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■■■ L’Espai Baronda està situat en el 
Parc dels Torrents, a la ciutat d’Esplu-
gues de Llobregat, un indret de profundes 
arrels ceramistes. El projecte, a càrrec de 
l’estudi Alonso -Balaguer i Arquitectes 
Associats, “recupera”  (re-anima, més 
aviat) una antiga fàbrica ceràmica (la 
Baronda) i la converteix en un edifici 
innovador on conviuen activitats empre-
sarials i culturals. La fàbrica fou cons-

La poètica 
del maó
Espai Baronda . Alonso-balaguer recupera una antiga fàbri-
ca ceràmica (la baronda) i la converteix en un edifici innovador 
on conviuen activitats empresarials i culturals
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truïda a finals dels anys 40 per la família 
Gaya. El seu nom “Baronda” respon a la 
unió de la primera síl·laba de Barcelona 
Bar amb el nom de Onda, municipi del 
que procedien els Gaya. Va funcionar fins 
els anys 90 (en els darrers temps, només 
com a magatzem), i després va passar a 
ser propietat municipal. L’estat de l’edifi-
ci en els darrers anys era ruïnós.

La Modificació puntual del Pla general 
metropolità en l’àmbit del Parc dels Tor-
rents (2006) plantejà una nova ordenació 

de les zones verdes, generant una gran 
parcel·la d’equipament que permetés 
recuperar l’edifici de La Baronda i finalit-
zar el parc dels Torrents.

La intervenció arquitectònica s’apro-
pia de l’edifici preexistent, potenciant la 
seva presència industrial, poètica i precà-
ria, per proposar als nous ocupants una 
experiència singular com és la d’allotjar-
se en una nau industrial abandonada 
amb totes les comoditats pròpies de la 
contemporaneïtat. El projecte emfatitza 

els contrastos que s’estableixen entre l’es-
pai abandonat i degradat i el lloc confor-
table. L’antiga Baronda no estava protegi-
da des del punt de vista patrimonial, però 
calia mantenir el seu valor simbòlic.

S’ha respectat la volumetria bàsica 
de les naus originals, reconsiderant els 
acabats amb l’objectiu de dotar l’espai 
d’una atmosfera càlida i acollidora. Tal i 
com deia Miralles (Usar y volver a usar), 
les noves construccions se sobreposen 
a les existents, es barregen, es confonen 

Fo
to

: j
o

s
e

p
 m

. m
o

li
n

o
s



REPoRTaTGE
Anàlisi 
d’obrA

70 c  

L’infoRmaTiU
DEL CaaTEEB 
mAig-juny  2011

Vistes exteriors de l’ediFici. detAll de FAçAnA Amb el trActAment permeAble A lA llum i Visió nocturnA Amb l’interior il·luminAt

per fer aparèixer aquell lloc en les seves 
millors qualitats. El resultat, un equili-
bri de l que és nou i l’existent, resultant 
un espai modificat i respectuós amb les 
qualitats de l’edifici original, però radical 
amb la complexitat expressiva i formal de 
la transformació.                     

Maó ben vist: massissa ingravidesa
Architecture is helpful to put two bricks 
together carefully. Mies Van Der Rohe. 
L’interessant d’aquesta frase apareix 

Architecture is helpful to 
put two bricks together 
carefully

Mies Van Der Rohe

en la paraula carefully, d’aquí el valor 
d’aquesta arquitectura de maó. La ver-
satilitat de la ceràmica, material dúctil, 
tectònic, amable i ecològic, planteja 
qualitats formals que no trobem en altres 
materials. El suggerent ús que se’n fa 
de la ceràmica és un dels majors valors 
de l’edifici: maons i teules ceràmiques 
se  succeeixen en un únic i generós teixit 
que abasta la totalitat del conjunt. En 
aquest cas, el maó no es presenta com un 
material artesà (característica implícita 
de la seva fabricació o per la seva qualitat 
heterogènia) sinó que s’expressa més 
aviat com a material repetitiu, homogeni 
i industrial. Com a resultat, però, ens tro-
bem davant d’un material més expressiu 
que no pas al servei d’un sistema cons-

els ediFicis industriAls, construccions normAlment de grAn midA, que estAVen situAts A lA periFèriA en el seu origen, són Absorbits AVui pels 

centres urbAns

tructiu. 
El maó apareix en la totalitat de l’en-

volvent, formalitzant-se com una doble 
pell perforada (a les façanes est i oest), 
respectant així la configuració volumè-
trica original i proporcionant al mateix 
temps una cambra tèrmica on s’ubiquen 
les instal·lacions. D’aquesta manera, 
s’allibera visualment tot el conjunt, en 
especial la coberta, sempre tan maltrac-
tada.

Aquesta presència massiva a l’exterior 
esdevé en un espai buit i diàfan en l’inte-
rior. Amb la porositat suficient s’acon-
segueix l’accés tamisat de llum natural i 
una bona ventilació. Dues condicions que 
es resolen amb la disposició dels maons.

Algunes obertures col·locades estra-
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tègicament permeten, des de l’interior, 
tornar a mirar la ciutat. La façana forma 
part de l’edifici i també del parc públic, i 
se’n pot fer ús, malgrat que ’edifici estigui 
tancat. Una exposició de peces ceràmi-
ques es pot visitar exteriorment en la 
seqüència  d’obertures de planta baixa.

La reconstrucció dels lluernaris ori-
ginals, juntament amb l’esmentada llum 
tamisada de la doble pell de façana apor-
ten una extraordinària lluminositat en 
tot l’interior.

La poètica i el caràcter monumental 
de l’arquitectura industrial
El paisatge arquitectònic amb el que em 

vaig creuant, sobretot amb aquell més 
anònim i sense pretensions, em provoca 
sovint certa decepció, passotisme, poca 
confiança en el conjunt de la professió 
des de fa ja vàries dècades, indiferència, i 
gens d’emoció. Hi ha, però, una excepció i 
és precisament l’arquitectura industrial 
(i diria fins i tot algunes obres d’enginye-
ria): aquestes arquitectures anònimes, 
sòbries, austeres, amb absència d’orna-
ment i consagrades només a la producció, 
se’m presenten amb un gran poder monu-
mental i una enorme (i involuntària) 
bellesa. La seva imponència i grandio-
sitat em recorda sovint a arquitectures 
monumentals per excel·lència com seria 

l’arquitectura romana, així com les seves 
ruïnes. El resultat del projecte de l’Espai 
Baronda em suggereix  també aquesta 
sensació.

Molta de l’arquitectura industrial va 
ser concebuda sense la voluntat de ser 
bella. En aquest cas, la tríade vitruviana 
firmitas,utilitas,venustas es simplificaria 
en el duet firmitas-utilitas. Fermesa i 
utilitat eren les premisses per les quals 
es van concebre molts d’aquests edificis. 
Amb el temps i la distància, la rotundi-
tat, la geometria, l’escala, la sinceritat 
d’aquestes arquitectures condueixen, 
involuntàriament, a una bellesa (venus-
tas) irremeiable. 

 



REPoRTaTGE
Anàlisi 
d’obrA

72 c  

L’infoRmaTiU
DEL CaaTEEB 
mAig-juny  2011

Virtuts i més virtuts
La Baronda forma part d’un eix de trans-
formació, el de l’entorn del Parc dels 
Torrents amb les piscines, el complex 
esportiu municipal, el propi parc i el nou 
teatre-auditori: Una zona que esdevé un 
nou espai multifunció. Economia, cultu-
ra, lleure i esport.

Metamorfosi funcional 
L’edifici plurifuncional és una idea, un 
concepte, més que no pas una tipologia 
ben definida. Segons els autors, hem 
de tendir a la promiscuïtat funcional 
(concepte que repeteixen sovint i el qual 
defensen de valent). No es tracta de la 
seva primera experiència en aquesta 
tendència multifuncional del edificis: De 
fet, són coautors d’un dels edificis promis-
cus per excel·lència i que s’ha inaugurat 
recentment a Barcelona, Las Arenas.

A l’Espai Baronda es compagina l’ac-
tivitat econòmica  i cultural. Una part 
del recinte pot ser utilitzada per entitats 
d’Esplugues i el propi Ajuntament per a 
la realització de tallers, activitats cultu-

els ediFicis industriAls, normAlment construccions de grAn midA, Amb lA condició interior d’espAi diàFAn i les seVes possibilitAts de 

reconVersió FAciliten AquestA AdAptAbilitAt A totA unA VArietAt d’usos

rals i socials, seminaris i congressos.
A més, el vestíbul de l’entrada és un 

hall museístic, obert al públic i acollirà 
una exposició permanent de la col·lecció 
de la ceramista autòctona Angelina Alós, 

així com d’altres mostres de caràcter tem-
poral. Aquest concepte innovador de con-
vivència d’activitats públiques i privades 
converteix l’Espai Baronda en un centre 
pioner a Catalunya.
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Nova llei del subsòl
El subsòl té un valor afegit en el projecte. 
Potenciant el conjunt dins el Parc, una 
nova plaça pública, annexa a les naus, on 
una passarel·la de vianants i un ascensors 
ajudaran a salvar l’important desnivell 
generat per l’antiga riera existent urbanit-
zada i reconvertida en l’actual Parc dels 
Torrents. Sota la plaça, un aparcament. 
Però no un aparcament fosc i claustrofò-
bic com podríem pensar, no. Si baixem al 
pàrking, trobarem un espai sorprenent, 
banyat de llum (fissures a la plaça) i amb 
un tractament molt acurat dels detalls de 
disseny.

L’absència de ventilació forçada, així 
com la presència de llum natural, suposen 
un pas endavant des del punt de vista de 
l’estalvi energètic i econòmic. Un espai 
tradicionalment força maltractat esdevé 
una ampliació de l’espai públic superior. 
A part de la gran aportació de ventilació i  
llum  naturals, trobem altres recursos de 
disseny gràfic, il·luminació, etc... Recursos 

“...Y por eso cuando vuelva 
Y algún día será a mis 
tierras, mis gentes y mi 
cielo ojalá que el ladrillo 
que a puro riesgo traje 
para mostrar al mundo 
cómo era mi casa 
dure como mis duras 
devociones a mis patrias 
suplentes compañeras 
viva como un pedazo de 
mi vida quede como un 
ladrillo en otra casa.” 

“La casa y el ladrillo”. 
Mario Benedetti

Fitxa tècnica

■■ nom de l’obra: espai baronda

■■ Emplaçament: carrer de la riba, 36, 

d’esplugues de llobregat

■■ Promotor: baronda Futur

■■ autors del projecte: luis Alonso i sergi bala-

guer, arquitectes

■■ arquitecte tècnic: xavier de Vera 

■■ Coordinador de seguretat i salut: julio 

gonzalo de la Fuente

■■ Estructures: àrea 5/bomA

■■ instal·lacions: pgi grup

■■ Constructora: tauicesa

■■ Cap d’obra: xavier canyelles

■■ Dades d’obra: inici desembre de 2006 i aca-

bament març 2009

■■ Superfície construïda: 6.000 m²

■■ industrials

■ suris, instal·lacions 

■ cristaleria paferma, vitralleria

■ preformados delta, muntatge del ferro

■ mecánica del suelo losan,  micropilotatge

■ tamansa, estructura metàl·lica

■ mozart, tancament de fusta i parquet

■ teycuber 200, coberta

■ pavindus, xapa de compressió

■ placostil egara, pladur

■ Aiconsa poliuretanos, projectat de poliuretà

■ Kingland, envà mòbil

■ Zener, ascensors

■ espacio, terra tècnic

■ chapa liquida, paviment de formigó

■ pujol, prefabricats de formigó

■ iguzzini, il·luminació

■ bordonabe, mobiliari  
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senzills, però molt efectius visualment. 
L’Espai Baronda va ser finalista en la cate-
goria d’Intervenció en edificis existents 
dels Premis Catalunya Construcció 2010. ■
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■■■  Tothom està implicat en l’objectiu de 
l’obra, tots els agents en són també promo-
tors: el projectista, el constructor, l’Ajun-
tament. Es difuminen les figures habituals 
dels projectes, cadascú té el seu paper però 
alhora participa activament de l’èxit de 
l’altre. En benefici de tots i de la ciutat. Dit 
així, podria semblar una obvietat, però de 
fet és una grata singularitat, amb habilitat i 
encert per gestionar aquesta complexitat.

L’obra té dificultats afegides per trac-

tar-se d’unes naus preexistents que en tot 
moment s’ha volgut conservar-ne la refe-
rència històrica. No es tractava del modest 
valor de la construcció, sinó que formava 
part del patrimoni intangible del lloc, i del 
qual n’esdevé una referència en el terri-
tori i en el temps. El projecte encerta en 
conservar aquest caràcter a la vegada que 
configura una nova construcció totalment 
actualitzada i que participa en constituir 
un nou espai públic de la ciutat.

El cost de la intervenció
En el sentit expressat, el cost de l’operació 
s’analitza des de la globalitat de les opera-
cions, tant de la part d’edificació com dels 
treballs relatius a enderrocs, moviments 
de terres, infraestructures i urbanització. 
Tot plegat te una repercussió de cost 
mig de 1.341 €/m2 de PEM referit sobre la 
superfície total construïda sense distinció 
funcional. Dit d’altra manera, és el cost 
final equivalent per configurar un tot que 
comprèn superfícies de caràcter divers 
com espais de doble altura, de soterrani, 
d’oficines, d’aparcament o altre tipus, i 
amb la repercussió de l’entorn exterior. 

La repercussió del cost és significa-
tiva, resultant de la complexitat dels 
treballs. Malgrat la disparitat tipològica 
dels diferents espais el repartiment dels 
costos es pot interpretar de forma homo-

Espai Baronda

Jordi olivés
informatiu@apabcn.cat

Rehabilitació de la nau i recosit de la ciutat

gènia ja que recau principalment sobre 
els lots constituents de l’edificació, com 
serien: les intervencions sobre les pree-
xistències, els fonaments i estructures, i 
el sistema envoltant de façanes i cobertes.

En cas d’aïllar només l’import d’obra cor-
responent a edificació la ràtio és de 1.227 €/
m2 cost PEM edificació (sobre m2 de superfí-
cie construïda). Per a la urbanització la rela-
ció de cost és de 178 €/m2 cost PEM urbanit-
zació (sobre m2 de superfície urbanitzada).

En fer una anàlisi de la distribució de 
costos per capítols, les incidències per a 

cada conjunt o lot representen:
■ 1/5 part del cost correspon al sistema 

estructural, que inclou nous fona-
ments, recalços, murs, i l’estructura 
vertical i horitzontal amb els perti-
nents reforços (fonaments 144 €/m2; 
estructura 135 €/m2)

■ 1/4 part es pel sistema envoltant de 
façanes, amb tancaments, fusteries, 
serralleria, i incloent-hi també les 
cobertes (repercussió 322 €/m2)

■ 1/5 part és pel sistema d’instal·lacions, 
agrupant les diferents tipologies (elec-
tricitat 108 €/m2; clima i ventilació 118 
€/m2)

■ 1/5 part es divideix entre els treballs 
d’enderroc i moviments de terra per 
una banda, i els treballs d’urbanització 
per una altra (moviment de terres i 
enderrocs 136 €/m2)

■ la resta, 1/7 part aproximadament cor-
respon al sistema d’acabats, compar-
timentació i treballs complementaris 
(acabats 143 €/m2)

S’indica entre parèntesis els valors de 
relació cost/m2 construït d’alguns con-
ceptes inclosos en aquests grans lots, 
deduïts a partir de la taula de pressupost, 
i que constitueixen uns paràmetres que 
caracteritzen i defineixen l’obra des del 
seu perfil econòmic. ■

[En l’obra] es difuminen les figures habituals dels 
projectes, cadascú té el seu paper però alhora participa 
activament de l’èxit de l’altre
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QUaDRES D’anÀLiSi DE CoSToS

Capítol import %

moviment de terres i enderrocs 1.354.532 10,15%
treballs diversos 390.377
enderrocs 374.373
moviments de terres 589.782

sistema estructural 2.780.258 20,83%
Fonaments i murs 1.434.796
estructura 1.345.462

sistema envoltant 1.592.231 11,93%
cobertes, aÏllaments i juntes 658.159
ram de paleta tancaments 504.684
Fusteria exterior alumini 429.388

serralleria 876.861 6,57%
Vidreria 735.294 5,51%
Acabats i compartimentació 1.428.438 10,70%

revestiments 72.599
paviments 656.645
Fusteria interior fusta 74.561
pintura i acabats 334.751
sanitaris 10.607
sanejament 110.873
Ajuts 113.179
Varis 55.224

Ascensor 57.982 0,43%
instal·lacions 2.880.252 21,58%

electricitat 1.077.626
parallamps 4.270
seguretat 54.524
detecció d’incendis 84.090
extinció d’incendis 219.261
climatització 1.073.101
Ventilació 104.570
lampisteria 46.565
plaques solars 57.402
previsions instal·lacions 158.844

treballs complementaris 506.565 3,79%
urbanització 1.136.499 8,51%

demolicions i moviment de terres 52.656
xarxa de sanejament i drenatge 116.421
paviments 323.121
xarxa d’abastament d’aigua 17.836
instal·lacions exteriors 137.347
jardineria 112.963
control de qualitat 3.500
seguretat i salut 10.000
estructura 362.655

ToTaL 13.348.912 100,00%
(valors referits a pem)

Superfícies
superfície construïda 9.955 m2 construit

planta pis 2.659
planta baixa 3.009
planta soterrani 1.803
Aparcament soterrani 2.484

superfície urbanització 6.368 m2 urbanització

Relació cost/m2

repercussió absoluta cost total €/m2 construït 1.341 €/m2

relació cost edificació €/m2 construït 1.227 €/m2

relació cost urbanització €/m2 urbanització 178 €/m2

(valors referits a pem)

Distribució del cost
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■■■ Situat al Parc dels Torrents, una de les actuacions urba-
nístiques de més rellevància a la ciutat d’Esplugues, el com-
plex Espai Baronda, sorgeix recuperant una peça d’autèntica 
“arqueologia arquitectònica”; una antiga fàbrica de ceràmica 
en desús durant més de dues dècades, a una ciutat com Esplu-
gues, amb profunda arrel ceramista.

Espai Baronda apareix com un gran contenidor d’activitats 
i espais afavorint les sinergies de les empreses de construcció 
(grup Tau-Icesa), arquitectura (oficines centrals d’Alonso, 
Balaguer i Arquitectes Associats) i enginyeries diverses, amb 
múltiples serveis complementaris compartits (cantina, sales 
de reunions, auditori, pàrquing, control i seguretat, etc.)

Respecte pels materials originals
La rehabilitació de l’edifici ha respòs a criteris de respecte abso-
lut als materials originals, així com a la volumetria de l’edifici. 
Així, el maó ceràmic apareix a tot el voltant, en forma de doble 
pell perforada a les cares est i oest, el que genera per un costat, 
un respecte formal i volumètric a la configuració original, i per 
un altre, un autèntic “matalàs  tèrmic” on s’ubiquen tot tipus 
de maquinàries i instal·lacions, accessibles totes elles mitjan-
çant passarel·les de relliga metàl·lica, alliberant així la visual 
del conjunt i en especial la seva cinquena façana, de qualsevol 
pertorbació d’instal·lacions vistes.

Un gran vestíbul a doble alçada dóna la benvinguda al 
visitant, en una planta en forma de T. Una passarel·la vidriada 
suspesa de coberta forma la pretesa sensació de lleugeresa 
d’aquest element connector. Aquest vestíbul exerceix de funció 
distribuïdora als espais resultants, a la vegada que possibilita 
la disposició d’exposicions temporals, entre elles la Biennal de 
ceràmica de la localitat, passarel·les de moda, presentacions 
cíviques… un espai dotat en definitiva d’una amplia flexibilitat 
funcional, per adaptar-se a múltiples esdeveniments. El seu 
component de gran potència escènica i visual queda potencia-
da salvaguardant la seva atmosfera industrial prèvia.

Simultàniament, un gran espai per a seminaris i conferènci-
es, divisible en tres sales per a petits i mitjans formats, apareix 
per dotar d’equipaments complementaris al conjunt d’empre-
ses i activitats. La pretesa sinergia d’usos entre la iniciativa pri-
vada i la pública es manifesta aquí en tota la seva potència amb 

Un nou edifici plurifuncional 
a Esplugues de Llobregat
Lluís alonso
Arquitecte

la multiplicitat d’usos i d’horaris de tots els espais, així doncs 
aquestes sales com el gran vestíbul central són compartits amb 
la ciutadania a través del propi Ajuntament que disposa de 
noves àrees cíviques i d’exposició.

La reconstrucció de les lluernes originals, així com la tami-
sada llum de la doble pell de façana, aporten una extraordinà-
ria lluminositat a tots els espais interiors, potenciat això per 
la doble altura del vestíbul que travessa majoritàriament la 
planta de l’edifici.

Una nova plaça pública, annexa a l’actuació potencia el 
conjunt urbanístic del complex, que es complementa amb una 
passarel·la de vianants i un ascensor, que ajuden a salvar l’im-
portant desnivell que genera l’antiga riera existent, urbanit-
zada amb anterioritat i convertida en el Parc dels Torrents de 
gran qualitat paisatgística.

Sota la plaça, un aparcament on la llum natural banya tots 
els seus racons a través de varies fissures amb una aparició 
d’elements vegetals que neixen en el subsòl i apareixen en tot el 
seu esplendor, a través dels patis a l’espai públic superior. 

La innecessària aparició de ventilacions forçades s’agraeix 
des d’un punt de vista pressupostari i d’estalvi energètic i visu-
al, així com el notable estalvi lumínic durant la major part del 
dia de la jornada laboral. 

Una ampliació de l’espai públic
Així, un espai com l’aparcament, generalment maltractant i 
maltractat visualment, es converteix en una quasi ampliació 
de l’espai públic, acompanyat d’un colorit extra aportat pel 
disseny gràfic de la senyalització i numeració. Un nou concepte 
d’espai amable per l’usuari.

Una nova piscina pública annexa completa el gran ventall 
d’activitats del conjunt, aprofitant la cimentació de l’antic 
edifici per generar la zona de vestuaris i serveis, de forma que 
la seva integració paisatgística al territori s’ha produït sense 
cap sobresalt. La trencadissa línia de la làmina d’aigua, també 
ajuda en l’aspecte integrador que es pretén.

Un exemple, en definitiva, d’autèntica economia sostenible, 
a través de les sinergies necessàries i convenients entre les 
iniciatives privada i pública, que han permès i possibilitat la 
rehabilitació d’una antiga fàbrica ceràmica precondemnada al 
seu enderrocament, a la que s’ha dotat de nous usos en concor-
dança amb els temps i amb el precís rigor del moment. Tot això 
sense abandonar en cap moment, la necessària aportació de 
sensibilitat historicista i arquitectònica d’un despatx que, en la 
seva mateixa línia, va apostar per mantenir la façana neomudè-
jar de l’antiga Plaza de Toros de Las Arenas dotant l’interior de 
continguts nous i potents. ■

Un exemple d’autèntica economia 
sostenible a través de les sinergies [...] 
entre les iniciatives privada i pública que 
han permès i possibilitat la rehabilitació 
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■■■ La primera reflexió en veure l’edifici original des de l’an-
tiga entrada va ser: “això no serà fàcil”. No em vaig equivocar. 
Com a totes les grans rehabilitacions les sorpreses a l’hora de 
fer i desfer estaven garantides. Intentaré descriure els diferents 
processos constructius i les tècniques utilitzades per aconse-
guir el resultat final.

Fonaments
L’estudi geotècnic ja determinava que el subsòl no era precisa-
ment gaire favorable. Les primeres capes estaven compostes de 
terres sobreposades sobre les quals s’havia fet una solera de for-
migó que calia desfer. El terreny estable i amb suficient potèn-
cia es va determinar de 12 a 14 m de profunditat. El projecte va 
preveure refer la fonamentació amb micropilots i enceps, que 
abraçaren l’antic fonament. Sobre aquest encep es disposaren 
uns collarins metàl·lics, 2 L 200 x 20, al voltant dels antics pilars, 
connectats al nou encep-fonament  mitjançant dos connectors 
de ø 20 amb resines. Els pilars existents es reforçaren amb L 100 
x 100 i gafets  de  100  de e=10 mm cada 30 cm. Així  arribàvem a 
sota de les jàsseres de formigó existents on es repetia el collarí 
similar al de la base del pilar. La principal dificultat estava en 
que cada pilar, cada encep, cada collarí, s’havia d’adaptar al 
que ens anàvem trobant. Diferències de nivell dels fonaments 
antics, fonaments quasi inexistents, jàsseres de formigó que 
calia reforçar, desplom de pilars i no aplomats amb els de la 
planta superior. Aquestes peculiaritats les trobàvem segons 
avançava l’obra. Es retacaven els collarins amb morter sense 
retracció d’alta resistència, s’havia de fer l’encepat en tres 
vegades  ja que no hi havia fonament a sota el pilar. També ens 
vam trobar d’altres sorpreses, com que els replens d’alguna 
zona es van fer amb rajoles rebutjades de la producció (cal 
recordar que això era una antiga bòvila) perfectament col-
locades a plec de llibre, perfectament estibades per evitar que 
es moguessin i una capa de formigó a sobre.

Estructura
El projecte es dividia en dues parts ben diferenciades tant en 
l’ús com amb els sistemes constructius.

L’aparcament soterrat
Estava previst amb una estructura de formigó prefabricada; 
pilars, jàsseres i forjat amb llosa alveolar. La fonamentació es 
va fer amb sabates aïllades, ja que en aquella zona el subsòl 
no era tan dolent. La rapidesa amb el que es va fer contrastava 
amb la lentitud que provocava la intervenció, punt per punt, de 

Una obra amb 
peculiaritats 
i sorpreses
Xavier de Vera
Arquitecte tècnic

l’estructura de les naus. Tant el paviment interior de l’aparca-
ment com el forjat de lloses es van construir amb pendent per 
tal de facilitar les recollides d’aigua del soterrani. A través de 
canals contínues tranversals connectades a la xarxa de pluvi-
als de la riera veïna i la plaça que es formava a la part superior 
es dirigia l’aigua a l’extrem de la mateixa, allunyat del edifici 
i connectat a la riera mitjançant una xarxa pròpia externa a 
l’edifici. 

Les naus
De les tres naus centrals existents es conservava l’estructura. 
Estava previst originalment mantenir la visió d’un sostre uni-
direccional amb revoltons de ceràmica vista i vàrem trobar que 
calia substituir jàsseres metàl·liques existents obsoletes, mal 
recolzades. Biguetes de ciment aluminós, biguetes amb esgo-
tament visible per excés de carrega. Jàsseres de formigó amb 
resistències baixes . 

El procés va ser molt laboriós ja que 
la geometria de l’edifici original no 
era exacte i això va provocar alguns 
capitells desplaçats del cap dels pilars

estructurA de les nAus
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Enderrocar el forjat existent es va fer per sectors, es refor-
çaven les jàsseres amb perfils metàl·lics L 100 x 100, i immedia-
tament  es muntava el nou forjat, amb biguetes semiresistents 
i revoltons, que es protegiren amb una làmina de polietilè per 
evitar regalims de formigó i amb uns taps metàl·lics amb la 
forma del revoltó per resoldre el massissat a cada cap de la 
bigueta. Les dues naus laterals eren afegits antics del conjunt 
original, construïdes en el pas del temps per necessitats de 
producció i emmagatzematge de l’antiga bòvila. En no haver-
hi res a conservar es va preveure al projecte fer-hi soterranis. 
L’estructura va ser de formigó, sabates aïllades com a fonamen-
tació, pilars de formigó i un sostre reticular de 30 cm de cantell. 
Era l’única part normal del projecte.

Finalitzat el forjat de la planta pis, es van començar a refer 
les arcades que conformaven la teulada. Es varen refer amb 
maons massissos que es recuperaven de parets enderrocades i 
pilars falsos. Per netejar l’obra vella es va utilitzar sorra a pres-
sió. Els pilars extrems de cada arcada es van reforçar amb el 
mateix sistema que a la planta inferior i es van complementar 
amb uns nans metàl·lics per realçar les jàsseres metàl·liques 
noves que suportarien novament les bigues de fusta de la teula-
da. El procés va ser molt laboriós ja que la geometria de l’edifici 
original no era exacte i això va provocar alguns capitells despla-
çats del cap dels pilars.

 
Façanes
Mentrestant es va construir la subestructura que estabilitzaria 
la façana final dels testers de totes les naus. Prevista com una 
antiga gelosia, típica de les bòviles, fàbriques de paper i embo-
tits, es va utilitzar totxo massís que es solidaritzava amb la sub-
estructura amb rodons d’acer corrugat  ø 6 situats als junts de 
l’obra. Finalitzades les gelosies es va poder finalitzar la teulada. 
El sistema constructiu  previst  va voler aconseguir una imatge 
tradicional. Els encadellats ceràmics de gran format entre les 
bigues de fusta i la teulada amb teula plana, amaguen al seu 
interior un aïllament de 8 cm de poliestirè extruït i una capa 
d’Ondulinebajoteja. El resultat final, amb els elements cons-
tructius vistos era el desitjat. Les dues façanes laterals es varen 
construir amb obra vista formada amb el mateix totxo massís.

Tancaments exteriors
Les obertures de les façanes laterals estaven previstes al pla 
exterior del totxo i la fusteria exterior es van realitzar amb per-
fils metàl·lics estandarditzats B-50. A les façanes dels testers 
és on s’articula de forma rotunda la definició de sostenibilitat 
mediambiental. La creació d’un vitrall format per perfils lami-
nars engalzats, perfils metàl·lics de fusteria exterior estandar-
ditzats B-50  i vidres amb cambra, separada 1.70 m de la gelosia 
ceràmica de totxos, permet situar tot l’entramat de maquinària 
de climatització, al qual es pot accedir per manteniment a tra-
vés d’obertures estratègicament situades al vitrall i circular 
per un passadís de relliga de forma totalment segura. Les llu-
ernes de la teulada es varen fer amb el mateix sistema que les 
façanes laterals.

Tancaments interiors 
A part de les parets d’obra obligades per la separació de sectors 
d’incendi i les d’envans de guix laminat als serveis, es va utilit-
zar el vidre a pràcticament tota la resta de divisions de sectors, 
zones, ambients i despatxos. Això va suposar fer plantilles de 
tots els arcs on hi havia vidre, els encaixos amb els sostres, l’an-
coratge a les arcades i el precintat de les mateixes. La passera 
de vidre que fa de distribuïdor a la planta superior se sustenta 
amb tirants metàl·lics des de les encavallades metàl·liques de 
l’espai central i es recolzen amb unes peces metàl·liques articu-
lades als pilars perimetrals. El paviment de la passera principal 
és un vidre laminar amb un tractament antilliscant i glaçat. 
La passera situada sobre l’entrada principal, entre dos sectors 
d’incendi, es va formar amb vidre RF-60 i vidre laminar igual 
que la principal.

Paviments
L’aparcament es va resoldre amb un acabat remolinat mecànic 
i un tractament de pintura epoxídica amb grafismes per la 
numeració de les places. La plaça que es va formar a l’exterior  
es va tractar com una coberta per pas de vehicles i un paviment 
final d’asfalt en calent. A la resta de la zona exterior i  la rampa 
d’accés  també es va utilitzar asfalt.

A la planta soterrani, ocupada per zones de magatzems i 

El sistema constructiu  previst  va voler 
aconseguir una imatge tradicional

el sistemA constructiu  preVist  VA Voler Aconseguir unA imAtge 

trAdicionAl

l’ApArcAment es VA resoldre Amb un AcAbAt remolinAt mecànic i un 

trActAment de pinturA epoxídicA Amb grAFismes per lA numerAció 

de les plAces
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algunes oficines que ventilen pels patis anglesos estratègica-
ment disposats al voltant de l’edifici, es va fer una solera de for-
migó, amb àrid seleccionat i es va rebaixar amb una polidora, 
posteriorment es va aplicar un tapaporus i un vernís transpa-
rent de poliuretà .

A la planta baixa, la propietat i la direcció facultativa van 
considerar que calia conservar l’esperit industrial que emana-
va de l’edifici i es va decidir utilitzar el mateix sistema que a la 
planta soterrani. Prèviament, es van preparar les instal·lacions 
que calia encastar al terra. Cal tenir en compte que les tres naus 
centrals no tenien soterrani per poder alimentar les instal-
lacions des de sota. Els llums, les preses de corrent i dades, la 
calefacció elèctrica  per terra radiant del vestíbul general  (la 
seva alçada recomanava aquesta solució), preparar les juntes 
del paviment amb perfil pla d’alumini... tot això per sectors per 
no col·lapsar la producció de la resta de feines. Es va tractar el 
formigó polit in situ com si fos antic, acceptant moviments i 
fissuracions controladament, enderrocant alguna part  que es 
“passava” de fissuració, va donar el resultat previst. El polit es 
va fer amb una màquina dotada de control a distància i nivella-
ció automàtica per làser. El tractament final amb un tapaporus 
i vernís de poliuretà es va fer igual que al soterrani.

A la planta superior, s’havia de resoldre el pas de les instal-
lacions elèctriques, veu i dades que venien dels “racs” situats a la 
planta baixa, aigua per els serveis sanitaris, línies de refrigeració 
per els fan-coils que es situaven estratègicament a espais on era 
la millor solució, els desguassos dels fan-coils, els desguassos 
dels sanitaris i serveis. Tot plegat aconsellava un terra tècnic, tot 
i que es volia aconseguir un efecte industrial amb un entarimat 
de fusta per polir o poc tractada. La solució va ser fer un terra 
tècnic, adequat a la normativa DB SI, i posteriorment es va col-
locar un parquet flotant amb separadors de 1.5 mm i lamel·les de 
diferents amplades 13,5 -11- 8.5 amb roure raspallat i envernissat 
de porus obert, on es van deixar peces sense encadellar estratègi-
cament que deixen a la vista el terra tècnic amb una peça sencera 
de 60x60 per fer manteniment o posar nous serveis.

Pintura 
Amb la idea de donar-hi un caire industrial es va decidir que 
totes les parts metàl·liques tinguessin una aparença de rovell. 
La pràctica impossibilitat d’utilitzar a tot arreu acer de qua-
litat Corten ens va portar a fer un tractament a totes les parts 
metàl·liques, tant interiors com exteriors, perquè aconseguis-
sin el mateix efecte d’autoprotecció i textura. Es va utilitzar 
un tractament de quatre components, imprimació, activació, 
estabilitzador i vernís, que aconseguia l’efecte de rovellar el 
material, creant una capa d’autoprotecció que posteriorment 
s’estabilitzava i s’envernissava per evitar el contacte directe i 
les taques de rovell a la roba.

Instal·lacions
Aquest és un capítol apart  en  què, afortunadament, vàrem 
tenir l’assessorament constant de Narcís Roca, enginyer de 

Suris, amb el que vàrem anar situant les instal·lacions, sempre 
segons el previst però amb tot el que suposa de la dificultat 
d’amagar-ne algunes i deixar-ne vistes obligatòriament d’al-
tres. Equips d’aire situats a la doble pell de les façanes testeres 
del conjunt, embocadures de conductes rodons de ø 0.50 m a 
vidres que calia que coincidissin amb el pas pel ronyó de les 
arcades (que no totes eren iguals), la situació exacte dels futurs 
fan-coils quan no teníem envans ni separacions al forjat, reixes, 
retorns, llums d’emergència, ruixadors als sostres o passos de 
tubs  pels capitells dels pilars del aparcament . 

Res era senzill. Però com diu en Lluís Alonso: “el que és fàcil 
no és divertit.” ■

Res no era senzill. Però com diu en Lluís 
Alonso: “el que és fàcil no és divertit”
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■■■ Això és el primer que vaig pensar, i el que deia tothom el 
primer cop que venia a l’obra, quan a finals de l’any 2006 ens 
varen comunicar que s’havien d’iniciar les obres de rehabili-
tació de La Baronda. Sempre que s’inicia una obra es planteja 
com un nou repte, però des de el primer moment tots érem cons-
cients de què aquest cop seria un repte molt especial. Un no 
sabia ben bé per on s’havia de començar i es feia difícil imaginar 
que un edifici que es trobava en estat ruïnós, abandonat des de 
feia més de 15 anys, es pogués recuperar.

Un cop fet un reconeixement inicial del projecte i l’edifici, va 
quedar clar que durant el transcurs de l’obra, i així va ser, ens 
trobaríem amb moltes sorpreses i imprevistos que per a solu-
cionar-los seria imprescindible comptar amb el coneixement i 
l’experiència de tots els que hi participaríem.

L’edifici existent, de planta baixa més planta pis, constava 
de 5 naus de 50 x 10 m aproximadament, de les quals es rehabili-

Realment val la pena?

Xavier Canyelles 
Arquitecte tècnic
cap d’obra d’edificació
tau icesa

tarien les 3 centrals i s’enderrocarien les 2 laterals per a posteri-
orment reconstruir-les. En aquesta reconstrucció s’aprofitaria 
per a crear una planta soterrani que alhora es comunicaria amb 
un aparcament soterrat també de nova construcció. D’aquesta 
manera durant el procés de l’obra haurien de conviure tasques 
de rehabilitació i d’obra nova.

Reforç estructural
Atès el mal estat que presentava l’edifici els primers treballs 
van consistir en crear una nova fonamentació a l’edifici, ja 
que aquesta era pràcticament inexistent, amb grups de micro-
pilons de 15 m de profunditat que es feien solidaris als pilars 
mitjançant un encepat, els quals en moltes ocasions es varen 
haver de formigonar fins a 3 i 4 parts per tal d’evitar el descalçat 
dels pilars. Aquests últims, fabricats a base de totxo massís, es 
varen empressillar mitjançant angulars i passamans metàl-
lics. El reforç estructural es començava a convertir així en la 
primera fase crucial de l’obra, ja que a més de la seva funció de 
consolidació de l’esquelet de l’edifici, tenia una funció estètica 
importantíssima ja que alhora s’estava executant l’acabat del 
mateix edifici. En aquest sentit, i per tal de mantenir el màxim 
possible l’homogeneïtat dels materials, totes les reparacions 
que es varen realitzar en paraments, pilars, arcades, etc. s’exe-
cutaren fent servir materials procedents del mateix edifici, 
la qual cosa suposà una tasca de desconstrucció i construcció 

La idea fonamental de la rehabilitació 
consistia en mantenir el màxim possible 
l’estètica industrial de l’edifici
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simultània molt laboriosa. Fins i tot es varen construir nous 
paraments d’obra i pilars sencers, ja que l’estat que presen-
taven alguns dels existents eren del tot irreparables. Paral-
lelament a aquests treballs s’inicià la construcció de l’aparca-
ment soterrat amb una estructura de formigó mixta in situ i 
prefabricada.

Un cop executat part del reforç estructural es va procedir a 
iniciar els treballs d’enderroc de la coberta i de tots els forjats 
atès que presentaven tot tipus de patologies com fletxes exces-
sives, elevats graus de carbonatació, així com alguns casos de 
bigues aluminoses a causa de l’activitat que havia tingut en 
el passat el mateix edifici que havia estat objecte de diferents 
ampliacions en el temps. 

Com que la idea fonamental de la rehabilitació consistia en 
mantenir el màxim possible l’estètica industrial de l’edifici, 
era essencial la conservació de totes les arcades existents de la 
planta pis. Això significà la fase més delicada de l’obra, atès que 
alhora que s’enderrocaven forjats, jàsseres i/o parets de càrre-
ga, s’havia d’executar tot tipus d’estintolaments i reforços pro-
visionals, deixant diverses parts de l’edifici totalment volades.

A partir d’aquest moment de l’obra va ser essencial la fun-
ció de la topografia, ja que s’havien de construir dues naus 
laterals, nous forjats i una coberta comuna tot respectant una 
estructura existent i unes arcades que no seguien cap ordre 

d’aliniacions ni de nivells. Després de l’estudi minuciós de tots 
i cada un dels punts més crítics, es varen poder elaborar els plà-
nols definitius amb els quals es procedí a l’execució dels pòrtics 
metàl·lics sobre els quals es construiria la coberta de l’edifici i 
que alhora farien la funció d’arriostrament de les arcades con-
servades. Paral·lelament es va començar l’execució dels forjats 
unidireccionals, així com les façanes de l’edifici, tot donant una 
mica d’ordre a un edifici al qual li mancava. S’iniciaven així 
uns treballs més habituals d’una obra nova que no pas d’una 
rehabilitació, tot sense oblidar la cura dels petits detalls, atès 
que tant l’estructura com el tancament de l’edifici constituïen 
el mateix acabat interior.

Distribució i manteniment
Un cop ja realitzats tots els treballs de reforç estructural i 
tancament, només calia dotar a la Baronda d’una distribució i 
equipament adients per al seu nou ús, tot mantenint la imatge 
singular de l’edifici. En aquest sentit es va executar una doble 
pell de façana mitjançant fusteria de ferro i vidre, la qual cosa 
va fer que la funció del serraller i vidrier fora essencial durant 
tota l’obra. Així s’executaren els emmarcats de totes les arca-
des existents i multitud de divisòries de vidre interiors, totes 
fabricades a mida, prèvia realització de plantilles de fusta, així 
com la construcció d’una passera penjada en la zona central. 
Igualment es va donar especial importància a la cura en l’exe-
cució de totes les instal·lacions, les quals discorren vistes per 
tot l’edifici.

En definitiva s’ha tractat d’un treball molt laboriós i com-
plex en el que sense la implicació i l’esforç de tots els que hi hem 
participat (enginyers, arquitectes, aparelladors, tècnics, admi-
nistratius, passant pels operaris a peu d’obra com a encarregat, 
industrials i els diversos professionals) no hauria estat possi-
ble, el qual es troba reflectit en cada racó de La Baronda.
Ara, gairebé dos anys després de què s’hagin finalitzat les 
obres, quan entro a la Baronda penso: “realment sí que ha val-
gut la pena!” ■

S’ha tractat d’un treball molt laboriós 
i complex en el que sense la implicació i 
l’esforç de tots els que hi hem participat 
no hauria estat possible, el qual es troba 
reflectit en cada racó de La Baronda

Ara, gairebé dos anys després de què 
s’hagin finalitzat les obres, quan entro 
a la Baronda penso: “realment sí que ha 
valgut la pena!
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■■■ Tau Icesa és una empresa constructora fundada l’any 1979, 
amb una sòlida presència en el sector d’obra civil i edificació. 
Des del primer dia ha treballat amb administracions públiques, 
sense descuidar els clients privats. La seva vocació municipa-
lista l’ha portat a ser imaginativa i aportar solucions a grans 
reptes. Compta amb un qualificat equip de professionals, 
excel·lència tècnica i constant innovació en cada projecte. Amb 
clara vocació de creixement compta, a part de la seu central de 
Barcelona situada a Esplugues de Llobregat, amb delegacions 
a Madrid, Tarragona Sevilla i Granada, això li permet executar 
obres en un radi geogràfic en constant expansió. L’esperit de 
superació i l’exigència per garantir la màxima qualitat impli-
quen una classificació de contractista àmplia. D’altra banda, 
Tau Icesa està acreditada per l’ISO 9001, sistemes de gestió de 
qualitat, ISO 14001, sistemes de gestió mediambiental i OHSAS 
18001, sistemes de prevenció de riscos laborals.

La companyia està emmarcada dins el Grup Tau Icesa, que s’or-
ganitza en sis gran àrees; construcció, concessions, serveis, immo-
biliari, medi ambient i arquitectura. Una estructura diversificada 
capaç de generar la solidesa tècnica i econòmica que requereix 
la demanda actual de solucions globals. Sustentades per aquesta 
vocació de servei integral, totes les línies de negoci es recolzen 
entre si a través d’empreses especialitzades que ofereixen al client 
productes i serveis complementaris, fet que ha permès al Grup con-
solidar nous mercats. La diversificació encetada des de fa més de 10 
anys en diferents camps li ha permès actuar en diferents estadis, 

Aposta per la relació públic-privada 
acompanyant de vegades la construcció amb serveis complemen-
taris, com les concessions administratives en temes tant diversos 
com centres esportius, piscines, socio-sanitaris, habitatges de llo-
guer per a joves, escoles bressol, biblioteques, aparcaments, etc. 

La recuperació d’una antiga fàbrica de ceràmica
Un del millors exemples el tenim en la construcció de l’Espai 
Baronda, on el Grup Tau Icesa ha ubicat la seva seu corporati-
va. Una iniciativa de la col·laboració públic–privada a través 
d’una concessió administrativa que ha permès la recuperació 
d’una antiga fàbrica de ceràmica, part important del patrimo-
ni industrial d’Esplugues de Llobregat, i a la vegada ha dotat 
la ciutat d’un nou equipament cultural, on s’hi troben sales 
polivalents i un espai museístic que acull el llegat que va fer la 
ceramista Angelina Alós a la ciutat.

El sistema concessionari aplicat en aquesta ocasió permet la 
utilització d’aquestes instal·lacions i al cap dels anys l’Ajunta-
ment rebrà en la seva totalitat l’edifici, en el qual s’ha realitzat 
una forta inversió privada. Sens dubte s’haurà generat benefici 
empresarial i sobretot social, però a més s’haurà fet quelcom 
més important, s’haurà creat patrimoni de futur. Per tant 
s’haurà donat un important valor afegit a tot el projecte.

És una mostra de què amb la iniciativa empresarial i la 
col·laboració municipal es poden donar respostes i fer accions 
imaginatives per a reactivar l’economia i general recursos en 
moments difícils. ■

www.tauicesa.com

Parmer


