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Oficina de Patrimoni

Taufa de Patrimoni

ACTA de la sessió del dia 22 de marg de 20ig

A Sabadell, a la seu de fa Regidoria de l'Area de Cohesió Territorial de l'Ajuntament de
§abadell, a les 10:00 hores del 22 de marg de 2018, es reuneix la Tauta áe patrimoni
de Sabadell, convocada pel tinent d,alcálde de l,Area, Juli Fernández Olivares. Hi
assisteixen Josep Tonas Torra, Francesc Magem Casasayas, Antoni Sacristan Mas,
Elisabet Germá solsona, Joan comasólivas Font, Genié Ribe Monge, santi veá
Vilajuana, Esteve Font Renom, Gemma caballé crivillés i David E"prio'r"tües, pár
tractar I'ordre det dia següent:

1. 10:00. Aprovació ds l'Acta de la sossió antsrior (24-11-ZO17l.

2. 10:05. Rehabilitació de nau industrial situada al carrer de Ferrer de Blanes,
núm.9 lcarrer dels Calders, ntlm,55,

3. 10:35. Rehabilitacíó de_faganes de la parróqula de sant Viceng situada a
l'avinguda de I'onze de setembre, núm.160. (Exp. 20171LMJ0012d).

4, l1:35. Projecte d'edífici plurifamíliar d'obra nova situat a la carretera de
Barcelona, núm.287 I carrer de Lepant / carrer de Buxeda. (Exp,
201 7LLMJ001 33).

5. 12:05. Torn obert de paraules.

Josep Torras. Seguiment dets treballs del nou pEpps.
Antoni sacrislan. Donar compte de la interuenció al riu Ripoll (casa elevació
d'aig[ies de Ia companyía CASSA).

Actua de secretariel Sr. David Espejo Felices

1. Aq!'ovació de l,Acta de Ia sessió anterior l24.ll-2017).

s'aprova l'acta de l'anterior sessió de data 24 de novembro de 2o1T de Ia Taula de
Patrimoniper part dels seus membres sense cap objecció ni comentari.
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?:. Rell"4bilitació d8 lIüu industrial situada al carrer r{q,,fer{er de q}_lanes. núnn.s

Assisleix a la presentaciÓ del tema el sr. Ferran Eatalla i Clavell com arquítecte
redactor acompanyat clels represenlants de Ia propietat DoMU§ pAR§ cENTRAL §L.

La parcel'la sot:re la que e§ pretén actuar constitueix un conjunt cle naus industrialsara en desús, amb front ar carrer cle Ferrer de Branes, g i ;;;;e;l"i;;;ü;;;; so,concretarnent el. proiecte que s'exposa a la Taula de pairimoni¿s una primera lu.u ¿ula promoció, la situada en el front deI carrer de Ferrer cie Blanes nürm.g.

Aquesta part de la nau está inclosa en el..catáleg de.l Pla especlal cle protecció clelsbéns arqueotógics, mediamb.ientats i árquitectóniis Oe SáUaáeU. Disposa de la fitxanúm' 8.15, anomenada "Fábrica der carrer r-e*er de nrá**;. air;;ü;ñ;;r;il;;
arquítectónica és parciar puntual o de fapan;;,-; r; ei con¡unt tá protecciédocumenta[.

La actuaciÓ contempla la rehabilitació total d'aquesta nau per. a adaptar-hi l,risresidencial plurifamiliar.

L'arquitecte sr' Ferran Batalla descriu les eclificacions existents a l,interior de laparcel'la, i les fases en que es varen construir, entre tgáll-igoz. n"'i"*, l¿_concreta analitza les lames tie formigó de fagana, qu" .on.iñ;iñ ái'ijir.iür¡element de protecció arquítectónica en fiont al carrer de Ferrer de Blanes.

Destaca la seva complexítat constructiva i la difícultat de la seva reparació, a partir dela qual ha arribat a la co.nclusió de no integrar'la constructiuamánt com a element propide tancamenl cle l'edifíci, sinó deixar-ho com a element compositiu de Ia fagana.Aquest fet li ha comportat la necessitat de realitzár" ,Á"-r*go,.,u pell interna cle la
la.gana, 

ja que fa resoJució constructiva dels aillameñirl ,ñinteries, ventilacions iil'fumínacions necessáries, etc, es feien de mort o¡riclr comprñ;ni'ñ i-i'üá#li,protegit cJe formigó.

A la part baixa d'aquesta fagana s'intervé a nivell cle dotar-la de les oberturesnecessáries per ars habitarges que eñ árfá s'hi si.tue¡, u pu,riiJu i;;;;;";i;¿';;j*forats ja existenrs. En destaca'ta oesápár¡ció dé l;;ntiü üo;a d,accés de vehicresindustrials.

cal esmentar també que.el conjunt de I'edifici constitueix un volum disconforme amb elplanejament actual, producte áe l'excés de fondária eoi¡icable (entre 3 i 4 metres).Aquest excés cal ponclerar-to a partir de I'estudi oocumánial Jet conjunt de l,edifici que§e'n n-a fet, derivat d.el seu nivell de protecció. La conclusióJ¡nat és la no superarencap cas l'edificabilitat máxima assignáda en ta fínca pet ria general,,si bé mantenir laseva volumetria, atés que és neceisária per a la complefa interpretació de l,elementarquitecténíc.

En base a aquesta explicaciÓ, s'exposa e.l recompte cle superffcies i el no aprofitamentcom a superfície computabre más enlrá cJers 1B metres o, ronoari, *gir#riáiü,', tide no.suporar aquella edificabilitat máxíma. gn aquisipuÑ,'ü'proposta és la de buídartots els paraments no portants per formar terrasses arráoiiJtg*i.
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El sr. Genfs indica que I'autor del projecte de l,edificació original va ser l'enginyer
Trallero.

Els srs. Francesc Magem i Antoni Sacristan fan una breu explicació sobre la relacÍó
entre el projecte presentat i el Pla especiat de protecció, a fi de lligar el discurs,
Remarquen la importáncla de mantenlr no només la fagana proteg¡da éinO el conJunt
de l'edífici, tot i la dificultat del canvid,ús a resídencial

El sr, Santi Vea comenta que a partir d'aquesta darera explicacíó ha entés el sentit del
projecte, ja que la presentacÍó de l'arquitecte ha estat moit emmarcada dins l'ámbit de
la construcciÓ i poc dins l'ámbit arquitectónic. Apunta no obstant que és una llástima
que.la resta d'edificació de la parcel'la, concretament la part que dóna al carrer dels
Calders, no partÍcipi d'aquesta reflexió.

Acaba felicitant per la intervenció í en destaca la dificuttat en I'encaix de I'edificabilitat i
el nou Ús, Lamenta perÓ que pel costat del carrer defs Calders no s'hagi realitzai el
mateix exercici que al carrer de Ferrer de Blanes.

Afegelx que les noves finestres situades en planta baixa ,,molesten,, alhora de
visualilzar la fagana.

La sra. Elisabet Germá pregunta si aquestes obertures incorporaran reixes.
L'arquitecte redactor respon que no.

El sr. Josep Torras torna ha incidir en els comentaris fets pels srs. Francesc Magem i
Antoni Sacristan en el sentit de donar valor a I'exercicí de recuperació dels valors de
f'edifici que slha realitzat, més enllá que pugui plantejar dubtes en la formalització de Ia
seva planta baixa. PerÓ en tot cas, cal valoiar i'esforgde l'ajuntament idel promotor en
buscar una solució per a salvar ta tipologia de I'edifici, adapiant-se a un nou ús.

Finafment, els membres de la Taula mostren Ia seva conformitat sobre la proposta
presentada.

3 - Rehabilitacíó de facanes de la oarróouia de Sent Vieann

Assisteix a la presentació del tema la sra. Núria Marcet i Boada com arquitecta i
redactoradel projecte de rehabilitació'de la fagana del carrerde Monfllor ieü¡at, tOS-
119 de la Parróquia de Sant Viceng al barri de la Creu Alta.

L'arquitecta fa.una petita introducció histórica índicanl que la construcció d'aquesta
església es va iniciar l'any 1BB6 i s'acabá al 1907. Fou obra de I'arquitecte ¡óáriÁUiil.
Al llarg dels anys s'han anat fent obres de millora, essent l'any lgg6 la darrera d,elles
on es va reparar la totalitat de la fagana principal i es va construir I'atri, projecte de
l'arqu itecte Xavier Sauquet.
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En aquesf conjunt edíficat clestaca la diferdncia cJe materials entre les diferents faganesdel mateix, anrb acabals, textures i cofors moit rjiferents entre sí (obra ,i*i*, ñuáruvista, arrebossat, etc), producte de les uirerents ráüu,i;u.iuá"io at ltarg deltemps.

Tolu.* d..9ra.hom pretén fer una reparació integral de la faqana que dóna front al carrerde Montllor i Pujal, intorvenint a nivell d'ai.rebdssat ¡ pintuia, iócot, cimbori {(a més deconverlir en practicables les seves finestres), tapar iorrts bá-ruqunr, tapar baixants,reparar rosetó, extracció de vegelacié i sanejá.ment de les superffiies,'*t.'.|,*qriü.tu
sra. Núria Marcet indica que sobre I'absis noi'int*.uinciá, p-"iqu"stíons 

".onl,iüu*u.
Després de exposar i focalitzar totes les. patologies on cal íntervenir, l,arquítectaredactora fa diverses propostes cle cslors i de comblnaoo ánire ellu pu, át ion;r|,i oáufagana del carrer Monillor i pujar, a fi de rebre aporta"ions áiüoia d,actuar.

El sr',. §anti Vea pregunta quina era la fagana abans de la darrera intervenció cJel'arquitecte §auquet, en el sentit de conéixer més antecedents sobre la fagana.

El sr'.Josep Torras consiclera.que no és necessaritapar l'aspecte actuaf de la fagana, igue l'absis hauria de,tenir er.mateix acabat qú;i;;-;;:Iposta per mantenÍr ersmaterials actuars amb ra seva heterbgeneirat, iriuaranrne er croiratisme.

El sr' Antoni sacristan. comenta..que es poclrien aplicar pÍgrnents que uniformitzessínels colors i que no fessin perdre t,iinatge de referénbi"¡d óslbbra vista,

El §r. Francesc Magem proposa unificar colors.

El sr, §antívea indica que potser cardria apricar una pintura amb ,,cos,,a ficre reforgaraquesta uniformitat.

El sr' Genls Ribé pregunta com quedará el cimbori, Afegeix com a possibílitat deixar-loarrebossat, peró amb un coror m'és sembranl. a_la ,"ü-pí;il; a apricar. eue no síguítan groc i que acabi sent un color més "§orra'1, rins i toi,'áquelt coior ,,sorrar,,es podriaprCIposar per a una següent intervenció a nivellde la fagana principal. . -- r--'

com a conclusiÓ es considera que les reparacions haurien de fer-se amb arrebossatde morter, acabat amb un color semblani a Ia coloracíó de l'obra vista, si bé catdriarepicar préviament les su¡:erflcies a intervenir, a ii áá sanei quina base tenen i, enfunció d'aixü, actuar. euecrar crar que ra pecjra natural **irtáni en ta fagana, no s,ha dopintar, sinÓ solament netejar. No obstani es podria vutoruiiüpticació d,algun productetransparent com a protecció de la mateixa-

L'arquitecta sra. Nrlria.Marcet.conclou que recollirá les observacions fetes, pei que faals materials de revestiments, textures ilolors ique aporiáá;; nova proposta.

Assisteixen 1 r^ presentació der tema arquitectes der despatx der despatx
!,qrj$e.qtura Feiip pich-Aguirera i ers,.*pr*r*niJni;;;l'";;;esa promorora NETNoR§UR SAU.
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S'ha sol'licitat llicéncia d'obra nova per a una edificació residencial plurifamiliar, amb
locals iaparcament situada a la carretera de Barcelona i carrers de Lepanto i Buxeda.

Segons el PIa especiald'interuenció en el paisatge urbá (PEIPU), el seu emplagament
es troba dins l'ámbit regulat per les normes d'apiicació uibana (ÑnU). La pártiiularitat
del proJecte presentat radica en l'encaix d'una volumetria especffíca oins un teixit
regulat per alineació de via[. Aquesla proposta obre el debat de la integració de volums
sense un pla de fagana definit dins contextos urbans ja consolídats, pel que fa a les
característiques generals de les faganes.

L'arquitecte redactor del projecte explica que tot iaquesta aparent contáoicció entre la
volumetria especlfica i I'alíneació de vial, han fet una inierpretació a partir dá les
variants de regulació, No obstant, diu que el fet de disposar un parament a nivell de
planta baixa que envolta l'edifici i que tanca l'espai inteimedi entie edifici i carrer, lifa
recuperar I'alineacíó de la vialitat

Elsr. Santi Vea qüestiona I'imatge de les tanques exteriors i pregunta de quin malerial
estan fetes.

El sr. Francesc Magem expressa preocupacíó quan aquesta tanca perimetral ha
d'ajustar-se als canvís de niveil topográfic, aiés que'crea esglaonaments.

El sr. Antoni Sacristan afegeix que el fet de ser una tanca que permet la visió de
l'interior, poc provocar que el mal ús o el mal manteniment de la jardineria ilo ocupaciO

L'arquitecte redabtor indica que aquest espai privaliu será propietat de la comunitat i
en conseqüéncia efs privats,'no podran accedir-hi,,.

La sra. Elisabet Germá recorda que calevitar ta preséncia de baixants i xemeneies per
les faganes vistes de l'edíficació,

Els membres de la Taula acaben valorant favorablement la proposta si bé reclamon a
I'arquitecle redactor aP.ofqr una.nova proposta millorada de ia tinca, especialment pel
que fa a la visualització ínterior i als seus canvis de nivells provocats per Ia topográfia
de la p..arcel'la' Afegeix el sr. Santi Vea la virtut del projecte bn tant que renúncía á part
de l'edificabilítat a canvi d'una major qualitat.

5 - Torn obert de paraules

El .sr. Francesc Magem explica als membres de la Taula l'estat dels trebalts de
redacció del nou Pla especial de protecció de Sabadell, els qua[s es por-tun á tái*u.á
través d'un despatx extern d'arquitectes especialitzats en eltema.
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Ta¡mateix elp.g|a que els resultats d',áQUest treball es van compartint amb el serveide
U.rbanisme de l'Ajuntament, a partir de trobades técniques perió'diques. tam¡O **plí*
el.caíre participatiu on el seguiment del treball, atés'que'tota l,informdió & 6;
rebent §'expo§a en reunions previstes a l'efecte, com lá quá es realitza periódicament
arnb col'legis professionals, assocíacions i altres institucions de Ia ciuiat vincutáJesafq e] tema pakimoníal, També s'estan cJuent a terme presentacions oef trenáii a
nivell dels ctistihts consells de rlistricte de la oiutat per part d'e técnics rnunícipafs.- 
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