
TÈCNICA
REHABILITACIÓ 
I RESTAURACIÓ

62 c  

L’INformATIU
DEL CAATEEB 
mAIg  
2013

■■■  Més d’una vintena d’antigues fàbri·
ques i instal·lacions industrials de les 
comarques gironines s’han reutilitzat per 
a usos socials i culturals. Els projectes 
més significatius es concentren a Girona, 
Salt, Figueres, Celrà i Olot, entre d’altres: 
L’antiga farinera Montserrat de Girona 
va esdevenir fa uns anys l’Escola Muni·
cipal de música, la fàbrica Coma Cros de 
Salt com a equipament cultural, l’empre·
sa de components elèctrics Simón com a 
multicinemes i altres espais, la farinera 
Teixidor, actual seu del grup El Punt, a 
la destil·leria de Can Regàs, s’ha obert el 
Centre Cívic de Pont Major, tot aprofitant 

La fàbrica torna 
a filar, però ara 
amb paraules, 

música i cultura
Biblioteca i centre cívic a l’antiga 
fàbrica de filats Can marfà, a girona

Cristina Arribas
informatiu@apabcn.cat
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El FIL històric de Can Marfà
La fàbrica de filats de cotó de Santa Eugè·
nia de Ter es pot documentar a partir de 
1819 i fou la primera fàbrica tèxtil instal·
lada a Girona i rodalies. Es construí a 
sobre mateix de la sèquia Monar per tal 
d’aprofitar·ne l’aigua i la força motriu. 
El nom popular de Can Marfà li ve donat 

pel fet que durant 81 anys  (entre 1898 i 
1979) la fàbrica fou propietat de la família 
d’industrials  de Mataró que responien a 
aquest nom.

Des dels seus inicis es dedicà al filat 
de cotó i les seves barreges. A partir dels 
anys 80, en canvi, es dedicà a l’elaboració 
de fibres sintètiques en color, d’acord amb 

gran part de les instal·lacions, i la fàfrica 
de can Joanetes és avui l’Ajuntament 
d’Olot.

L’activitat industrial dels segles XIX 
i XX ha deixat a les comarques gironines 
un ric paisatge arquitectònic que el s. XXI 
omple de riquesa cultural.

AnTIgA fARInERA monTSERRAT AnTIgA fàBRICA ComA CRoS AnTIgA fARInERA TEIxIdoR
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els nous temps. Així, doncs, durant 181 
anys desenvolupà, sota diferents noms, la 
mateixa activitat en el mateix edifici: un 
cas únic a les nostres contrades.

L’any 2000, la propietat decidí tras·
lladar la producció i la fàbrica quedava 
en silenci i sense produir. El passat 
desembre de 2011, la nau principal de la 
fàbrica es convertí en un nou equipament 
municipal: El Centre Cultural i Cívic de la 
Marfà, que inclou la biblioteca Salvador 
Allende.

El FIL conductor del projecte
Tant des dels espais exteriors del recinte, 
com quan ens endinsem a la nau i, per què 
no, en l’ambient que es respira, es percep 
una clara voluntat: Posar en valor l’edifici 
existent. 

En els edificis industrials, i durant la 
seva vida industrial, qualsevol transfor·
mació, reconversió, ampliació, enderroc, 
etc, depenia sempre i únicament de les 
necessitats de la seva producció, de la 
seva adaptació als nous processos produc·
tius i a les noves tecnologies. Certa desim·

boltura durant la seva història com a 
edificis d’activitat industrial que desapa·
reix o es replanteja en arribar als nostres 
dies, amb els canvis d’ús i els valors que 
actualment se li atorga a aquest patrimo·
ni. Un cop més, no és fàcil intervenir en el 
patrimoni i cal establir uns criteris el més 
coherents possible.

Tal com declaren els mateixos autors, 
el fet que guanyessin el concurs fou 
principalment per la seva discreció en la 
intervenció, la neteja del volum de la nau 
principal i la seva posada en valor, entre 
altres propostes presentades que segura·
ment eren més aparatoses.

Podríem definir l’espai de la Marfà 
d’espai neutre: un edifici que contenia 
maquinària i treballadors, però a on la 
finalitat industrial no exercia una gran 
influència en el seu espai. Un interior 
on la racionalitat és norma exclusiva 
de composició, on regna la sinceritat 
i evidència dels materials i elements 
constructius. Tot això que caracteritzava 
l’antiga fàbrica i que avui també impera 
en l’espai del Centre Cultural.

L’activitat industrial ha deixat a les comarques 
gironines un ric paisatge arquitectònic que el s. XXI 
omple de riquesa cultural

ImATgES AnTIgUES dE L’AnTIgA fàBRICA dE CAn mARfà

Els espais interiors es distribueixen al 
voltant d’un triple espai que ens orienta 
i ens dota de consciència espacial en tot 
moment. Triple espai, estructura i esca·
les són ingredients essencials d’aquesta 
intel·ligent espacialitat. Les escales (ele·
ment del nou projecte) semblen dissol·
dre’s en el conjunt com si existissin des de 
sempre i probablement hi ajuda el fet que 
el color blanc domini l’espai.

Elements aFILerats: 
seriació en el contenidor (edifici) 
i en el contingut (producte)
Partint del fet industrial, trobem com la 
il·luminació dels espais de treball esde·
vé el leit motiv de la seva arquitectura. 
Arquitectures perimetrades de finestres 
afilerades i dominant el cos edificat. 
Des de l’exterior, l’efecte de la multitud 
d’obertures que il·luminen la imponent 
presència de la nau és de gran bellesa. 

Podríem pensar que la diferent dispo·
sició de les fusteries és possible que alteri 
la imatge original de la façana, però, a la 
pràctica, no és així. La rotunda composi·
ció i materialitat de la mateixa, així com 
la repetició idèntica de forats, absorbeix 
aquestes alteracions que, en tot cas, 
donen riquesa i informació d’allò que ens 
trobem a l’interior de la nau.

VoLUmETRIES oRIgInAL I RESULTAnT dE CAn mARfà ABAnS I dESpRéS dE LA InTERVEnCIÓ
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ELEmEnTS dESmUnTATS pER TAL dE dESTACAR LA pURESA dE LA nAU TRIpLE ESpAI dE LA zonA dE LA noVA ESCALA

fAçAnA dE CAn mARfà ABAnS I dESpRéS dE LA InTERVEnCIÓ

Els principis que regeixen els alçats 
d’aquestes construccions de tipologia 
industrial guarden una coherència abso·
luta amb l’activitat que es desenvolupa 
en el seu interior i els principis de la fabri·
cació fins al punt de considerar·se l’edifici 
un producte més de la fabricació mecanit·
zada , però de naturalesa constructiva.

Des del punt de vista volumètric, 
aquestes arquitectures industrials es 
caracteritzen per la tendència a la geo·
metria simple, grans dimensions i una  
horitzontalitat que contrasta amb la 
verticalitat pròpia d’altres construccions 

industrials com les xemenèies o els dipò·
sits.

Amb el nou ús, un nou requisit era 
imprescindible: l’aïllament acústic. Tot 
un seguit de cilindres fonoabsorbents 
vermells i suspesos configuren un fals 
sostre ben especial. La repetició afilerada 
d’aquests bafles, d’un metre de longitud i 
19 centímetres de diàmetre, esdevé el pro·
tagonista cromàtic indiscutible sobre el 
blanc predominant de l’interior de la nau. 
Estan fabricats en llana mineral i es com·
porten com a absorbents purs i permeten 
una reducció del soroll ambiental mitjan·

VISTA dEL SoSTRE InTERIoR AmB ABSoRBEnTS 

ACúSTICS pLAnTA I SECCIÓ dEL SoSTRE AmB ABSoRBEnTS ACúSTICS En VERmELL

çant l’eliminació parcial de les reflexions 
del sostre i les reverberacions del local. 

Estructura a FIL per randa
Si des de l’exterior impacta la rotunditat 
volumètrica de la nau, a l’interior crida 
l’atenció el sistema constructiu original, 
amb els seus engranatges, la seva sinceri·
tat evident, senzilla i al mateix temps tan 
acurada. 
El seu interior  suscita una experiència 
espacial típica d’edifici industrial, un 
tret que pocs edificis civils excepcionals 
superen.
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A la fàbrica, el mecanisme del seu 
funcionament i de la seva distribució és 
transparent: es pot llegir perfectament 
el seu procés constructiu i organitzatiu 
exhibit en la seva pròpia racionalitat.

La fàbrica tèxtil originària presenta 
essencialment una planta rectangular 
llarga i estreta, determinada tant per les 
dimensions de les màquines que acull 
com per la necessitat d’il·luminar·la uni·
formement.

Posar FIL a l’agulla d’un nou 
espai cultural
El nou llenguatge del segle XXI dialoga a 
la perfecció amb els seus murs i estructu·
ra primitius. L’edifici, orgullós de la seva 
herència industrial, segueix treballant 
estructuralment, admetent els nous usos, 
il·luminant les noves activitats a través 
dels mateixos forats i delimitant l’espai 
interior amb les mateixes parets. Les 
seves dimensions,  el seu valor històric, el 
seu caràcter arquitectònic, la seva tipolo·
gia rotunda el converteixen en una antiga 
icona urbana nova.

La fotògrafa novaiorquesa Lori Nix 
recrea per mitjà de maquetes i diorames , 
la destrucció i l’abandó i, en definitiva, el 
desús. Malgrat l’aspecte ruinós dels seus 
treballs (i també en aquesta biblioteca 
que ens  proposa), alguna cosa viva emer·
geix de la desolació. També una nova vida 
emergeix en aquest nou espai cultural de 
l’antiga fàbrica Marfà. 

Enmig  d’aquest moment arquitectòni·
co·econòmic força delicat, trobem moltes 
iniciatives com aquesta de recuperacions 
d’arquitectura industrial, edificis aban·
donats, espais desanimats... 

Al mal temps, bona cura amb el patri·
moni. ■ 

LA foTogRAfIA pRESA pER L’AgènCIA fox pHoToS 

moSTRA EnCARA TRES pERSonES InTERESSAdES 

En ELS LLIBRES EnmIg dE LA dESTRUCCIÓ

BIBLIoTECA dE L’HoLLAnd HoUSE,  A KEnSIgTon.  

fox pHoToS

Des del punt de vista 
volumètric, aquestes 
arquitectures industrials 
es caracteritzen per la 
tendència a la geometria 
simple

Una nova vida emergeix 
en aquest nou espai 
cultural de l’antiga 
Fàbrica Marfà

ImATgE dE L’InTERIoR dE LA nAU

Fitxa tècnica

■■ Nom de l’obra: Reforma de Can marfà per a Centre Cívic i Biblioteca
■■ Emplaçament: c/ Baix 2, Santa Eugènia. girona
■■ Promotor:  Ajuntament de girona
■■ Arquitectes:  pere Joan Ravetllat mira, Carme Ribas Seix i olga Schmid
■■ Director d’execució de l’obra:  Alfonso Villarreal Hurtado (Toledo-Villarreal, AT, S.C.p.)
■■ Coordinador de seguretat i salut:  Alfonso Villarreal Hurtado (Toledo-Villarreal, AT, S.C.p.)
■■ Constructor: Arcadi pla
■■ Cap d’obra: Jordi mateu i Edgardo fernández
■■ Data d’acabament de l’obra: 11 de setembre de 2011
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■■■ L’antiga a fàbrica tèxtil de Can Marfà 
s’ubica al barri de Santa Eugènia, al nord·
oest del nucli antic de Girona, encreuada 
pel damunt de la sèquia Monar a fi d’apro·
fitar l’energia de l’aigua i transformar·la, 
mitjançant turbines i corretges transmis·
sores, en energia mecànica necessària 
per fer anar els equips i la maquinària de 
producció.

L’edifici principal que es conserva i 
rehabilita està constituït per una estruc·
tura de parets de càrrega perimetrals i 

La fàbrica damunt la sèquia

pilars de fosa interiors que configuren uns 
pòrtics de tres vanos transversals a la nau, 
amb unes bigues conformades amb pla·
tines, que tenen l’ala inferior horitzontal 
i l’ala superior corbada, i que defineixen 
una geometria variable de màxim cantell 
en el centre del vano i de dimensió menor 
en la unió amb el pilar. Aquestes unions 
biga·pilar es fan mitjançant un sistema 
d’encaix simple de les peces de fosa entre 
elles i fixacions amb cargols. Els pòrtics 
s’atiranten perpendicularment entre ells i 
suporten uns sostres de voltes ceràmiques 
de 3,4 m de llum entre portics adjacents.

Per verificar la viabilitat del projecte 
es va fer un estudi estructural de les pre·
existències i unes proves de càrrega mit·
jançant la construcció damunt els forjats 
d’unes piscines d’aigua en crugies adja·
cents. S’efectuaren mesures amb uns gal·
gues instal·lades en les voltes carregades 
i descarregades per comparar resultats, 
en els pilars de fosa, i en les cares superior 
i inferior del tram central de les jàsseres 
dels pòrtics, i es van col·locar transductors 
de desplaçaments per mesurar els movi·
ments. S’establiren les càrregues de servei 
conforme a les noves funcions de l’edifici 

Jordi olivés
informatiu@apabcn.cat

ImATgE InTERIoR dE L’EqUIpAmEnT ACTUAL I dEL fALS SoSTRE ACúSTIC AmB InSTAL·LACIonS VISTES

LES fUSTERIES ConSERVEn LA REgULARITAT dELS foRATS I S’AdApTEn A dIfEREnTS  CIRCUmSTànCIES InTERIoRS
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(càrregues permanents + sobrecàrregues 
variables d’ús) i s’efectuà la prova de càrre·
ga gradual, de permanencia de càrrega, i 
de descàrrega contínua.

La seguretat de la prova s’aborda des 
de quatre vessants: en tenir l’estructura 
instrumentada permet observar en conti·
nu qualsevol anomalia durant el procés; 
es construeix un sistema alternatiu de 
puntals de suport de l’edifici a 10 mm sota 
el pòrtic estudiat, per estintolar l’edifici 
en cas de fallada de l’estructura original; 
se situa un mecanisme de dissipació de 
la sobrecàrrega al costat de cada piscina 
que permeti el trencament del contenidor 
i la descàrrega immediata; i es disposa un 
grup electrògen per suplir una eventual 
fallada del subministrament elèctric, un 
SAI que eviti la interrupció en l’alimenta·
ció dels equips, i unes bombes que assegu·
rin l’evacuació de l’aigua. 

Conservar el caràcter original
Els àmbits bàsics de la intervenció son 
l’estructura, la coberta, les façanes i fus·
teries dels forats, el tractament i acabats 
interiors, i els  sistemes d’instal·lacions. La 

taula de pressupost mostra que el cost dels 
capítols d’estructura i envoltant son molt 
ajustats, tot i que son els àmbits essencials 
que caracteritzen la intervenció, i on el 
tractament formal reflecteix l’austeritat i 
senzillesa del caràcter original de l’edifici. 
Del conjunt de la inversió només prop d’un 
7% correspon al cost dels treballs estruc·
turals, i prop d’un 13% als treballs de la 
intervenció sobre l’envolupant. Tot plegat 
no arriba a 1/5 part de pressupost total.

Per un altre costat s’observa que la 
despesa s’ha concentrat principalment 
en dos d’aquests àmbits: en els capítols 
de compartimentació i acabats interiors, 
que sumats representen un 30.5% del 
pressupost; i en els capítols d’instal··
lacions, que consumeixen més del 43% de 
la inversió, en particular la climatització 
i ventilació que s’endú més de la meitat 
d’aquest lot. Això fa elevar la ràtio de cost 
total repercutit sobre el m2 construït fins 
a 930 €/m2, dels quals les instal·lacions 
signifiquen 402 €/m2, la suma de com·
partimentació i acabats 284 €/m2, i l’es·
tructura més el sistema envoltant només 
representa 182 €/m2. ■

ESTRUCTURA dE pòRTICS dE foSA AmB Un SISTEmA d’UnIonS pER EnCAIxoS I fIxACIonS AmB CARgoLS
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EndERRoCS, gESTIÓ dE 
RESIdUS I SERVEIS AfECTATS
2,09 % 19,46 €/m2

moVImEnT dE TERRES
0,80 % 7,49 €/m2

SISTEmA ESTRUCTURAL
6,71 % 62,41 €/m2

SISTEmA EnVoLUpAnT
12,87 % 119,72 €/m2

SISTEmA d’ACABATS InTERIoRS
12,21 % 113,56 €/m2

EqUIpAmEnTS
2,14 % 19,88 €/m2

InSTAL·LACIonS
43,23 % 402,15 €/m2

SEgURETAT I SALUT
1,09 % 10,17 €/m2

ConTRoL qUALITAT
0,55 % 5,09 €/m2

SISTEmA dE CompARTImEnTACIÓ
18,30 % 170,26 €/m2

DIsTrIBUCIó DEL CosT (en % i €/m2)rEsUm ECoNòmIC DE LA rEhABILITACIó DE L’ANTIgA A fàBrICA TÈxTIL DE CAN mArfà 

Capítol Import % ràtio €/m2)

 EndERRoCS, gESTIÓ dE RESIdUS I SERVEIS AfECTATS 59.331,60 2,09% 19,46

obra nova + reforma 8.613,56 50.718,04

 moVImEnT dE TERRES 22.825,51 0,80% 7,49

obra nova + reforma 8.717,49 14.108,02

 SISTEmA ESTRUCTURAL 190.272,21 6,71% 62,41

obra nova + reforma 69.521,72 120.750,49

 SISTEmA EnVoLUpAnT 364.959,54 12,87% 119,72

obra nova + reforma 104.192,45 260.767,09

 SISTEmA dE CompARTImEnTACIÓ 519.051,54 18,30% 170,26

obra nova + reforma 33.722,79 485.328,75

 SISTEmA d’ACABATS InTERIoRS 346.198,02 12,21% 113,56

obra nova + reforma 54.496,92 291.701,10

 EqUIpAmEnTS 60.589,83 2,14% 19,88

obra nova + reforma 4.160,57 56.429,26

 InSTAL·LACIonS 1.225.960,32 43,23% 402,15

Climatització i ventilació 681.142,47 24,02%

Electricitat 259.106,80 9,14%

mecàniques 80.229,26 2,83%

Comunicacions i seguretat 130.932,87 4,62%

Instal·lacions de transport 74.548,92 2,63%

 SEgURETAT I SALUT 31.000,00 1,09% 10,17

 ConTRoL qUALITAT 15.500,00 0,55% 5,09

ToTAL 2.835.688,57 930,19

Els imports es refereixen a pEm (caldria afegir 19% de dgo i BI per assolir preus de contracte pEC)

superfície construïda: 3.048,51m2

dESmUnTATgE, InCoRpoRACIÓ d’AïLLAmEnT 

I REConSTRUCCIÓ dE LA CoBERTA
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■■■ La coberta
Probablement, mantenir i consolidar la potent geometria inici·
al de l’edifici va ser una de les decisions més importants del pro·
jecte. Tant els enderrocs dels cossos afegits com la restitució 
del forat modular en façana van en aquesta direcció. També la 
posada en valor de la claredat formal i geomètrica de la coberta 
formen part d’aquest concepte. Una coberta que tot i de concep·
ció senzilla havia arribat als nostres dies en un més que accep·
table estat. Només en un dels extrems i per tal de disposar la 
sala de màquines de l’edifici es va desmuntar part de la crugia 
més propera a la façana posterior, mantenint la seva estructura 
convenientment enrriostrada. 

En la visita per inspeccionar la coberta i davant la impossibi·
litat d’aïllat tèrmicament per la part inferior, es descobreix que 
aquesta està formada per una mena de costelles disposades en el 
sentit perpendicular de la façana de l’entrada de l’edifici. Davant 
d’aquest, fet es decideix col·locar plaques de poliestirè extrusionat 
i una xapa de compressió lleugerament armada sota la teula per 
aconseguir aïllar tèrmicament l’edifici. Gràcies a la realització 
d’aquesta partida d’obra aconseguirem que, sobretot, la última 
planta quedi amb un nivell de confortabilitat òptim per al visitant.

Una vegada realitzat l’aïllament es procedeix a la recol·
locació de les teules originals de l’obra en formació de cobijas o 
teules cobertores i noves peces en formació de canals per acon·
seguir uns rius mes nets i continus. També es refaran les canals 
de recollida d’aigües mitjançant l’allargament de la xapa de 
compressió de sobre el nou aïllament.

El nucli d’escala
Ja des del concurs, el programa d’usos de la Marfà contemplava 
una unió de diferents entitats que de manera coordinada dota·
rien de contingut a l’edifici. És en aquest sentit que un element 
capaç de connectar espacialment totes les plants des de l’accés 
fins a la coberta i organitzar les circulacions semblava necessa·
ri. S’obre un forat vertical per allotjar l’escala de tota l’alçada 
de l’edifici i és així com aquest triple espai passa a ser vestíbul 
únic de tots els programes allotjats a la Marfà i espai de relació 
entre els usuaris. La configuració lleugera de l’escala facilita 
les transparències i connexions visuals així com la visió i com·
prensió de l’estructura històrica de la Marfà, tant pel que fa a 
les voltes que conformen la coberta de rajola com a l’estructura 
existent a base de pilars de forja i jàsseres de ferro laminat.

Cal dir que l’estructura existent de pilars i jàsseres dóna la 
impressió d’haver estat dissenyada a la perfecció en taller i munta·
da posteriorment havent previst qualsevol tipus d’error. Tenint en 
compte aquest fet es realitza a planta segona un “estintolament” 
de l’escala que queda totalment integrat per al visitant i que utilit·
za el sistema d’ancoratge a pilars previst en l’estructura original.

Unió de diferents entitats
Javier Toledo i Alfonso Villarreal
Arquitectes tècnics

Pere Joan ravetllat i Carme ribas
Arquitectes

Façana i finestres
Amb el pas dels anys i les successives transformacions, l’inicial 
forat modular pautadament repetit com requeria el seu ús indus·
trial havia donat lloc a nombroses modificacions i alteracions 
d’aquest digne i entenedor ritme de l’edifici. És per això que s’ha 
volgut retornar a les proporcions i seqüència de la primera compo·
sició però atenent, amb adaptacions de la nova fusteria, a les dife·
rents orientacions i necessitats de cadascuna de les dependències. 
Així, la repetició del mòdul de forat de finestra es manté uniforme 
i constant però la fondària de la fusteria i la seva opacitat i forma 
intenta respondre adequadament als requeriments interiors.

En les quatre façanes de l’edifici es realitza un repicat del 
revestiment de morter de cal existent i que es troba en mal estat 
de conservació, així com una prèvia preparació de la base de 
maó substituint les peces disgregades o posant·ne algunes de 
noves en les zones on s’han desprès. Es té especial cura a l’hora 
de no fer malbé les xapes que recullen els tirants de l’estructura 
interior, i solament es realitzarà sobre elles un repicat peri·
metral, un passivat i un pintat amb dues mans d’emprimació 
per evitar la possible oxidació. Posteriorment, es realitza un 
treball de tractament de reparació, consolidació i restitució de 
brancals, empits i llindes de finestres existents de mides apro·
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ximades 140 x 260cm amb repicat previ i arestat i regularització 
de les arestes amb morter de reparació tixotròpic i de retracció 
controlada, amb col·locació de peça ceràmica formant goteró i 
deixat a punt brancals i llinda per rebre remats de la nova fuste·
ria amb les noves dimensions i geometries segons plànols. 

Una vegada realitzades aquestes feines es procedeix a l’exe·
cució d’un estuc a la façana en fred amb àrid fi, que assumeixi 
la semblança de l’antic morter de cal que hi havia existent, 
canviant el color a un menys llampant que el vermell teula ori·
ginal, ja que la utilització de l’edifici canvia.

Amb això, posteriorment es col·loca la fusteria d’iroko en els 
espais ja existents de la façana original canviant la seva distri·
bució interior de fusta·vidre segons la zona on estigui ubicada 
i la formació del fals sostre interior. Cal senyalar que en tot el 
procés de disseny de les finestres exteriors ens trobem amb 
l’ajuda inestimable del fuster de l’obra, contractat per la cons·
tructora Arcadi Pla, Manel Fernández de Fusteria Salvador.

Aïllament acústic
Ja s’ha comentat l’interès en mantenir i mantenir de manera 
visible l’estructura de la Marfà. Els pilars de fossa, les jàsseres i 
les voltes rebaixades constitueixen un dels elements caracterís·
tics d’aquell moment i en particular d’un ús industrial proba·
blement sotmès a sobrecàrregues importants. És per això que 
es proposa un entramat modular penjat del forjat on es disposa 
l’enllumenat i un sostre acústic. Els conductes de climatització 

discorren entre aquest entramat modular i les mateixes voltes 
que queden visibles al visitant en moltes zones de l’edifici.  

Tenint en compte el doble ús de la nova Marfà com a Centre 
Cívic i Biblioteca, un dels aspectes més importants a tenir en 
compte és la seva confortabilitat acústica. Per a no ocultar la 
visió de l’estructura de l’edifici, la solució que es proposa és la 
formació de fals sostre acústic, amb cilindres de fibra de llana 
mineral tipus acustibaf-c d’acústica integral’, de mides 1000 x 
190 x 40mm (longitud, diàmetre,gruix absorbent), amb acabat 
de teixit color penjats del sostre. Aquest material ens permet 
l’alleugeriment del nivell sonor de la Marfà sense renunciar a 
tapar completament el sostre i l’estructura existent.

Un dels problemes que ens trobem a l’obra és que l’estruc·
tura de suport dels cilindres és massa feble en les cantonades 
i pot fer que aquests es moguin amb la força de l’aire interior. 
Decidim col·locar a les cantonades un perfil en U perimetral i 
que fa que tot el conjunt quedi enriostat, fent que una zona de 
cilindres quedi unida en els quatre sentits el que impossibilita 
qualsevol moviment d’aquest. ■

La configuració lleugera de l’escala 
facilita les connexions visuals i 
comprensió de l’estructura històrica 
de la Marfà

fE D’ErrATEs

■■■ En el reportatge de restauració del patrimoni del núme·
ro anterior (L’informatiu 335), en fitxa de l’obra Museu Frede·
ric Marès de Barcelona, apareix Cristina Carmona (Ardèvol 
Consultors) com a directora d’execució d’obra, quan aquesta 
funció la va dur a terme Sònia Doix del mateix despatx pro·
fessional. Per altra banda i amb relació a la intervenció en el 
Pati Llimona a Ciutat Vella de Barcelona, cal afegir en la fitxa 
tècnica al company Enrique Ciudad com a project manager. 
Finalment, a la fitxa de la Ludoteca de la Placeta del Pi, el pro·
jecte i la direcció d’obra és d’Oriol Cusidó i Irene Marzo. ■




