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Ajuntament
de Sabadell
Ofieina de Patrimoni
Taula de Patrimonl

ACTA de la sessió del dia 24 de novembre de 2017

Sabadell, a la seu de la Regidoria de I'Area de Territori i Sostenibilitat de
I'Ajunlamentde Sabadell, a les 8.3Ó hores del24 de novembre de 2017, es reuneix la
tauta Oe Patrimoni de Sabadell, convocada pel tinent d'alcalde de l'Area, Juli
Fernández Olivares. Hi assisteixen Josep Torras Torra, Antonisacristan Mas, Elisabel
Germá Solsona, Joan Comasólivas Font, Genis Ribé Monge, Santi Vea Vilajoana,
Esteve Font Renom, i David Espejo Felices, per,tractar I'ordre del dia següent:

A

1. B:30. Aprovació de I'Acta de la sessiÓ anter'tor

(13-07-2017)

2.

g:00. Actuacions de reparació i conservació de la xemeneia del vapor Buxeda
Vell. (Servei d'Obres d'Equípaments, Ajuntament de Sabadell)

3.

9:30. Reforma de l'antiga eslaciÓ Sabadell Rambla dels FGC.

4.

10:00. Proposta de reforma d'edifici industrial a Rambla d'lbéria.

5.

10:30. Proposta d'acabats en Edifíci "Euterpe". (Exp. 2015LLMJ00070)

6,

11:00. Torn obert de Paraules

Actua de secretari el Sr. David Espeio Felices

.1.-Aprovació de !'Acta de la sessló anterior (13'07-?017)
L'acta s'aprova per part de tots els membres.

2. Actuac¡ons de repafació i conservqció de la xemeneia del vapor Buxeda Vell.

i

Equipaments de I'Ajuntament ha redactat un projecte que
contempla la reparació i manteniment de la xemeneia del vapor Buxeda Vell. La Sra.
Carlota Sanz, arquitecta d'aquest servei municipal presenta a la Taula de Patrimoni el

El Servei d'Obres

treball realitzat.

Fa una breu introducció histórica sobre el conjunt format pel vapor, la xemeneia

i la

sala de máquines, el qual constitueix un etement que forma part del catáleg del Pla
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especial de protecciÓ dels béns arqueológics,
mediambíentals i arquitectónics de
sabadell. oisposa de. ra fitxa oe protáccié
núm. 7.s i-;r ;uu nive¡ de protecció
arquitectónica és global
Pel que fa a la xemeneia destaca com
a caracterfstiques lmportants el fet que disposi
de dobte paret i que er ru,
navia ju
mááiiiLi, r, seva argada és de

38,70
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s'ha verificat er mar estat de ra base de ¡É
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coronament, a banda de
-- ra xemeneia
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l'observacíó d'humitats generalitzad"r.

Básicament

la actuació a

rearitzar consistirá en ra reparació

I

de fa base der
desmuntatge de la part superior
lioronánrent) per tornar-lo. á m]rntar. Al seu damunt es
dísposará una taoa transparent,
iu i¡nárimt qr* ru'*il.n.¡u pugui resprrar per
datt; Tanmateix ei subsfitüir;;
"rá
,.om
iisurats p"iritr",
nous, amb res mateixes
característiques.
"ir
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El cost estirnat dels treballs será de
97,000 €. L'iníci dels treballs está previst pel
febrer
de 2018.

Els membres de la Taula en fan una
valoració positiva.

Fa la presentació r'arquitecle Aureri
Mora, acompanyat de responsabres de FGc.
Després d'una breu introducció histórica,
explica que l'estació está en desús des
de fa
un any' FGC ha decidit dotar'la nortr"nt
diús a óárt¡, o. lá áoaptació per a centre
de
formació del personal propí.
El projecte contempla per tant una zona
d'aura per. cfasses, xerrade§, etc, aixi
com dos
vagons de ferrocarrir on poder desenvoruoar
práct¡quái
ders aspectes.propis
dels programa funcionai, la intervánJo'contemplá
necessaris aspectes de res
instal'lacions, principarment ra renová;Íó
"ts

Á'b;;,
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El sr'

ra ventilació.

Genfs Ribé sol'licita poder' visitar

.aquestes noves instal.lacions. Els
responsables de FGC accedeixen,
sl bé advertal*.'n qra
obres han comencat
ja' caldrá esperar a un moment
més avangat de les mateixes,
"té;l"r
a fide poder visualitzárles sense risc i de manera me, .ompl.iá, ''
Tanmateix comenten

9,u9 el fet d'haver iniciat les obres

ja respon a la innecessarietat
municipai en
concrets
on ef promotor és
liioeryia
.casos
Generalirat de catarunya, També tan
lsment G-; p.j;.,ü; estat consehsuat ra
p

en I'obtenció de ra
del s ervei de

roj

ectes'Estratégiós áé
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des

untum.nt.

una vegada feta tota aquesta introducció,
I,arquitecte sr. Mora passa a expricar
de
,.t_._:t.di i'"brü;;cideixen en ra
proteccíó arquítectónica oue
se'n deriva der pfa especiar ou prot.l"i:o
oers oáns aüüááiig¡*,
arquitectÓnics de sabadell, elquai
;i;Én, ídescriu aquelta ed'íf¡caciómediambientais i
forma concreta ers

en

ra

seva fitxa
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La part fonamental i visible de la intervenció és la fagana, on es pretén sanejar tot el

seu conjunt, pilars, capitells, balaustrades, terrassa superior. Es una tasca de
manteniment i conservació. La seva caraclerística principal és la disposar un vidre
transparent al davant mateix del recorregut dels pilars, mentre que a la resta,

disposaran un vinil per tamisar la visió. Aquest vídre donaria uniformitat a un seguit.de
lncidéncies i detalls constructius que ara estan a primer terme, a banda de millorar la
sensació de netedat dels pilars i les seves bases,

En la zona on no es poden disposar vidres per a visualitzar l'ínterior del vestlbul,
concretament on estan situats els ascensors, es proposa per part dels membres de la
Taula col'locació de panetl informatiu sobre l'história d'aquest ferrocarril i altres dades
o imatges relacionades amb ell.

Actualment, alguns dels pilars estan exempts total o parcialment. Amb
proposta tots ells quedaran pel darere del pla que conformará elvidre.

la

nova

Els srs. Santi Vea iAntoni Sacristan lamehten que els pifars i els seus capitells passin
a un segon ordre en la lectura de la fagana, més encara quan el parament de vidre pot
estar sotmés a brutíca, enganxines, pintades, etc.

El sr, Josep Torras entén qué, tot

i

havent distintes opcions pel que fa

a

maneres

d'actuar en aquest cas, la proposta de I'arquitecte té forga sentít.

El sr. Santi Vea demana que les portes puguin ser també de vidre, a fi de facifitar la
visió del vestlbul de planta baixa baixa.
El sr. Genis Ribé pregunta si en el conjunl de la intervenció hi ha alguna afectació en
elsubsól. L'arquitecte respon que no.
Finalment, els membres de la Taula en fan una valoració positiva.

3. Prooosta de reforma d'e-difici industrial a Ram-hla d'lbérla.
Fa fa presentació I'arquitecte del projecte sr. Josep Val, acompanyat de membres de
l'empresa promotora MEMORA SA. Aquesta empresa es dedica al sector funerari i té
la intenció de destinar l'edificació a tanatori.

L'arquitecte fa una introducció histórica de I'edificació industrlal situada a Ia rambla
d'lbéria núm.141, entre els carrers de Quintana ide Cellers, la qual ocupa la totalitat
de I'illa. Apofta tanmateix documentació urbanística, fotos históriques i estudi de
l'entorn, a fi de lligar el seu discurs amb el contingut i requeriments de la fitxa del
catáleg de protecció 8.17.
L'arquitecte explica el programa funcional i cornenta que el projecto ha estat ptantejat
sota tres eixos básics:
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1 - Considorar com. a.fagana principal la que té front
significar el xamfrá de l'actual accés.

a la rambla d'lbéria, aixl

com

A banda de mantenir el ritme existent dels forats (finestres), s'aconsegueix eliminar els
áctuals guals d'accés a.la nau (forats de grans propórcions). A[uests accessos
(aparcarnent, serveis, etc.) es resitüen als altreé fronti, cárrer oelé
celt'érs
Es..dÓna major importáncia at punt d'accés actual a les antigues oficines (xamfrá)
mitjangant una zona.obg-rta (poxada) de doble algada, el qual-permet l'estadá Je
les
persones que visitin l'edifici, sense necessital que ocupin via priblica.
2 - Donar valor a[ pati interior.

Es pretén ne§ar el pati interior de les edÍficacions que actualm"ni l'o.upun,
de forma
que constitueíxi un espai"verd" o d'urbanilzació tova, entés
com a zona iranquila i que
proporcionará llum a les faganes Ínterlors de la nau.
Es un espai que cal treballar-lo encara en fase de
en aquest sentit.

3-

p§ecte defínitiu, peró que la idea va

Pintar l'obra vista actual de color blanc, en joc amb fa fusta de diversos
de fagana. substitució dets finestrals'de ciment, atés que no ión

revestiments

rehabílítables, per altre material (Uglass 262).

L'arquitecte consídera que I'acabat actual de la nau denota edificacÍó
industrial. Efl
entén e[ seu edifici com una servei o un equiparnent, per ra quar
cosa hauria de
separar-se d'aquesta concepció de "fábrica". Ei
ier aixó'que proposa un color diferent,
í concretament el blanc, atés que aconseguéix
un conlrást interessant amb els
revestiment de fusta (careo 6016)que situa eñ altres llocs de tes faganes.

Pel que la a la volumetria protegida pel Pla especial de protecció, cal dir que
es
respecta completament. La coberta de fibrociment será substituida totatmeni pJiárti"
materialtipus teula o similar, mantenint la volumetría existent.
Les encavallades de la coberta es deixaran vistes en tots els recíntes que puguin, '

concretament aparcament f algunes zones comunes.

El sr. Genfs R¡bé té dubtes respecte al color blanc proposat per a la fagana.
Comenta
que en l'entorn í, especialment en aquests típus d'edificácions'domina
el color teros.
El sr. Antoni Sacrislan entén la tfnia deldíscurs de l'arquitecte,
en elsentit que un color
distint, en aquest cas el color blanc, pot ajudar a entendré t'eá¡r¡ci
més en lá tinea olun
equipament, és a dir a "desindustriaiitza/ la seva imatge, tot í que admet que
no ,'na
de perdre de vista que er bé catalogat és un edifici indu;tríai, -

El sr. santi Vea, tot i reconeixent la bona imatge de l,edifici, creu que potser
no és
necessarifarcir-lo amb el color blanc i, que pot sóbreviure amb
el cotoi origináf:
El representanl de l'empresa MEMORA intervé en el debat manífestant
en defensa del
color blanc, que la seva proposta pretén que les persones qr. f'¡ accedeixin
ho facín a
un edificlde serueis o equipament i no a un fábriia
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El sr. Josep Torras comenta la molt bona imatge i correcció del projecte i de la
presentació que se'n fa, peró discrepa també del color blanc. Proposa estudiar el color
a partir del cromatisme de les actuals faganes.
El sr. Santi Vea fa un darrer comentari en el sentit que veuria millor que les obertures
arribessin alterra en la zona de l'edificide l'entrada (xamfrá).

Els membres de Ia Taula conclouen que el proJecte i la presentació ha estat molt
correcte, peró demanen continuar treballant en la definició del color de les faganes,
que passi pel reconeixement de l'actualcromatisme.

4. Proposta d'acabats en Ediffci "Euterpe".
L'edifici anomenát el nou lEuterpe' va ser presentat en anterior Taula de Patrimonl.
Actualment es troba en fase molt avangada de la seva construcció. No obstant manca
per decidir diversos aspectés, no de l'edificl slnó de la plaga que s'ha format al seu

interior, així com el recorregut entre els dos carrefti oposats que hi accedelxen: la
rambla i el carrer de Narcfs Gfralt.

Fa la presentació I'arquitecte del projecte sr. Ramon Sanabria, acompanyal

de

membres de l'ernpresa promotora.

lnicia explicant l'acabat final proposat al sostre de la plaga interior, el qual permetrá
l'entrada de llum a través del propi acabat de sostre, Desenvolupa básicament la
proposta inicial.
Des d'aquest lloc es visualítza altre punt important de la plaga: les mitgeres resultants.
La voluntat del projecte ha estat la de recuperar l'skyline que conformava antigament
la volumetria de l'Euterpe. Aquestes mitgeres s'han resolt amb una doble paret i amb
una pintura de color gris, en lfnia amb el conjunt de la nova edificació. La seva part
finalo alta anirá rematada amb un perfíten *L", elqualamagará una subtil il.luminació.

Per I'entrada del carrer Narcls Girall, punt on s'ha de compatibilltzar l'accés peatonal
amb el rodat, es disposará d'un gran forat format per una gran portalada metál'lica,
entesa com a porxo, el qual podrá incorporar informació del qué passa a l'interior
(plaga). Aquesta informabió, a partir de rétols, ha de ser eflmera,
El sr. Gen[s Ribé demana que s'incorporin plafons informatius sobre l'hisloria del lloc.
L'arquitecte respon que ja ho tenen previst i a tal fi comenta la col.locació d'una vitrina
en la paret, a l'inící del recorregut des de la rambla, on es mostraran la recuperació de
les pintures existents (memória del lloc).

Tanmáteix al final del passatge es muntará altre vegada
Euterpe, el qual es troba ara en procés de restauració.

el rétol de I'antic

cinema
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Finalment s'ob.ra un petit clebat a nívelt cle colors i malerials
err la plapa, acabant amb
valoració positiva per part rlels meml¡res cle [a Taula.

finalitzada la Taula de

34 do

el dia.d'avui, pel secretari, amb el vist i plau del president, es redacta
i autoritza
l.utlt.ouJa".sessió, qtre haurá cle ser sotmesa a I'aprovacio
áe'ra Taula del patrimoni
de §abadell en la propera sessió ordinária que es fa'ci.
En
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