = 1103760 litres/any 

DEMANDA ANUAL PER L’ESCALFAMENT D’ACS, Eacs
Eacs = 1103760 litres/any  · 48.97 · 0.001163 · 1 = 62861.5 kW·h/any

DEMANDA ENERGÈTICA ANUAL A COBRIR AMB ENERGIA 
SOLAR

Eacssolar =  62861.5 kW·h/any· 50% = 31430.7 kW·h/any

ÀREA DE CAPTADORS SOLARS
A = Eacssolar / I · α · δ · r

31430.7 / 1511 · 0.95 · 1 · 0.4 = 54.74 m2

El número final de col·lectors serà de 22, amb una superfície total 
instal·lada de 55.2m2 amb col·lectors de 2375x200mm amb una 
superfície total neta d’absorció de 2.4m2, amb una acumulació de 
5400 litres. 

VOLUM D’ACUMULACIÓ D’ACS ESCALFADA PER ENERGIA 
SOLAR
L’aigua escalfada per la instal·lació solar s’ha d’emmagatzemar 
en un o més dipòsits específics. Segons el CTE HE 4, el volum 
d’acumulació d’aigua escalfada per la instal·lació solar ha de 
garantir la següent relació: 65 < V/A < 180

5400 > A· 65_ 55.2 · 65 = 3588 litres COMPLEIX

5400 < A · 180_ 55.2 · 180= 9936 litres COMPLEIX
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D I M E N S I O N A T  D E  L A  X A R X A 
D ’ E V A C U A C I Ó  D ’ A I G U E S  R E S I D U A L S 

DIMENSIONAT DE LES DERIVACIONS INDIVIDUALS I DELS 
RAMALS COL·LECTORS ENTRE APARELLS SANITARIS I 
BAIXANTS.

L’adjudicació d’unitats de desaigua de cada tipus d’aparell 
i els diàmetres mínims dels sifons i les derivacions individuals 
corresponents en funció de l’ús que s’estableixen a la taula 4.1 del 
CTE DB-HS-5.

Els diàmetres indicats es consideren vàlids per ramals 
individuals la longitud de la qual sigui <1,5 m, sinó cal efectuar 
un càlcul detallat en funció de la longitud, el pendent i el cabal a 
evacuar. El diàmetre de les conduccions no ha de ser menor que 
el dels trams situats aigües amunt.

A la taula 4.3 del CTE DB-HS-5 s’obtenen els diàmetres dels 
ramals col·lectors entre aparells sanitaris i baixants segons el 
nombre màxim d’unitats de desaigua UD i el pendent del ramal 
col·lector.

Es considerarà que el pendent és del 2%.

DIMENSIONAT DELS BAIXANTS D’AIGÜES RESIDUALS

El diàmetre dels baixants s’obté a la taula 4.4 del CTE DB-
HS-5 com el major dels valors obtinguts considerant el màxim 
número de UD en el baixant i el màxim número de UD en cada 
ramal en funció del nombre de plantes.

A continuació es dimensionaran els quatre baixants 
provinents de les cuines de dos habitatges en 3 plantes, dels banys 
de dos habitatges en 3 plantes, el corresponent als habitatges 
satèl·lit situats a la planta segona del tester, i el corresponent a la 
bugaderia i cuina situat a la planta tercera del tester. 

DIMENSIONAT DELS COL·LECOTRS HORITZONTALS 
D’AIGÜES RESIDUALS

Des de l’arqueta on arriben els baixants de la xarxa d’evacuació 
d’aigües residuals, surt el col·lector cap a l’arqueta registrable. 

Els diàmetres dels col·lectors horitzontals s’obtenen a la taula 
4.5 del CTE DB-HS-5 en funció del màxim número de UD i de la 
pendent.

C À L C U L S  S A N E J A M E N T



HABITATGES

BANY I CUINA - DERIVACIONS INDIVIDUALS

Aparell sanitari Unitat de desaigua Ø mínim de sifó i 
derivació ind.

Inodor amb cisterna 4 100 mm

Dutxa 2 32 mm

Rentamans 1 32 mm

Aigüera domèstica 3 40 mm

Rentaplats domèstic 3 40 mm

Ramal 
col·lectors

Aparell 
sanitari

Unitat de desaigua Ø mínim del ra-
mal col·lector

1 bany Inodor amb 
cisterna

4 50 mm

110 mm

2 bany Dutxa 2 50 mm

Rentamans 2+1 50 mm

3 cuina Aigüera 
domèstica

3 50 mm

Rentaplats 
domèstic

3+3 50 mm

Cal tenir en compte que hi haurà dos ramals col·lectors 
independents en el bany: un per l’inodor amb cisterna, ja que ha 
d’anar connectat directament al baixant, i l’altre que rebrà les 
derivacions individuals de la dutxa i del rentamans. El col·lector 1 
de l’inodor amb cisterna ha de tenir un diàmetre mínim de ramal 
col·lector de 50 mm però aquest aparell necessita un diàmetre 
mínim de sifó i derivació individual de 100 mm, i per tant, segons 
la taula 4.3 del CTE DB-HS-5, el ramal col·lector mínim de l’inodor 
amb cisterna serà de 110 mm i caldrà tenir en compte que aigües 
avall, la secció de la instal·lació no pot disminuir.

En el cas de la cuina, hi haurà un sol ramal col·lector que 
absorbirà les derivacions individuals de l’aigüera domèstica i el 
rentaplats domèstic. En aquest cas, el ramal col·lector tindrà un 
diàmetre mínim de 50 mm ja que és el valor més gran pres a les 
taules calculades anteriorment.

Ramal 
col·lectors

Aparell 
sanitari

Unitat de desaigua Ø mínim del ra-
mal col·lector

1 bugaderia Rentadora 3 50 mm

Rentadora 3 + 3 50 mm

Rentadora 3 + 3 + 3 63 mm

Rentadora 3 + 3 + 3 + 3 75 mm

Rentadora 3 + 3 + 3 + 3 + 3 75 mm

Rentadora 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 75 mm

2 cuina Aigüera 3 50 mm

Aigüera 3 + 3 50 mm

Rentaplats 3 + 3 + 3 63 mm

3 bany Inodor amb 
cisterna

4 50 mm

110 mm

4 bany Rentamans 1 50 mm

Tant en la bugaderia com en la cuina tindrem un sol col·lector 
per a cada ús, en el bany però tornen a aparèixer dos col·lectors atès 
que hi ha un inodoor.

El col·lector de la bugaderia corresponent a 6 rentadores serà 
de 75mm, el de la cuina corresponent a dos aigüeres domèstiques 
i un rentaplats domèstic a 63mm i el bany apareixeran els dos 
col·lectors independents, un per l’inodoor  de 110mm i un altre pel 
rentamans de 50mm

COMÚ

BUGADERIA, CUINA I BANYS - DERIVACIONS INDIVIDUALS

Aparell sanitari Unitat de desaigua Ø mínim de sifó i 
derivació ind.

Rentadora domèstica 3 40 mm

Aigüera domèstica 3 40 mm

Rentaplats domèstic 3 40 mm
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BANYS habitatges - BAIXANTS

Els aparells sanitaris disposats en el bany són: un inodor amb cister-
na, una dutxa i un rentamans. Cada bany té 7 UD

Aparell sanitari Unitat de desaigua Ø mínim del ramal 
col·lector

Inodor amb cisterna 4 110 mm 

Dutxa 2 50 mm

Rentamans 1

I el nombre total d’unitat de desaiguat que haurà de recollir el 
baixant de cada conjunt de tres plantes d’habitatge serà:

3 plantes · 7UD = 21 UD

Segons la taula 4.4 del CTE DB-HS-5, per a  21UD prenem el valor de 
27 UD i ja que hi ha 3 plantes, el diàmetre del baixant és de 75 mm. 

Es prendrà el valor més desfavorable, és a dir, el baixant 
per tots els banys corresponents a un habitatge per planta 
seria de 75mm, però com que no es pot prendre un dià-
metre menor al dels ramals col·lectors (110 i 50 mm), es 
prendrà el valor del baixant de 110 mm.

110 mm

CUINA habitatges - BAIXANTS

Els aparells sanitaris disposats a la cuina són: una aigüera domèstica 
i un rentaplats domèstic. Cada cuina té 6 UD

Aparell sanitari Unitat de desaigua Ø mínim del ramal 
col·lector

Aigüera domèstica 3 50 mm

Rentaplats domèstic 3

I el nombre total d’unitat de desaiguat que haurà de recollir el 
baixant de cada conjunt de tres plantes d’habitatge serà:

3 plantes · 6UD = 18 UD

Segons la taula 4.4 del CTE DB-HS-5, per a 18 UD prenem el valor de 
19 UD i ja que hi ha 3 plantes, el diàmetre del baixant és de 63 mm. 

Es prendrà el valor més desfavorable, és a dir, el baixant 
per totes les cuines corresponents a un habitatge per 
planta serà de 63mm, ja qu el diàmetre del ramal col·lector 
(50mm) no superi aquest valor.

63 mm

BUGADERIA comuna - BAIXANTS

Els aparells sanitaris disposats en la bugaderia són: 6 rentadores 
domèstiques . Cada rentadora té 7 UD

Aparell sanitari Unitat de desaigua Ø mínim del ramal col.

Rentadora domèstica 3 · 6 75

Segons la taula 4.4 del CTE DB-HS-5, per a  12UD prenem el valor de 
19 UD i ja que hi ha 3 plantes, el diàmetre del baixant és de 63 mm. 

Es prendrà el valor més desfavorable, ja qu eel valor del 
baixant segons la taula és inferior(63mm).

75 mm

CUINA comuna - BAIXANTS

Els aparells sanitaris disposats en la cuina són: 2 aigüeres domèsti-
ques i un rentaplats domèstic.

Aparell sanitari Unitat de desaigua Ø mínim del ramal col.

Aigüera domèstica 3 · 2 63

Rentaplats domèstic 3

Segons la taula 4.4 del CTE DB-HS-5, per a  9UD prenem el valor de 
12 UD i ja que hi ha 3 plantes, el diàmetre del baixant és de 50 mm. 

Es prendrà el valor més desfavorable, ja qu eel valor del 
baixant segons la taula és inferior(50mm).

63 mm

BANYS comuna - BAIXANTS

Els aparells sanitaris disposats en la cuina són: 2 aigüeres domèsti-
ques i un rentaplats domèstic.

Aparell sanitari Unitat de desaigua Ø mínim del ramal 
col·lector

Inodor amb cisterna 4 110

Rentamans 1 50

I el nombre total d’unitat de desaiguat que haurà de recollir el 
baixant de cada conjunt de tres plantes d’habitatge serà:

3 plantes · 5UD = 15 UD

Segons la taula 4.4 del CTE DB-HS-5, per a  15UD prenem el valor de 
19 UD i ja que hi ha 3 plantes, el diàmetre del baixant és de 63mm. 

Es prendrà el valor més desfavorable, ja qu eel valor del 
baixant segons la taula és inferior(63mm).

110 mm



COL·LECTOR HORITZONTAL

El col·lector ha d’absorvir els 12 baixants de 21UD dels banys, els 12 
baixants de 18UD de les cuines, i els baixants comuns de 12UD de 
la bugaderia, 9UD de la cuina comuna i 15UD dels banys de cada 
planta. 

UD UD TOTAL

Banys habitatges 12 · 21 504 UD

Cuines habitatges 12 · 18

Bugaderia comuna 12

Cuina comuna 9

Banys comuns 15

Per tant, tenint en compte que es considera el pendent 
del 2% i que tenim un total de 504 UD, es prendrà el 
valor de 1.056 UD i per tant, el diàmetre del col·lector 
horitzontal comú serà de 160 mm.
Aquest diàmetre compleix que és >110 mm, que re-
quereix la instal·lació de sanejament d’inodors amb 
cisterna i alhora permet evitar embussos.

160mm
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Número de sobreeixidors

L’àrea de la superfície de pas de l’element filtrant d’una 
caldereta ha d’estar compresa entre 1,5 i 2 vegades la secció 
recta de la canonada a la que es connecta i el número mínim de 
sobreeixidors que s’han de disposar és el que s’indica a la taula 
4.6 del CTE DB-HS-5, en funció de la superfície projectada 
horitzontalment de la coberta a la que serveix.

Així doncs, en la coberta plana cada 150m2 s’hi disposarà d’un 
sobreeixidor

Nombre de sobreeixidors 1 cada 150 m2

Dimensionat dels canalons 

El diàmetre nominal del canaló d’evacuació d’aigües 
pluvials de secció semicircular per una intensitat pluviomètrica 
de 100 mm/h s’obté a la taula 4.7 del CTE DB-HS-5 en funció 
del seu pendent i de la superfície a la que serveix. 

Es considera que el pendent dels canalons és de l’1%

Així doncs, tenint en compte que la pendent del canaló serà 
de l’1%, i es situarà un baixant que cobrirà el règim pluviomètric 
cada 80m2 aproximadament, es pren un canaló de diàmetre 
125mm.

Canaló d’aigües pluvials cada 80m2 125 mm

Dimensionat dels baixants d’aigües pluvials

El diàmetre corresponent a la superfície, en projecció 
horitzontal, servida per cada baixant d’aigües pluvials s’obté a 
la taula 4.8 del CTE DB-HS-5.

Baixant d’aigües pluvials cada 100m2 63 mm

Dimensionat dels col·lectors d’aigües pluvials 

Els col·lectors d’aigües pluvials es calculen a secció plena en 
règim permanent. El diàmetre dels col·lectors d’aigües pluvials 
s’obté a la taula 4.9 del CTE DB-HS-5, en funció del seu pendent 
i de la superfície a la que serveix.

Es considera que el pendent dels col·lectors és de l’1%

Hi hauran dos col·lectors, un que serà alimentat per part de la 
coberta inclinada i cobertes planes, i un altre que serà alimentat 
tan sols per l’altre meitat de la coberta inclinada.

Coberta inclinada un tram 160 mm

Cobertaa inclinada un tram + cobertes planes 200 mm

D I M E N S I O N A T  D E  L A  X A R X A 
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Dimensionat dels baixants d’aigües pluvials

El diàmetre corresponent a la superfície, en projecció 
horitzontal, servida per cada baixant d’aigües pluvials s’obté a 
la taula 4.8 del CTE DB-HS-5.

Baixant d’aigües pluvials cada 100m2 63 mm

Dimensionat dels col·lectors d’aigües pluvials 

Els col·lectors d’aigües pluvials es calculen a secció plena en 
règim permanent. El diàmetre dels col·lectors d’aigües pluvials 
s’obté a la taula 4.9 del CTE DB-HS-5, en funció del seu pendent 
i de la superfície a la que serveix.

Es considera que el pendent dels col·lectors és de l’1%

Hi hauran dos col·lectors, un que serà alimentat per part de la 
coberta inclinada i cobertes planes, i un altre que serà alimentat 
tan sols per l’altre meitat de la coberta inclinada.

Coberta inclinada un tram 160 mm

Cobertaa inclinada un tram + cobertes planes 200 mm
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GUIA DEL PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC DELS MUNICIPIS CATALANS. Web: 
http://www.poblesdecatalunya.cat/

MINISTERIO DE AGRICULTURA , ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE. Web: http://
sig.magrama.es/geoportal/

MATADERO, MADRID. Web: http://factoriaculturalmadrid.es/
COMA CROS, SALT. Web: http://www.comacros.cat/

FABRA I COATS, BARCELONA. Web: http://fabraicoats.bcn.cat/
CAN BATLLÓ. Web: https://canbatllo.wordpress.com/
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El municipi d’Anglès, pertanyent al conjunt Ter Brugent, hi predomina una percepció de zona 
deprimida econòmicament que té dificultats per a retenir la població. D’altra banda, la localitat 
s’envolta d’un entorn natural privilegiat, escassament explotat i aïllat, protagonitzat pel riu Ter, 

boscos de ribera i hortes. 
Davant aquesta situació, la proposta de projecte parteix del cosit de l’entorn urbà i natural, recuperant 
el front del Ter, en què la Colònia tèxtil Burés n’és la protagonista. D’aquesta manera es planteja 
una reordenació de l’espai establint nous fluxos i cicles dinàmics entorn una economia sostenible i 
paral·lelament, rehabitant els antics blocs de pisos dels obrers, com a peces de valor patrimonial a 

conservar. 

r e h a b i t a r  l ’ a n t i g a  C o l ò n i a  t è x t i l  B u r é s  d ’ A n g l è s

C O S I N T  T E I X I T S


