
M@/t\\Ur Ajuntament
de Sabadell
Oficina de Patrimoni

Taula de Patrimoni

ACTA de la sessió del dia 4 de maig de 2017

A Sabadell, a la seu de la Regidoria de l',Area de Territori i Sostenibititat de
l'Ajuntament de Sabadelf, a les 8.30 h del 4 de maig de 2017, es reuneix la Taula de
Patrimoni de Sabadelt, convocada pel tinent d'alcalde de l'Area, Maties Serracant
Font. Hi assisteixen Josep Torras Torra, Antoni Sacristan Mas, Elisabet Germá
Solsoná, Joan Comasólívas Font, Genís Ribé Monge, Santf Vea Vitajuana, Esteve
Font Renom, Gemma Caballé Crivilles í David Espejo Felices, per tractar I'ordre del dia
següent:

1. B:30. Aprovació de I'Acta de la sessió anterior (05-04-2017)

2. 9:00. Avantprojecte de reforma i ampliació del Despatx del carrer de la Creueta
82-86, cantonada amb Narcisa Freixas l-11.

3. 9:30. Proposta de model de rehabilitació de les marquesines del passeig de
Manresa.

4. 10:00. Edifici nova planta residencialal carrer de Sant Cugat, 23-29, cantonada
amb carrer de Torras i Bages. (Exp.201711ML00022)

5. 10:30. Edifici nova planta residencial al carrer de l'Horta Novella, 27-35 I carrer
d'Avellaneda, 48. (Exp. 201 7LLMJ0001 5)

6. 11:00. Enderroc parcial de les cases del carrer de Sant Antoni,31-33, (Exp.
201011MN00403)

7. 11:30. Torn obert de paraules

Actua de secretari el Sr. David EspeJo Felices
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La proposta es sffua en una editicació inctoga en er catáreg de béns amb varorarquítectónic, concretament ta tdentificláia c9m "Despati iit'iiir"r de la creueta,i fitxa5'7 det pta especiat de proteicii-¿uti neii'á'iqiááíüirr,.mediambientats tarquitectónics.

contempla comnatibititlT I'augment do volumetria que li atorga et pta general amb taprotecció derivada det pta espácral.

constitueix un tre!1tt.pre1ti 7la posterior presentació de ta sol.ticitud de ilicénciad'ob res. H an presentat'un,e studi páíríÁoniat i h istóric de l,ed ifici.

Et PE-l22 regula el Despatx del carrer creueta com un bé protegi, obra de l,arquitectesanfiaso casu//eras i Fórleza *, ii pá,nalié;;:;'dü.' '" ,"

Assisteix a la presentació del tema el sr. Joan Ramón Vidal com arquítecte redactor ien representació delpromotor fnmuebles Molf SL. , 
-

L'arquitecte inicia I'expo.siciÓ. a partir de I'estudi_.históric i patrimonial realitzat sobre elbé protegit, et quar_in_{gg: há'oon"t-iautes arhoá oe ráimalitzar ra nova propostaarquitectónica' cal.recordar qu. ¡u-iirir,de, protecc¡J 
"üiü" 

at manteniment de resfaganes peró admet intervencíón. . r, ,.*t" oelconjuni.

P::':quT e.n aquest.estudi diversos elements: a nivell exterior et conjunt de les seves¡a9anes' a nÍvell interior f'escala el'lípticá en l'acces.[ár óáii"i de Ia creueta, aixÍ comun vitrall situat en el mateix recinte. o,e¡ vq¡ I (ir

La proposta contempla l'edificació de nova edifícació destinada a ús residencialplurifamiliar en planta baÍxa m¿s áuls itantes p¡s, amu uná-ñün," soterrani destinadaa aparcament. El proiecte respecta gairebo ;ñ ü ;; iiüiíi"t tes faganes, si bé deforma punlual ijustificada intervé en áiár.

EI fet d'assorir ra máxima.vorumetria qu:,:l.pra generar atorga a ra finca fa que esprodueixi una remunta a |edificaa¡o u"*¡.tant, ra 
-quat 

ur-rasolt de forma acurada isensible, mitjangant la formalitzac¡o J'uñ'ietranqueig i d,un canvi de material.

El sr. santi vea preguntS sgbre ers corors de 
l1 

facana í r,arquitecte manifesta que raproposta final será a partir dels propis .olor. existents actualment, El mateíx sr. santiVea comenta que el projecte ooña-rin tractament ¡n1eitig";,jái;. dues votumetries i etnexe d'unió entre elles.-comenta.qüe-et pro¡ect" *.t¿"ráiiireoauat ifa fet esment aque Ia vorumetria. remuntada gairebé nüi pár.rbeixi, atása iestreto,' ders carrers.
El sr' Josep Torras manifesta diversos comentaris en relació a les faganes interiors.considera que lá reculada oár.i"rr-rü'oon, urroi, ráoii[ilAgraeix ra sensibiritarmostrada per I'arquitecte en la ¡ntervenóila les faganes.

El sr' Antoni sacristan 
. 
explica que Ia noutralitat de la fagana dona valor a faconslrucciÓ tal com s'havia comentát u i", .onurrses durant la iramitació del projecte.comenta també que ra coberta üñ a ;r er més ri.ré*u ¡'iusapercebuda possibreperqué no competeixi amb la fagana.
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La Sra. Elisabet Germá pregunta sofire el parquing i l'arquitecte Ii explica per on tindrá
la sortida de vehicles.

El Sr. Ge¡rls Ribé manifesta que tot i tractar-se d'una ampliació de volum, és forqa
assenyacla i que recull l'esperit del nivell de proteccló elevat que consta a la fitxa de
catáleg. L'escala es troba en un molt bon estat rJe conservació. Aixi mateix ha
presentat un estueli patrimonial acurat.

El Sr. Josep Torras pregunta que es fará amb Ia vidriera, el seu desmuntatge iqui el
clurá a terme els treballs. Tot seguil el Sr. Genis Ribé ofereix el contacte del Sr. Joan
Serra expert en vitralls a la ciutat per executar aquests treballs.

El conjunt do membres de la Taula valoren posítivament la presentació i la proposta.

2. Proposta de model per a rehabilitació de les marques¡n€§llel passeiq

de

Aquesfes marquesines fian oons{ituit htstóricament un element volat que, tat i no estar
protegít pel Catdleg de béns arquitectónics, s'ha recanegut com a íntegrant del
parsafge urbá en el conjunt formaf pol passeig de la Plaga lvlajor I passeig de Man¡resa.

Na estat un element va aparéixar posteríormont a la construcció dels edificis que es
varen aixecar a partir cle l'abe¡lura dol passerg encara que normativament siguin
disculd¡les.

La voluntat de presentar aquest tema a la Taula és el dabatre l'establiment un model
per a interuencions futures a nivell de la rottabilitació de /es marquesines del passeE
de Manresa, el qualesfá sofmds periódicament a actuacians da reparaciÓ.

Assisteix a la presentació del tema la Sra, Roser §ar¡s §arrias, corn arquilecta
redactora de diverses intervencions en edificacions amb marquesina dins el passeig
de Manresa ien representació de la propietat.

La .Era. Roser Saus fa una exposició sobre les caracteristiques principals de les
edificacions anrb front al passeig de Manresa, a partir de les intervencions que ella ha
portat a terme en un bon nombre de faganes. A totes ha estat present el debat sobre
les marquesines.

La Sra. Roser Saus explica que en el projecte inicial de les edificacions que es van
construir en el passeig de Manresa, una vegada ampliat el vial, no hi formava part la
marquesina. L'aparició de les marquesines va ser posterior.

Una vegada col.locades, s'han anat succeint les necessáries operacions de
conservacié i mantenirnent, per part dels propietaris, amb resultats no §empre
coherents entre elles. Paral'lelament s'han aprofitat les "cobertes no transitables" de
les marquesines per a col'locar-hi aparells d'aire condicionat, rétols publicitaris dels
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establiments, etc' Tot aixÓ ha comportat una lectura paisargística distinta a la queinicialment es pretenía.

També defensa, que aquests tipus de cobriments (ex:.marquesina) no són propis derlloc nídelclima de la nostra ciutát n¡dels entorns, a fide qüestionar la seva existéncia.

La seva proposta consisteix en extreure la marquesina en comptes d,aneglar-la i enspregunta sí té sentit o no.mantenir-la, Ja que ará el passáig cánstilue¡x un espai moltmés peatonaritzat que antígament qualás'van instar.iar les ñráiquesines.

El srs' santi Vea i Genis Ribé comenten l'existéncia de la marquesina en termes dememÓria histÓrica i de valor patrimonial. ranmatóx pirp"r", el seu mantenimentjuntament amb Ia seva actualització, aiiicom la retiradá ¿ársL¡ies condicionats i restad'elements aliens a les mateixes. ve¡u q,

El .Sr, Jgsgp Torras 
. manifesta que es tracta d,un cas de meüória social de laciutadania i que s'hauria de manten¡r, ¡ en la mateixa línia ankrior, caldria actualitzar el"model". de la marquesina.

EIs membres de la Taula coÍncideixen en la. necessitat de mantenir l,element, si béamb les actuaritzacio¡s técniques quu ,igui, n.."Jráii..,'.É. que constitueix ungtemqnt que forma. part de ta percepcio áá pur.eig de ffi;;;, ran a niven cíutadácom de paisalge urbá. vv rv'sr,ve

L'obra proiectada constitueix un edifici d_'oby nova de ptanta residencial, amb zahabitatges disposafs en p'+spp+sc ¡ sg piaces i;riir{uÁinf disposades en duesplantes soferrades.

E/ seu emplagament es troba dins t'ámbit regulat perles Nor¡nes d,aplicació especlfica(NAE) det rext refós..det pla..espetcia,i i;¡nti*eni¡o rÁ átlátáge urbá (pEtpu), atxtcom a l'interior de rEspai d'expectativa arqueotógica ¡eEÁ,-§q det pta especiar deprotecció der patrimoni arque'orógrc,a, me;riamiíeitat'j-L'ri)it"rtóntc de sabade//(PEPBAMAS) " o'.r', 
,

Asslsfex a /a prese ntació der tema /a sra. Ma¡1a Ma¡fí ArgemÍ com arquitectaredactora, acompanvada det promotor piomoiio;¿; ñ";;i;;s;é é¿. 
yv"' q¡ys'¡e

La sra' Marta Argemf .inicia.fexposició directament comentant ra proposta.arquitectÓnica del seu projecte. No iu óap introouiáio"t^,¡riJi¡ca, ni patrimoniat, niurbanfstica de l'entorn on eé situa. lndica lás característiques del conjunt i els materialsde faganes.

El sr' santi Vea valora positivame.nt la fagana del carrer d'Avellaneda si bé expressadubtes pel que fa a les-otertures. oe ru ffina del carrer oá r Hárta Novelta. Explica enrelació en aquesta t .ry! gu?. ra. r.ru fiioporció ailargada amb er materiar cerámicproposat pot donar una sensació de masifs excessiu, i que hauria de cercar elementsmés lleugers, a fique els forats prenguin ümUO protaloni;,";. 
..'
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Él Sr. Antoni Sacristan considera que la proposta és correcte,'teninl en compte la
longitud de [a faqana principal, si bé planteja la possibilitat de eliminar els ráfecs, atés
qué, en opinió seva, no són necessaris de cara a la formalització final de les faqanes,

El $r, Estove Font manifesta que ens trobem davant d'un edifici molt horitzontal i

potser caldria introduir rnés verticalitat.

El $r. Josep Torras entén que caltreballar una proposta cle material que faci llegir com
més lleugera la faqana.

Él conjunt de memlrres de la Taula valoren positivament la presentació, tot recordant
aquests aspectes sobre els materials i ráfec.

L'obra projectada constitueix un edifici de nava pian{a residencial de PB+zPP*sc, a/??á
7 habítatges í | local amb front al carrer d'Avellaneda, i 15 habitatges i2 tocals amb
front al carror de l'Harta Novella, Es disposa d'aparcament en plantes baixa i soterrani.

Él seu emplagamqnf es troba dins l'ámbit regulat per tes Normes d'aplicació espectfica
(NAE) del-fext refós delPla especiald'intervonció en el paisatge urbá (PEIPU).

Assisfelx a la presentació del tema el §r. Óscar Navarro Barlotomé com arquitecte
redaclar, aconpanyat del promotor Prohabitat Torrasi Bages Sl.

EI §r.Óscar Navarro fa una introclucció en base a la fitxa aportada pel compliment del
PEIPU. Explica que l'emplagament objecte de l'obra no aporta traces alhora de ajudar
en la composició de les seves faganes.

Comenta que el seu edifici forma canonada amb dos carres de caracterlstiques i

configuració forga distintes, per una part el carrer de Torras i Bages, de nova obertura
amb edificacions modernes i tipotgia de reísdencial plurífamiliar amb grans fronts de
fagana Í de l'altre, el carrer de $ant Cugat, de traga antiga i tipologia de parcel.la
estreta, on predomina encara l'ús unifamilíar.

Fa una explicació sobre els materials del pla de fagana, Ies fusteries i sobre tot de
l'acabat de la coberta delsostre, elqualserá de zinc.

El Sr. Antoni Sacristan entén que un punt imporlant en la composicíó de fa fagana és
resoldre el canvi de material en la trobada amb l'edifici vei del carrer de Torras i
Bages. Tot iveient correcte la solució, demana que l'expliqui amb més detall,

§



El sr' santi Vea fa unes observacions respecte al material utilitzat per a formar el girde la coantonada, en er sentit quá- cánbtitue¡x ,n urár*J potser excessivamentcarregat dins una composició forga'ordenada.

El sr. Josep Torras 
.manifesta que ens trobem davant d,una fagana plana sensecossos sortínts, correcte en llnies generals, peró que la rlsolúcio de la cantonada ésmillorable.

Els membres de ta ,,::l1i:l*?len que ta proposta aportada és correcte en tíníesgenerals, si bé observant res consideraciáns que é,rran eráciuái,-

L'obra proposada co.nstitueix I'enderroc parcialde dues cases gue estanlnc/oses en e/Pla especial de protecció dels oons a-ráueológics, *r,aiiÁilrrtats i arquitectónics desabadeil, en ra ritxa 1,24. Tanmatá¡i it 2"u "mptg--griiriirárra a finterior de yEspatd'expectativa arque.otósica Gea-io) irt. ryaleiii ii; ;;;r;irt. Aregir que ambduesenvaeixen t,atineació.de^fagana assányatada prj iigrit"Fáüo§, tot i que /es seyesfaga n e s esta n protegides.

Aguest expedient 
.es. t/a exposar en anterior Taula de patrimoni. La probtemáticareferida a/seuesfaf de conuá¡vai¡óésint¡ga. -.- -- ' *'J

Aquesta soÍ'licitud contempla un saneiampnt,generar del conjuntde /es dues finques,retirant tots aquetts et.emá,lrs g.u7 ir lan cot:rapta, iioiilá, 
"r"rrr", envans, etc. ineteiant e/s seu i*?::?:_l:f:,t:tepmeni proposa ta'formació-d,un etement estructuratmetál'lic, de suporr permanent de. ta ngaha protegida, afds gue e/ seu grau d,estabititatés forga dubtÓs' Asuesta estab¡lrtiaidÁmandria en el temps fins a trobar un destt ales finques. 

tvtt'q"\¿tta Étt Üt 
'vÍÍtps

A l'exposrció estáven c"^,1y¡1* .F arar¡it-ectgs redactors der proJecte de ra reparació,aÍxÍ com representants del D-epattar"Éi corresponent de la deneralitat de catalunya.No ha assistit cap de,eils. pdr tani, ái'junat áái i;;.fi.-proorir entre ers propismembres de la Taula de patrimoni.

A Ia vista ders anteceg-.li. goi"lts en aquest tema, iamb er pas ders anys, s,observaun deteriorament generaritzat aerconiunt-eoii¡t.t, .,jsJffi;i;" ra fagana sinó tambédel seu interior, part der quar ha sor*ñ trores o,aÉ uÁ 
"ár"ó.á'Lsructurar 

parcíar.

Arribats en aquest punt, es constata la difícultat de.comunicació amb la Generalitat decatalunya que porta er tema, .ánrüirr.nt er Departament d,Heréncies. Homconsidera que ers objectius d'aquest ó.oul"r*nt, totlGi-p"rrectament regftims, noínctouen ta sensibíritai necessaiü ñ;;rf;;r, temei J, p.L5.ib patrimon¡ai.- 
r""y' ',

És per aixó que ra Tau.ra 
. 
entén que a partir d,ara, car dirigír-se directament arDepartament de curtura de ra G;n;;it.; exposant er tema i demanant cor.raboracióamb l'objectiu de ra conservació der patrimoni .*q;;;rúü i arquitectónic queconstítueixen aquestes cues cases del carier de Sant Antoni.

e
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ámb el vist i plau

Vist

Torras Torra
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A les 11 :45 el Sr. Josep.Torras déna per finalitzada la Taula de Patrimoni de 4 de nraig
de 2417 i aixeca la sessió.

EI plau
EI

!"


