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Un edifici 
amable
Cobi, escola bressol pública municipal al 
Poblenou de barcelona

■■■ La llar d’infants Cobi es troba en una emplaçament que és 
bastant freqüent al Poblenou de Barcelona: en la mateixa illa, 
limita amb l’escola dels nens més grans, i per la banda del carrer 
dóna a un xamfrà en el que hi ha un edifici industrial i els habitat-
ges que ocupen l’illa dels carrers Turró/Àvila/Alava i Llull, pro-
jectats per l’arquitecte Carlos Ferrater a la Vila Olímpica, tots 
aquests força alts. En definitiva, un teixit urbà una mica caòtic i 
desigual. Potser per això, la llar d’infants es tanca sobre si matei-
xa sense que s’apreciï gairebé cap obertura a l’exterior. Malgrat 
això no dóna la sensació de búnquer –que es el que cabria esperar 
d’una actitud arquitectònica com aquesta, i més si pensem que 
l’acabat exterior és de formigó vist– sinó que, ben al contrari, el 
seu aspecte exterior és amable i agradable. Aquest darrer aspec-
te té la seva causa en diversos factors. 

Per començar, el tractament del formigó ha estat força acurat 
i s’ha encofrat amb canyís, el que li dóna una textura vibrant 
i menys massiva que la que més coneixem, la llisa, que només 
s’ha emprat en la zona del sòcol, per fer-lo menys agressiu, físi-
cament. Aquesta combinació de textures dóna, juntament amb 

Josep olivé
informatiu@apabcn.cat

Fitxa tècnica

■■ nom de l’obra: escola bressol pública municipal Cobi
■■ Ubicació: c. àlaba, 37 de barcelona
■■ Promotor: Consorci d’educació de barcelona (Javier sánchez i 
Ferran simó)
■■ autora del projecte i direcció d’obra: m. isabel bennasar, arquitecta
■■ Col·laboradora projecte i direcció: Corina dindareanu
■■ Director d’execució: Xavier badia, arquitecte tècnic (Vinclament, slp)
■■ Col·laboradors de la direcció d’execució: margalida balaguer i 
àlex Claramunt
■■ Consultor estructura projecte i obra: manel Fernández (bernúz 
i Fernández sl)
■■ Consultor d’instal·lacions: Amador Gallego (Armengol engin-
yers) i Óscar Calafell
■■ Coordinador de seguretat i salut: Xavier badia, arquitecte tècnic
■■ Constructor: Construcciones deco (ivan romera, Jesús Portillo i 
rut méndez)
■■ Cap d’obra: ivan romera , arquitecte tècnic
■■ Dates: gener-octubre 2011
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la variació d’alçada dels diferents cossos, 
una lectura dinàmica i poc rotunda del 
volum. En realitat, d’obertures a l’exteri-
or sí que n’hi ha, el que passa és que totes, 
menys la del magatzem de servei, estan 
amagades darrera de gelosies de llistons 
de fusta d’acàcia. El color, textura i com-
posició geomètrica d’aquestes superfícies 
orgàniques contribueix molt a la sensació 
amable que donen les façanes. Aquesta 
fusta prové d’una explotació controlada 
i sostenible i disposa d’una traçabilitat 
completa del seu origen i manipulació, 
que dóna garanties de la seva sostenibi-
litat. El tractament de protecció és d’olis 
naturals tipus lassur (que no formen 
pel·lícula sinó que penetren en els porus 
de la fusta, però que els deixen oberts), i 
està previst que es renovi anualment per 
mantenir aquest aspecte tan agradable 
que té. Esperem que el programa de 
manteniment de l’escola respecti aquesta 
previsió.

Patis i accessos
Finalment, en el xamfrà es produeix 
un trencament de l’alineació del carrer 
per crear l’accés de l’edifici, protegit per 
un porxo i tancat, a la nit, per una porta 
corredissa de gelosia del mateix tipus de 
fusta. Aquest trencament de l’alineació 
possibilita l’aparició una petita plaça on 
els pares dels infants els poden esperar 
amb total comoditat. Fins i tot, per al 
temps calorós s’hi ha mantingut un arbre 
per a donar ombra a aquest espai. Tras-
passat el vestíbul d’entrada, l’interior és 
molt lluminós ja que dos patis buiden el 
volum d’edificació i permeten fer arribar 
la llum natural a totes les estances, fins i 
tot a les de servei. Els passadissos i la sala 
polivalent (que els usuaris anomenen 
plaça coberta), reben llum per unes tar-
ges altes gràcies a la seva major altura de 
sostre respecte als altres cossos. 

Al pati exterior, que gira en L, hi donen 
totes les aules i és el pati de jocs dels nens. 
L’orientació és l’òptima, sud-est, i les 

grans vidrieres de les aules estan protegi-
des per persianes enrotllables i, en l’orien-
tació sud, a més, per un gran ràfec volat. 
Al pati intermedi hi donen les estances 
destinades als professors i la sala poliva-
lent i també es fa servir com a accés de 
servei a la cuina, a través d’una porta cor-
redissa que dóna al carrer Ramon Turró. 
Aquest pati també dóna llum i accés a la 
sala polivalent i les seves obertures no 
disposen de cap protecció solar. Això pot 
donar un problema important d’escalfa-
ment per radiació en els mesos calorosos  
pel que s’està pensant en posar uns scre-
ens enrotllables en aquestes obertures 
sense que, al meu parer, disminueixi la 
qualitat de l’espai, sinó tot al contrari.

Instal·lacions
En relació amb el que s’acaba de citar, 
s’ha de dir que la climatització es fa tota 
per aire calent i que, en els sis mesos 
de vida que té l’edifici no s’ha hagut de 
fer servir la calefacció excessivament, 
la refrigeració, de moment no ha estat 
necessària i, en canvi, sí que s’ha fet 
servir la renovació i ventilació forçada 
prevista. Això indica un molt bon apro-
fitament de la llum i la radiació solar 
en el disseny de l’edifici per a l’hivern i 
l’entretemps, i que la ventilació forçada 
és més adequada que la obertura de fines-
tres ja que no crea corrents d’aire, a les 

eXTerior A bAse de llisTons de FusTA d’ACàCiA

S’ha encofrat amb canyís, el que li dóna una textura 
vibrant i menys massiva que la que més coneixem, la llisa

El trencament de l’alineació del carrer possibilita 
l’aparició una petita plaça on els pares dels infants els 
poden esperar 
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que en són tan sensibles els nens petits. 
És aquest un clar exemple d’edifici que, 
només amb una distribució molt estudia-
da i elements estrictament arquitectònics 
aconsegueix gairebé condicionar climà-
ticament l’interior, amb poca necessitat 
d’aportació d’energia.

Les instal·lacions s’han passat pels 
falsos sostres i baixen per les parets, 
sempre dins els envans. Les màquines 
exteriors de climatització queden ocultes 
a la vista pels alts ampits de les terrasses 
de les cobertes, de forma que aquestes 
no es veuen des del carrer en absolut. En 
canvi, sí que es veuen des dels edificis pro-
pers, si bé, es veritat que estan molt més 
ordenades i més ben executades del que 
és usual. Destaca per ser una mica espe-
cial, la instal·lació de captació solar per 
l’aigua sanitària que es del tipus de tubs 
de vidre orientables, que permeten oferir 
un gran rendiment sense necessitat d’un 
pla inclinat de color negre que sobresurti 
de la coberta.

Les partions interiors de les zones 
humides son ceràmiques i les altres són 
fetes amb guix laminat acabat pintat 
menys a les parts baixes, més sofertes, on 
s’ha col·locat un laminat d’alta densitat 
tipus trespa en color vermell. Els falsos 
sostres són també de guix laminat al sos-
tre alt de les aules i sala de professors. A 
la sala d’usos múltiples i al passadís que 

requereixen un control de la reverberació 
acústica; en aquests llocs els falsos sos-
tres són de plaques d’encenalls de fusta 
sobre guies, registrables. El paviment és 
un parquet de laminat plàstic imitació 
a fusta que sembla que el Departament 
d’Ensenyament té com a estàndard per 

el CAnyís hA esTAT uTiliTzAT Per enCoFrAr el FormiGÓ 

el CAnyís hA esTAT uTiliTzAT Per enCoFrAr el FormiGÓ 

S’aconsegueix condicionar climàticament l’interior, 
amb poca necessitat d’aportació d’energia elèctrica

a les seves obres i que els funciona molt 
bé -llàstima que sigui imitació de fusta. 
L’aspecte de tots els espais interiors és 
molt relaxant i agradable, i sense recórrer 
als excessos cromàtics, tan recurrents, 
últimament, en l’arquitectura destinada 
als infants. ■
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■■■  L’encaix en un solar difícil, un 
programa molt definit, i un pressupost 
ajustat són tres aspectes encertadament 
resolts en el projecte amb una arquitectu-
ra de qualitat i un resultat que valoritza 
l’equipament i l’activitat dels usuaris.

La característica més identificadora 
és l’us del formigó vist per als tancaments 
i la combinació de textures, nivells i 
modulació dels alçats. Els canvis de nivell 
en els forjats, les lloses vistes de formi-
gó, diferències de cantells estructurals, 
encontres de jàsseres de cantell, porxos i 
vols amb llosa de formigó... són circums-
tàncies que fan necessari un acurat con-
trol geomètric i d’execució. Un control 
que ha de vetllar també per l’acabat d’uns 
murs texturitzats mitjançant encofrats 
recoberts de canyís, o per l’acabat d’uns 
altres murs i lloses que restaran de for-
migó vist i sobre els quals cal establir les 
modulacions, especejaments, encontres 
i disposició de junts en concordança amb 
la composició formal de l’edifici. Tot ple-
gat preservant la disposició i el control de 
l’armat en aquests elements i nusos.

Un acurat control d’execució
Formigó, fusta i vidre són els materials 
emprats en l’envoltant. Els murs de for-
migó es revesteixen a l’interior amb aïlla-
ment i plafonats de guix laminat de doble 
fulla que a la part inferior es substitueix 
per un panell fenòlic. Per als murs vistos 
que sostenen sostres s’empren caixes 
d’esperes d’armadures tipus stabox a fi 
d’evitar juntures de formigonat. En les 
trams de façana de fusta desapareix el 
mur estructural i s’aixeca una paret de 
fàbrica reculada per revestir de manera 
que es mantingui el pla d’acabat exterior. 
Els finestrals disposen de doble envidra-
ment i fusteria d’alumini amb trenca-
ment de pont tèrmic, deixant les caixes de 
persiana fora de l’envoltant tèrmica.

Solucions innovadores 
i subjecció al programa

Murs i lloses que també 
actuen d’envolupant
El pressupost es distribueix a grans 
trets en: 
■ 1/4 part (26.3%) per l’estructura i tre-

balls previs;
■ 1/4 part (25.6%) per al conjunt de 

instal·lacions; 
■ 1/5 part (19.6%) per a l’envoltant;  
■ 1/6 part (16.3%) per a les divisòries 

(5.8%)i acabats (10.5%) 
■ la resta, correspon a equipament 

(7%) i urbanització (5.1%)

L’estructura té una incidència per-
centual molt equilibrada tot i que, per 
la configuració de l’edifici, sovint actua 
també com a tancament. Els murs i lloses 
fan alhora la funció estructural i d’envol-
tant. Tant és així, que atesos els terminis 
ajustats per a la realització de l’obra, es 
van organitzar les fases de formigonat a fi 
de dividir l’obra en parts per poder avan-
çar en els tancaments i encavalcar l’inici 
els treballs interiors i la realització de les 

instal·lacions.
Respecte de les ràtios repercutides 

sobre la superfície construïda destaca 
el valor de les instal·lacions de 434 €/m2 
(~517 PEC). També té força incidència la 
repercussió de l’envoltant, que suma 332 
€/m2 (~396 PEC), que es deu a la configu-
ració en una sola planta i a la geometria 
dels espais, qüestió que fa que incideixi 
molta envoltant per unitat de superfície 
construïda (tot i no incloure els murs i llo-
ses computats en el capítol d’estructura). 
La ràtio final de 1696 €/m2 construït incor-
pora la repercussió dels tractaments d’ur-
banització exterior, tant dels patis com de 
la tanca de la parcel·la, i també la inclusió 
de l’equipament de cuina i mobiliari 
divers. A la taula d’anàlisi del pressupost 
s’ha segregat l’import corresponents als 
treballs col·laterals de condicionament de 
la urbanització de l’IES Icària que repre-
senta un 16% del pressupost de l’obra, de 
manera que el càlcul de les distribucions 
percentuals i les ràtios no quedin afecta-
des per aquests imports i així reflecteixin 
amb major aproximació els costos direc-
tament associats a l’escola bressol. ■

Un acurat control d’execució en la construcció de l’escola bressol Cobi

Jordi olivés
informatiu@apabcn.cat

unA imATGe de l’obrA en ProCés d’eXeCuCiÓ
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DisTriBUCió DEL CosT (en % i €/m2)

sisTemA esTruCTurAl 
i TrebAlls PreliminArs 26,31 %
  446 €/m2

urbAniTzACio eXTerior 5,14 %
  87 €/m2

sisTemA enVolTAnT 19,60 %
  332 €/m2

sisTemA diVisòries 5,84 %
  99 €/m2

sisTemA ACAbATs 10,48 %
  178 €/m2

sisTemA insTAl·lACions 25,60 %
  434 €/m2

equiPAmenT  7,03 %
  119 €/m2

QUaDrEs D’anÀLisi DE CosTos

Capítol import % €/m2

enderroCs 51.123,63 2,79 47

moVimenTs de TerrA 34.067,91 1,86 32

sisTemA esTruCTurAl 396.792,70 21,66 367

Fonaments 114.091,77

estructura formigó 282.700,93

enVolVenT soTA rAsAnT – soleres 53.082,67 2,90 49

enVolVenT sobre rAsAnT 305.917,72 16,70 283

Cobertes 72.656,55

Façanes 58.584,70

sostres 12.775,14

Fusteria i serralleria exterior 161.901,33

elemenTs diVisoris VerTiCAls 66.055,55 3,61 61

envans i elements divisoris 40.238,46

Fusteria i serralleria interior 25.817,09

elemenTs diVisoris horiTzonTAls 40.992,90 2,24 38

reVesTimenTs de PArAmenTs VerTiCAls 116.157,98 6,34 108

reVesTimenTs de PArAmenTs horiTzonTAls 75.754,80 4,14 70

Paviments 71.744,44

sostres 4.010,36

sisTemA de CondiCionAmenTs i insTAl·lACions 468.929,66 25,60 434

electricitat 103.346,72

Condicionament tèrmic de l’aire 204.360,90

Fums, gasos i ventilació 3.055,79

Gas 3.993,21

Fontaneria 20.192,96

energia solar tèrmica 26.504,47

sanejament 62.626,75

Protecció contra incendis 9.674,65

senyals febles 35.174,21

equiPAmenT / mobiliAri de CuinA i diVersos 128.685,55 7,03 119

TrebAlls urbAniTzACiÓ esColA bressol 94.116,72 5,14 87

moviment de terres 6.301,21

sistema estructural 718,24

sistema de tancaments 37.395,63

sistema d’acabats 44.276,66

mobiliari urbà 1.956,59

Jardineria 3.468,39

subtotal obra nova escola bressol (PEm) 1.831.677,79 100,00 1.696

obrA noVA urbAniTzACiÓ ies iCàriA 358.850,41

enderrocs 46.628,52

moviment de terres 31.541,22

sistema estructural 3.629,39

sistema de tancaments 22.642,86

sistema d’acabats 156.730,79

sistema de condicionament i instal·lacions 43.467,78

mobiliari urbà 49.160,59

Jardineria 5.049,26

seGureTAT i sAluT 17.310,17

ConTrol de quAliTAT 8.776,82

ToTaL oBra (PEm) 2.216.615,19

superfície construida (inclòs porxos al 50%) 1.080,00 m2

els imports es refereixen a Pem (sobre els quals caldria afegir el 19% per obtenir el PeC)

(*) el càlcul percentual i de ràtios es fa per als capítols corresponents a l’escola bressol, sense repercutir altres treballs 
complementaris
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■■■ Se situa a l’illa de l’Eixample delimitada pels carrers d’Àla-
ba, Doctor Trueta, Pamplona i Ramon Turró, a la ciutat de Bar-
celona. Es defineix una àrea d’equipaments a l’oest, comple-
tant amb la nova escola bressol l’espai delimitat per l’institut 
existent, reservant un espai per a zona verda a l’est. Es tracta 
d’una escola bressol de 9 grups amb un edifici desenvolupat 
en planta baixa. L’edifici se situa a la cantonada nord del solar, 
amb façana alineada al carrer Ramon Turró i al xamfrà nord, 
continuant la línia de la tanca de l’institut existent, i amb faça-
na oberta al pati a est i a sud, on es situen les aules. 

L’edifici s’ha previst com un joc de volums que s’adapta als 
límits del solar i es desenvolupa en diferents alçades. Es defi-
neix un volum al nord, amb la cuina, menjador de professors i 
administració, amb façana al xamfrà i delimitant d’una banda 
l’accés principal i de l’altra un pati interior on ventilen la cuina 
i els serveis. Les nou aules s’organitzen en dos grups: les 4 aules 
per a nens de 2/3 anys se situen definint la façana est i les 5 aules 
restants, l’aula per a nadons i les 4 aules per a nens de 1/ 2 anys, 
definint la façana sud. Entre els dos cossos d’aules es produeix 
l’accés al pati. Totes les aules tenen façana i accés directe al pati. 
Les aules es desenvolupen en dues alçades, una part alta en con-
tacte amb la façana i una part més baixa des d’on es produeix l’ac-
cés interior, on se situen les zones d’aigua i els dormitoris. La sala 
d’usos múltiples se situa com a element central, més alt, que orga-
nitza la planta. La sala està connectada amb tots els espais del 
centre i disposa de finestres altes per damunt dels altres volums.

El desenvolupament del volum de l’escola en diferents alça-
des permet la il·luminació natural de totes les peces, a través de 
finestres altes. Es millora així la il·luminació de la part interior 
de les aules, els passadissos de circulació i la sala d’usos múlti-
ples central.

Característiques constructives
Es tracta d’un edifici en planta baixa, amb estructura de pilars 
i murs de formigó i forjats prefabricats de prelloses. Els tanca-
ments verticals es resolen amb murs de formigó vist acabat tex-
turitzat i murs d’obra de fàbrica amb acabat de revestiment de 
fusta. La coberta es planteja com una solució invertida no transi-
table amb acabat de grava. Les fusteries són d’alumini anoditzat 
natural amb calaix de persiana i envidrament amb cambra d’ai-
re. Les divisòries i elements interiors són prefabricats de guix 
laminat tant en divisòries verticals com en fals sostre.

Joc de volums
isabel Bennasar
Arquitecta
Xavier Badia
Arquitecte tècnic

Volumetria
El fet de plantejar la volumetria del edifici en formigó vist exe-
cutat in situ és la característica del projecte que ha condicionat 
més el procés constructiu. És un edifici en planta baixa on una 
vegada feta l’estructura la volumetria queda totalment defini-
da. Les obres es van iniciar el més de gener i l’edifici havia d’es-
tar en ús el més d’octubre. La fase de l’estructura, en incloure 
els murs de formigó vist i tots els canvis de nivell de la coberta, 
ha estat el procés que ha marcat el ritme de l’obra.

sistema estructural
El sistema escollit és senzill: fonamentació amb sabates aïlla-
des, pous i riostes, pilars i murs de formigó, i forjats prefabri-
cats amb prelloses pretesades alleugerides i llosa de formigó 
massissa al porxo del pati.

Els canvis de nivell de la coberta es resolen amb jàsseres de 
cantell i de canvi de nivell que recullen els forjats i que trans-
meten les càrregues a la fonamentació mitjançant pilars de 
formigó armat. Per tal d’evitar els junts de formigonat entre 
les jàsseres o murs de formigó vistos i els forjats, s’ha previst la 
col·locació de caixes d’esperes tipus Stabox. El procés construc-
tiu és l’habitual, amb particular atenció en el replanteig dels 
elements. El projecte desenvolupava plànols de replanteig de 
forjats, murs i desenvolupament de jàsseres de canvi de nivell 
que es van fer servir per organitzar i planificar el procediment 
d’execució.

L’obra es va iniciar el gener i va finalitzar l’octubre del 2011. 
El termini ajustat va fer estudiar les fases de formigonat divi-
dint l’obra en dues zones per tal d’avançar els forjats en una 
part i poder iniciar els treballs interiors de manera solapada.

Elecció dels materials
Les façanes de l’edifici es caracteritzen per la combinació de 
tancaments de formigó vist texturitzat amb canyís amb el con-
trapunt dels tancaments aplacats de fusta. Es defineixen dos 
tipus de tancaments de façana:

■  façana de mur de formigó vist amb acabat texturitzat amb 
canyís, amb aïllament tèrmic i extradossat amb plaques de 
guix laminat per la cara interior.

■  façana amb acabat de revestiment de fusta europea de robi-
nia pseudoacàcia, amb llistonsacabats amb lassur amb base 
aigua de porus obert com a sistema de protecció, col·locats 
amb enllatat de fusta damunt una fulla de fàbrica de maó 
calat, col·locat amb morter mix, arrebossat per la cara exte-
rior i amb aïllament tèrmic i extradossat amb placa de guix 
laminat per la cara interior.

Les tanques de l’escola es preveuen amb un bastidor 
metàl·lic de tubs d’acer galvanitzat, revestits amb llistons de 
fusta idèntica a la del revestiment de la façana, continuant 
l’alineació.

La fase de l’estructura, en incloure els 
murs de formigó vist i tots els canvis de 
nivell de la coberta, ha estat el procés que 
ha marcat el ritme de l’obra
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Textura de la façana
Pel que fa a l’envolvent de formigó vist, la textura del formigó 
s’aconsegueix amb l’encofrat amb canyís col·locat directament 
sobre els panells. Abans de començar els treballs en façana es 
van realitzar diverses proves in situ per comprovar les diferents 
textures aconseguides i la posada en obra de l’encofrat amb 
canyís i el formigonat del conjunt. Es van assajar diversos tipus 
de canyís, orientació i sistemes de segellats, a més de col·locació 
de sistemes per evitar el rentat en la base del formigonat. Es 
van detectar problemes en el procés de desencofrat, preveient 
un repicat manual de totes les restes del canyís que es queden 
adherits. Aquesta rugositat és la que li dona la textura “natu-
ral”, afegint ombres i desigualtats, que trenquen la duresa del 
formigó.

Durant el procés de replanteig, per evitar el contacte dels 
nens amb la textura rugosa, es va preveure un sòcol llis com a 
base dels murs. 

Es va decidir replantejar la façana col·locant el canyís en 
vertical per evitar el especejament, ja que els junts verticals 
desapareixen amb les línies de la textura.

Els junts horitzontals entre trams de canyís es dibuixen 
amb un llistó de fusta i van resseguint tota la volumetria. L’es-
pecejament de la fusta tant a aplacats, com a reixes i tanques es 
preveu també vertical.

Procediment d’execució del formigonat de murs:
■  1. formigonat sabates, riostes i soleres
■  2. realització de mostra prèvia d’encofrat de façana per defi-

nició del material d’encofrat
■  3. replanteig de murs, pilars i jàsseres per a executar les dife-

rents fases de formigonat.
■  4. encofrat cara exterior del mur amb el canyís delimitant 

amb una motllura el sòcol llis.
■  5. segellat de junts
■  6. revisió de l’encofrat
■  7. col·locació d’armadura
■  8. revisió de l’armat
■  9. col·locació de la cara interior de l’encofrat
■  10. formigonat
■  11. desencofrat
■  12. separació del canyís del panell d’encofrat
■  13. repicat posterior de les restes de canyís de la façana

Es va organitzar el muntatge i desmuntatge per fases de 
formigonat, dels mitjans auxiliars necessaris per a l’execució 
de l’encofrat de façana i jàsseres així com les diferents revisions 
del replanteig i el segellat de la totalitat dels junts entre panells 
per evitar la fuita de beurada de formigó.

El replanteig dels forjats per diferent nivells va ser la següent 
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fase de les obres. Els forjats són prefabricats de prelloses, excepte 
la llosa del porxo del pati, que és de formigó vist. Una vegada for-
migonats els forjats, la volumetria queda pràcticament tancada 
i es van iniciar les cobertes, el tancament de fusteries, el reves-
timent de fusta de les façanes i el procés d’acabat interior, pas 
d’instal·lacions, estructura d’envans de plaques de guix laminat, 
tancament de fals sostres i arrimadors de panell fenòlic.

Coberta
La coberta és plana invertida, no transitable amb acabat de 
grava. L’ampit de les cobertes és el mateix mur de formigó 
vist de la façana. A la coberta s’accedeix amb una escala exte-
rior des del pati interior. A la coberta hi ha un espai per a les 
instal·lacions de climatització i ventilació enfonsat per contro-
lar la visió de la maquinària des del carrer. Els captadors solars 
per a la producció d’aigua calenta sanitària són plans per asse-
gurar també que no siguin visibles des dels carrer dels voltant. 

Sistema general de compartimentació
El sistema general de compartimentació interior és d’envans de 
plaques de guix laminat tipus Pladur amb entramat de perfils 
d’acer galvanitzat amb gruix i acabat variable segons els espais.

A les zones de cuina, guardacotxes, lavabo, vestidors, buga-
deria, magatzem i taller es preveu amb envans ceràmics per 

demanda de la propietat. Es preveu el revestiment amb panell 
fenòlic tipus Trespa de diferents colors col·locat adherit sobre 
rastells fixats mecànicament al suport. L’alçada és variable 
segons els espais. Per damunt d’aquest arrimador els tanca-
ments seran de placa de guix laminat pintat. El revestiment de 
Trespa es col·loca enrasat amb la placa de guix laminat. La fus-
teria interior de l’edifici és de fusta per pintar o aplacades amb 
panell fenòlic , formant part dels revestiments.

Una vegada passades les instal·lacions generals d’enllume-
nat, fontaneria, climatització i conductes de distribució d’aire, 
es va procedir al revestiment de sostres amb cel ras. Els espais 
on és necessària la millora acústica es preveu amb cel ras de 
plaques acústiques (cel ras d’encenalls de fusta a la sala d’usos 
múltiples i al passadís, i cel ras continu de plaques acústiques 
de guix laminat amb entramat de suport ocult, al sostre de la 
part alta de les aules i de la sala de professors). Com a element 
final es va procedir a la pavimentació interior amb parquet 
laminat compacte sintètic.

Durant l’execució de l’obra s’han hagut de solucionar inci-
dències i realitzar adaptacions diverses, corresponents al ajust 
de dimensions, modificació d’encofrats, realització de reforços 
per tal de mantenir el disseny de projecte. L’obra es va iniciar el 
mes de desembre de 2010 i es va finalitzar durant el més d’octu-
bre de 2011, amb un cost total de 2.791.094 € (IVA inclòs). ■

5     ESCOLA BRESSOL AL CARRER ÀLABA, BARCELONA ISABEL BENNASAR arquitecta

6     ESCOLA BRESSOL AL CARRER ÀLABA, BARCELONA ISABEL BENNASAR arquitecta


