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Festa de la llum
Auditori a l’antiga església de Sant Francesc,  a Santpedor

Cristina Arribas
informatiu@apabcn.cat

Foto: ©Jordi Surroca
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V oldria començar exposant que en la meva visita al nou Audi-
tori de Santpedor, he experimentat, com feia temps que no 
feia, l’emoció que l’arquitectura m’havia provocat en ocasions 

comptades. De fet, l’arquitectura que no emociona és arquitectura? 
M’agradaria lloar 3 dels trets que crec que diferencien aquest projecte 
de tants altres que tenen com a objectiu primer la rehabilitació d’un 
espai en desús i degradat.

   Arquitectura i emoció
Quan els autors del projecte van rebre l’encàrrec i van visitar per primera 
vegada l’església de Sant Francesc es van trobar amb poc més que una 
ruïna. El convent a què pertanyia durant alguns segles i que li donava 
sentit havia estat enderrocat en el 2003. Reapareixien nus i sense entitat 
fronts que mai no havien estat façanes. Es plantejava, doncs, la recupe-
ració d’un edifici que mai no havia existit aïllat, sinó que formava part 
del conjunt del convent: l’església, que en origen tenia dues façanes, amb 
l’enderroc del convent, va passar a tenir-ne quatre. 

El conjunt havia estat, en diferents fases, escorxador, escola pública, 
magatzem municipal, etc… però mai va ser tractat com a edifici històric.

1. VISTA DE L’ESGLÉSIA DESPRÉS D’ENDERROCAR EL CONVENT.

El plantejament conservatiu era dubtós i es donava el fet, a més, de què ni 
tan sols estava protegit pel Catàleg de Patrimoni, llibertat de maniobra, 
doncs. Calia conservar la ruïna? Semblava ser que no.

2 I 3. L’INTERIOR ABANS I DESPRÉS DE LA INTERVENCIÓ.

Nom de l’obra: 

Auditori a l’església del convent de 
Sant Francesc (Santpedor) 

Emplaçament: 

Carrer del Convent s/n, Santpedor

Promotor: 

Ajuntament de Santpedor

Autor del projecte: 

David Closes, arquitecte

Col·laboradors:

BOMA (estructura), Toni Vila 
(instal·lacions)

Director d’execució:

Dídac Dalmau, arquitecte tècnic

Coordinador de  
seguretat i salut: 

Dídac Dalmau i Serrat,  
arquitecte tècnic

Constructor: 

Fase 1: Construccions F. Vidal /  
Fase 2: CIOSA (GrupSoler)

Cap d’obra: 

Pere Morera (fase 1), Susana 
Sànchez (fase 2)

Data d’acabament de l’obra  
Desembre de 2011

Industrials:
Construccions F.Vidal
Medina Metal
Losan 
Excavacions i Transports Sallent
Muntatges Antonio Rodríguez
Eix de Muntatges
Pinturas Valls Prat
Fitó Fusters
Iciosa
Electromecànica Soler
Argila Bosch
Lafaç 
Terpolar
Global Conexpert
Estructuras Solscard
Pere Ginesta Morera
Esforbal
Fusteria Boixader
Finesconfort

FITXA TÈCNICA

Igualment com el 
temps vulnera els 
humans... els edificis 
manifesten en la 
seva irregularitat 
l’activitat de la seva 
transformació
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Però fou precisament en aquesta primera visita que, 
en obrir la gran porta de garatge que tancava la façana 
avui d’accés, voilà! Gran sorpresa! L’interior, malgrat 
l’estat ruïnós, presentava unes qualitats espacials 
força interessants: els esfondraments de la coberta 
feien d’aquest espai  un univers majestuosament 
il·luminat, tot i que en origen no rebés pràcticament 
llum natural alguna. Inusualment, els esfondraments 
havien caigut de manera molt adequada, fins i tot es 
podia veure el campanar des de l’interior de l’església: 
el fet era insòlit.

El fet de conservar les virtuts de l’espai interior en 
tota la seva dimensió i grandiositat comportava que 
calia expulsar els volums d’instal·lacions , així com 
els accessos verticals  cap a fora , amb la finalitat de 
preservar la unitat de l’espai interior de la nau: podem 
afirmar que s’han mantingut efectivament les dimen-
sions de l’espai, així com les entrades inusuals de llum 
naturals produïdes pels esfondraments  parcials de la 
coberta.
En aquell moment encara no hi havia un programa 
definit per a la intervenció, així que només es va dur a 
terme la consolidació  a cegues i l’execució de la nova 
coberta. Cali doncs, arribats a aquest punt:

   1. Consolidar.
   2. Conservar l’esperit d’aquelles virtuts espa-
cials  que els esfondraments  generaven.

   3. Calia dotar el conjunt de sostre per tal de 
protegir-lo de la intempèrie.

A la següent fase ja es va concretar l’ús d’auditori i 
espai cultural polivalent. I queda pendent una tercera 
etapa on s’inserti l’ús d’arxiu en les plantes superiors 
de les capelles del costat sud de l’església.

   Cicatrius sense tractament rejuvenidor
Igualment com el temps vulnera els humans, insi-
nuant la decadència mitjançant arrugues, talls, ori-
ficis, esquinços, etc... els edificis manifesten en la 
seva irregularitat l’activitat de la seva transformació. 
Aquesta és precisament la segona virtut que voldria 
lloar de la intervenció de Santpedor: El fet de consoli-
dar l’església sense esborrar el procés de degradació 
sofert al llarg dels anys, mantenint i afegint, al mateix 
temps, nous valors que realcen i singularitzen l’antiga 
església i el nou auditori amb un nou llenguatge. El 
criteri de diferenciar els nous elements construïts dels 
originaris emprant sistemes constructius i llenguat-
ges contemporanis enfront dels històrics ha assolit 
aquí un final feliç.

Hi ha una gran cura pels detalls, per cadascun d’ells 
en concret. Es prenen decisions que, malgrat obeir a 
la coherència filosòfica del projecte, s’ atenen un a un, 

4. IMATGE INTERIOR 
DE LA INTERVENCIÓ.

cercant el millor per l’obra resultant. L’atenció pels 
detalls com a engranatges necessaris entre les rela-
cions espacials fetes de fragments, materials i llum.
Vam aprendre de Le Corbusier, entre altres coses, que 
l’arquitectura pot ser entesa com el savi i elegant joc 
de volums exposats a la llum.

Com a obra de restauració valuosa que és, la interven-
ció dirigeix les seves energies en restablir la unitat 
potencial de l’edifici que ahir fou església i a dia d’avui 
esdevé auditori i centre cultural. Una actitud que no 
falsifica, no esborra petjades i al mateix temps, sense 
imposar cap afegit gratuït ni afanys de protagonisme.

   Exemplar “profanació” del temple
Comprar una església és un procés ampli i llarg donat 
que la Diòcesi ha d’acceptar el futur ús a que serà 
destinat. El Vaticà va llençar el 2009 una prohibició 
per evitar vendre llocs sagrats fins a no conèixer la 
utilitat posterior, sobretot per evitar activitats allun-
yades de la moral catòlica. Així  i tot, és possible trobar 
esglésies reconvertides  en mil i una possibilitats mai 
imaginades. Aquí van alguns exemples: 

    A Austràlia sembla ser que no és estrany 
trobar una església reconvertida en habi-
tatge. Un bon exemple d’això són aquests 
habitatges que, veient, la façana, no deixa 
lloc a dubtes sobre l’origen de l’edificació.  

 

5-6.HABITATGES EN ANTIGA ESGLÉSIA. AUSTRÀLIA 2008
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A l’interior, el temple s’ha dividit en diversos 
apartaments, aprofitant l’alçada de les seves naus 
diàfanes. Pocs són els detalls arquitectònics sal-
vats a l’interior. A la part de la biblioteca, com 
podem veure a la imatge, els grans finestrals en 
arc no han permès compartimentar la zona, con-
vertint-lo en una interminable biblioteca que apro-
fita de ple la llum entrant.

    Holanda n’és una altre exemple de proliferació 
de casos de transformació d’esglésies en habi-
tatges. Holanda té en l’actualitat 4200 temples i 
es preveu que en el 2020 passi a tenir-ne només 
la meitat. Ha estat el país amb més casos de des-
acralització d’esglésies. Els arquitectes holan-
desos Zecc s’han especialitzat en atorgar usos 
residencials a edificis que van ser creats per a 
finalitats públiques o comercials tals com esglé-
sies, gimnasos o laboratoris.

7-8.HABITATGE EN ANTIGA ESGLÉSIA A UTRECHT, ZECC,ARQ. 

En aquest segon cas d’Utrech, també de l’estudi 
d’arquitectura Zeec, no es va modificar la façana 
i el que es va intentar a l’interior és emfatitzar els 
grans espais, conferint (o millor dit, mantenint) 
una amplitud espectacular.

    A Londres, Nova York, i altres indrets també tro-
bem algun exemples interessants en aquesta línia:

12.ESGLÉSIA RECONVERTIDA EN LOFT  A LONDRES.

13-14. ESGLÉSIA A RICHMOND HEIGHTS, 
NOVA VIVENDA LONDINENCA.

Un altre ús molt “en boga” per les esglésies en desús 
és el d’hotel, hotels de veritable luxe. Per exemple, 
l’hotel Martin Patershof ubicat a una església neogòti-
ca del segle XIX a Mechelen, Bèlgica. A més de la seva 
imponent façana, els vitralls, mosaics i columnes van 
ser restaurats i són els grans protagonistes de l’espai.

15-16-17.IMATGE EXTERIOR I DOS INTERIORS DE L’HOTEL MARTIN 
PATERSHOF A MECHELEN, BÈLGICA.

9-10-11.HABITATGES EN ANTIGA ESGLÉSIA A UTRECHT, ZECC, ARQUITECTES.
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Exemples d’antigues esglésies com a nous conteni-
dors d’ús cultural és molt comú també en terres més 
properes. A Barcelona tenim la Llibreria La Central 
del Raval, l’Antic Convent dels Àngels, La Capella 
del carrer Hospital, etc. Un dels casos més reeixits 
d’arquitectura en espais sagrats podria ser la bibliote-
ca de Merkx+Girod a Maastricht, Holanda. Una biblio-
teca actual en una església del segle XVII. 

 18.ANTIGA ESGLÉSIA DEL S.XVII RECONVERTIDA  
COM A BIBLIOTECA A MAASTRICHT, HOLANDA.

Però el grau de profanació (des del punt de vista fun-
cional) pot anar molt més enllà. És possible també tro-
bar esglésies rehabilitades com a escoles de busseig, 
pizzeries, night-clubs i, fins i tot, sex-shops. Exemples 
d’això serien podrien ser les que trobem a les imatges.

Hem vist exemples magnífics d’esglésies que seguei-
xen vives gràcies a que han estat, diguem-ne, “profa-
nades” per nous usos que li confereixen la gran virtut 
de seguir existint. Bravo per la profanació de l’antiga 
església de Sant Francesc a Santpedor, tot i que espe-
rem, però, que les nostres esglésies es protegeixin de 
l’especulació immobiliària pels segles dels segles.  

S’acostava la Pasqua dels jueus. Jesús pujà 
a Jerusalem i trobà en el Temple venedors 
de bous, ovelles, coloms i canvistes asseguts. 
Féu un assot de cordes, i els féu fora a tots 
del Temple amb les ovelles i els bous, llençà 
les monedes dels canvistes i bolcà les taules. 
I digué als venedors de coloms: “treieu això 
d’ aquí: no feu de la casa del meu Pare un 
mercat”.

L’expulsió dels mercaders del Temple
Sn. Jn. II, 13-22

23.EXPULSIÓ DELS MERCADERS DEL TEMPLE, EL GRECO.1576

19.PIZZERIA IL 
REDENTORE, VERONA.

21.LOCAL PARADISO, 
AMSTERDAM  

20.DISCOTECA, ITÀLIA.  

22.BAR THE CHURCH, 
IRLANDA.
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Sant Francesc de Santpedor

El llegat de l’antic convent

Jordi Olivés
informatiu@apabcn.cat

   Planificació i organització dels treballs

RECONSTRUCCIÓ VOLTA CERÀMICA, SUPERPOSICIÓ D’UNA VOLTA 
DE FORMIGÓ, I CONSTRUCCIÓ D’UNA NOVA COBERTA METÀL·LICA:
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   El detall

Una transformació màgica, com apareguda del no res, de les 
restes del que ja no quedava del convent de St Francesc, sorgeix 
aquesta edificació i se’n planteja la recuperació per motius de 
memòria històrica, de significació iconogràfica, i per l’interès 
del volum interior molt encertadament revaloritzat i emfatitzat 
amb la intervenció realitzada, amb la finalitat de destinar-lo a 
ús de sala cultural i auditori de Santpedor.

L’obra és un compendi de sistemes i tècniques d’intervenció 
sobre la construcció preexistent, tant a nivell de solucions exe-
cutades com de l’organització dels treballs i la planificació d’un 
procés d’obra que parteix d’una situació ruïnosa. La rehabilita-
ció s’ha desenvolupat en dues fases separades en el temps. La 
primera fase significa el 40% de la inversió, consisteix en deixar 
l’edificació tancada i estabilitzada, i abasta:

   La consolidació de l’estructura vertical, a partir d’una 
avaluació preliminar de l’estabilitat que determina uns 
fonaments i murs prou ferms que es consoliden amb uns 
congrenys perimetrals de formigó i uns tirantats amb 
perforació per l’interior d’aquests murs a fi de travar-los i 
assegurar el suport dels sostres intermedis i les voltes de 
coberta. També s’efectua la rigidització i estabilització del 
campanar, incloent la construcció d’una coberta.

   La consolidació de les voltes de la nau i la construcció de 
les noves cobertes i lluernes, refent tots els elements de 
desguàs i els coronaments de pedra als murs perimetrals 
i contraforts

De la distribució del cost en primera fase resulta una repercus-
sió de preus de 212 €/m2 per a la consolidació i reconstrucció 
estructural, i de 176 €/m2 per a la nova coberta i lluerna.













Tots els elements 
nous s’organitzen 
amb clara 
independència  
dels elements 
preexistents

ESTINTOLAMENT DE LA 
FAÇANA D’ACCÉS:

EL VOLUM TÈCNIC 
D’INSTAL·LACIONS

TRAVAMENT 
DEL MUR
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La segona fase representa el 60% restant de la inversió que equi-
val a una ràtio de 609 €/m2. S’executa a posteriori en el temps i 
consisteix en l’adequació i condicionament  de l’edificació per a 
la seva adequació a l’ús cultural i a sala auditori. Les estructu-
res compreses aquí es refereixen a l’estintolament de l’entrada, 
l’escala i la passera d’accés a la planta pis del lateral dret. Tots 
els elements nous s’organitzen amb clara independència dels 
elements preexistents. S’ha evitat la superposició de revesti-
ments i els materials a*pareixen amb el seu aspecte natural. Les 
instal·lacions s’han integrat entre els espais residuals i ocults 
de les visuals, pel nivell superior, i son canalitzades fins a sortir 
per darrera l’església on es configura un zona tècnica elevada 
sobre un encreuament de jàsseres de formigó.

Els preus indicats i reproduits a la taula de pressupost es refe-
reixen a PEM. Per als valors PEC cal afegir-los un 19%. L’import 
final PEM representa un cost unitari de 1,010.98 €/m2 (amb 
valor PEC = 1,203.07 €/m2).  

Paràmetres de caracterització del projecte:

Superfície d’ocupació de l’església 605 m2

Superfície d’urbanització 948 m2

Superfície construïda 1.135’8 m2

Superfície útil 799’5 m2

Superfície de paraments de façana 1.360 m2

Nombre de butaques auditori 162

S. Estructural 1 20,96

S. Envolupant 1 17,45

Seguretat i Salut 1 1,31

S. Estructural 2 24,08

S. Envolupant 2 8,29

S. Acabats 8,56

S. Instal·lacions 18,44

Seguretat i Salut 2 0,92

100%

DISTRIBUCIÓ DEL COST

50%

90%

40%

80%

30%

70%

20%

60%

10%

0%

Capítol PEM % Macro-lots % €/m2

Fase1. Consolidació estructural i noves cobertes 456.065,63 € 39,72

Enderrocs, desmuntatges i anul·lació instal·lacions 52.969,56 € 4,61 S. Estructural 1 20,96 212

Consolidacions i reforços puntuals 27.994,83 € 2,44

Atirantat Façana principal 10.323,75 € 0,90

Estructura Acer Coberta principal 53.802,35 € 4,69

Estructura Formigó Laterals nous 23.774,10 € 2,07

Estructura Formigó Voltes Nau Central 64.419,52 € 5,61

Sorrejat sota voltes 7.372,76 € 0,64

Nova Coberta (pedra, zinc, finestrals) 177.639,43 € 15,47 S. Envolupant 1 17,45 176

Tancaments acer inox i vidre 15.920,81 € 1,39

Actuacions pel manteniment 6.771,94 € 0,59

Segureat i salut 15.076,58 € 1,31 Seguretat i Salut 1 1,31 13

Fase 2 Configuració Auditori 692.209,08 € 60,28

Enderrocs i desmuntatges 51.185,28 € 4,46 S. Estructural 2 24,08 243

Moviments de terres 9.841,42 € 0,86

Fonaments 21.874,60 € 1,90

Murs de contenció 1.205,90 € 0,11

Estructura metàl·lica 95.901,02 € 8,35

Estructura de formigó 69.444,60 € 6,05

Soleres 26.932,95 € 2,35

Cobertes 26.191,13 € 2,28 S. Envolupant 2 8,29 84

Façanes 30.479,33 € 2,65

Fusteries exteriors 38.632,13 € 3,36

Tancaments interiors 5.705,01 € 0,50 S. Acabats 8,56 87

Fusteries interiors 17.182,94 € 1,50

Cel rasos 1.558,02 € 0,14

Revestiments parets 13.054,60 € 1,14

Paviments 27.555,68 € 2,40

Revestiments sostres 27.467,11 € 2,39

Urbanització 5.661,33 € 0,49

Instal·lacions 182.397,15 € 15,88 S. Instal·lacions 18,44 186

Xarxa sanejament 19.767,58 €

Electricitat 69.284,78 €

Climatització i ventilació 42.349,18 €

Protecció incendis i seguretat 2.622,18 €

Aigua 3.710,51 €

Calefacció (terra radiant) 33.626,05 €

Comunicacions 5.448,26 €

Legalitzacions 1.820,65 €

Sanitaris 3.767,96 €

Equipament 29.376,45 € 2,56

Seguretat i salut 10.562,43 € 0,92 Seguretat i Salut 2 0,92 9

PEM TOTAL 1.148.274,71 € 100,00

PEC TOTAL (PEM · 1.19) 1.366.446,90 €

Superfície Construida 1.135,80 m2

Cost PEM/m2 1.010,98 €/m2

Cost PEC/m2 1.203,07 €/m2

Nombre de butaques 162 ut
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L’actuació arquitectònica  
de recuperació

David Closes | Arquitecte

La recuperació de l’església es va plantejar, el 2003, un cop ja s’havia 
enderrocat la resta del complex del convent de Sant Francesc. Per 
tant, es plantejava la recuperació d’un edifici que mai havia estat 

isolat sinó que formava part indestriable del conjunt del convent. De 
fet, les plantes altes existents sobre les capelles laterals de l’església 
eren dependències conventuals ja que només s’hi podia accedir des la 
planta primera del convent, però no des de l’església. L’església, que 
originàriament només tenia dues façanes, amb l’enderroc del convent 
passava a tenir-ne quatre.

L’església -amb una qualitat constructiva molt modesta ja en origen- es 
trobava en un estat ruïnós especialment pel que fa referència als elements 
horitzontals (sostres i cobertes). Cal destacar que presentava les cobertes 
esfondrades, el cor desaparegut i les voltes de les naus i les capelles par-
cialment caigudes i amb una capacitat portant nul·la. L’església, des de 
l’exterior, pràcticament només presentava l’interès de mantenir el perfil 
històric del poble que li donava el volum de l’església venint del sud. 
L’interior de l’església, però, presentava -malgrat l’estat ruïnós- unes pro-
porcions i qualitats espacials remarcables. L’interior, gràcies als esfon-
draments de la coberta i de part de les voltes, quedava sorprenentment 
realçat per les importants entrades de llum natural que es produïen per 
les parts derruïdes dels sostres. L’interior de l’església, que originària-
ment pràcticament no rebia cap tipus de llum natural, prenia un aire 
majestuós amb aquestes entrades de llum.

El plantejament principal de la recuperació de l’edifici ha estat no alterar 
les dimensions i qualitat espacial de la nau de l’església i mantenir les 
importants entrades de llum natural produïdes pels esfondraments (a 
l’absis, a sobre de l’antic cor i a la capella principal situada a la dreta de la 
porta d’accés). El manteniment de l’entrada de llum en aquests punts -i 
en la quantitat important en què es produïa- ha comportat plantejar dife-
rents solucions de coberta específiques en cadascun dels llocs: una gran 
claraboia al costat nord de l’absis, una claraboia que permet mantenir 
les vistes del campanar des de l’interior de la nau, l’absència de coberta 
a la capella principal i un tall a la coberta i a les voltes just a l’inici de la 
nau que assegura una entrada de llum rasant sobre la part interior del 
mur d’accés.

Amb la voluntat de 
preservar tots els 
aspectes del passat de 
l’edifici, la intervenció 
no ha amagat vestigis, 
ferides ni cicatrius
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La recuperació de l’edifici s’ha desenvolupat seguint 
el criteri de diferenciar clarament els nous elements 
construïts (utilitzant sistemes constructius i llen-
guatges contemporanis) dels elements originaris i 
històrics de l’església. Amb la voluntat de preservar 
tots els aspectes del passat de l’edifici, la intervenció 
no ha amagat vestigis, ferides ni cicatrius. Així s’han 
mantingut visibles les parts esfondrades, els forats on 
s’encastaven els retaules o altres elements desapare-
guts i s’han deixat recognoscibles les portes i finestres 
de connexió amb les dependències del convent.

  Els valors de l’edifici
Un altre repte de la intervenció consistia en mantenir 
la unitat i dimensions de la nau de l’església malgrat 
que calia construir volums per a nous usos i reque-
riments que mai no havia encabit l’església: escales 
per pujar a les plantes altes (les històriques estaven 
ubicades a les ales enderrocades del convent), lava-
bos i sales d’instal·lacions. Per assegurar l’objectiu 
de preservar la lectura de l’espai ampli i unitari de 
l’interior de l’església, aquests volums s’han situat, en 
part, a l’exterior de l’edifici o s’han resolt a l’interior 
de manera que es continués llegint l’espai unitari,  
en tota la seva dimensió, tant de la nau com de la 
capella principal.

El conjunt d’escales i rampes que s’han construït, 
a banda d’assegurar l’accés a les plantes altes de 
l’església, defineixen un recorregut circular pel con-
junt de l’edifici com si es tractés d’un recorregut 
museïtzat. Aquest recorregut circular (que s’inicia al 
vestíbul d’accés, continua per l’escala en voladís sobre 
el carrer, per l’escala-rampa-pont que sobrevola pel 
mig la nau de l’església, per la successió d’estances de 
la planta primera, continua per una escala de cargol 
que desembarca a la zona de l’altar des d’on s’observa 
el campanar a través de la claraboia i es completa tra-

vessant la nau per tornar al vestíbul) permet resse-
guir i visitar de forma completa el conjunt de l’edifici 
apreciant-ne els seus valors des de punts de vista sin-
gulars i diversos.

La intervenció ha pretès preservar el llegat històric de 
l’edifici tot afegint-hi nous valors que realcen i singu-
laritzen de forma contemporània l’església de l’antic 
convent de Sant Francesc.  
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Feina ben feta,  
ben acabada, útil i reconeguda 

Dídac Dalmau | Arquitecte tècnic

L’obra de l’Auditori a l’església del convent de Sant Francesc és la feina que més grans 
satisfaccions m’ha donat i també la més llarga, en la que he intervingut gairebé 8 
anys. Des de l’inici, vam descobrir un edifici en estat ruïnós però on cada dany tenia 

la seva explicació i feia intuir una intensa vida passada. Durant l’examen de cadascuna de 
les seves parts, on junt amb en David Closes i la gent de BOMA, en Miquel Àngel Sala i en 
Carles Jaén, aprenem a mirar l’edifici com un cos viu, en moviment, molt molt molt lent, 
però inexorable.

En fase de projecte em vaig meravellar davant l’enginy i saber fer d’en David, cuidador de 
cada detall, qui va presentar una proposta gens convencional pel seu entorn, atrevida i alho-
ra coherent, reformadora i alhora respectuosa amb la història de l’edifici. Durant l’execució 
de l’obra, tant a la primera fase curant les ferides del malalt i cobrint-lo amb una nova teu-
lada, com a la segona reformant els espais i construint-ne de nous per dotar-lo d’un nou ús. 

I al final, veiem la feina ben feta, ben acabada, útil i reconeguda. I, sobretot, veiem també 
que aquelles persones contràries al principi, al plantejament o a les formes del projecte, ara 
estan també tan satisfetes com nosaltres.
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   Primera fase
Els primeres treballs van consistir en la retirada de 
tots els elements inestables de l’antiga coberta que, 
mig enfonsada, era la base d’un petit jardí de arbusts 
i fins i tot arbres. Aquestes feines es van haver de dur 
a terme amb molta paciència, des d’una cistella on 
manualment els operaris anaven desmuntant, traient 
o fent caure teules, pedres o bigues de fusta.

Un cop neta la coberta i retirada la runa es va procedir 
al muntatge d’una gran bastida ocupant tot el volum 
interior de la nau central, a sobre es muntaren els dife-
rents cindris i encofrats per executar les noves voltes 
de la coberta i reforçar les existents. Els cindris van 
ser fets a mà, tallant i ajuntant la fusta per reproduir 
les curvatures existents com abans, deien els operaris; 
realment eren peces boniques de veure sobre les que 
s’adaptaven i corbaven els fenòlics.

Sobre els nous congrenys de coberta es muntaren les 
noves grans encavallades metàl·liques que venien a 
substituir les anteriors de fusta, el plafó tipus Thermo-
chip i damunt de tot, la definitiva coberta de zinc que 
uns bons operaris van executar reproduint cadascun 
dels detalls previstos en plànols: lluernes, campanar i 
gran finestral obert a nord inclosos. Els coronaments 
que alhora formaven les canals perimetrals, no van ser 
fàcils ja que estaven formats per grans peces de pedra 
arenisca de diferents geometries de més de 100Kg.

Alhora s’anaven cosint, enderrocant o consolidant 
diferents parts de l’edifici i executant de nou les cober-
tes de les naus laterals. Dos llargs tirants de més de 20 
m es van entrar per la façana principal lligant-la als 
murs laterals de la nau central per estabilitzar la seva 
tendència a caure cap a fora.

  Segona fase
Per començar a donar lloc als nous elements primer es 
van fer els enderrocs i obertures necessaris per execu-
tar-los i per tant es van muntar els diferents estintola-
ments de suport de les parts a mantenir.

Per executar la nova estructura de formigó de la façana 
principal es va construir un gran estintolament amb 
bigues i pilars d’acer (16 tones) recolzats en sabates de 
formigó armat executades sobre pous de fonaments 
que buscaven el substrat resistent. Les noves geome-
tries, amb diferents plans i pendents, requeriren dife-
rents fases de formigonat per un mateix element, amb 
varis encofrats, suports i mitjans, amb replantejos a 
l’aire traslladats a terra i parets com un exercici de 
descriptiva de grans dimensions. Alhora calia adaptar 
totes les mesures diàriament a les parts que anaven 
quedant descobertes i a la confirmació de què es podia 
mantenir o calia refer. Aquesta gran estructura de 
formigó vist es va completar amb un tancaments de 
vidre col·locat sobre tubs i platines d’acer inoxidable, 
coberts alhora per una malla d’acer. Moltes hores de 
manyà, d’execució de detalls i d’encontres.

Altres elements força singulars van ser l’execució de 
les estructures metàl·liques de la passera de comuni-
cació entre les dues naus i el cub d’instal·lacions exte-
rior. La passera formada per tubs d’acer S355J0, per 
minimitzar el diàmetre dels tubs tot assolint les massi-
vitats necessàries, es va recolzar en els dos murs late-
rals de la nau central a semblança d’un pont. Aquesta 
estructura es va cobrir amb un sostre de planxa-fusta 
i tancar amb uns vidres de grans dimensions que va 
caler col·locar curosament. El cub d’instal·lacions es 
van construir tots en taller, estructura i tancaments, 
galvanitzat en planta i col·locat en obra amb cargols.

Paral·lelament es realitzaven els repicats, sanejats i 
desmuntatges. Les parets interiors fins a cota d’inici 
de voltes es van deixar netes de qualsevol revesti-
ment, en canvi les façanes exteriors es van cobrir amb 
un revestiment de morter de calç colorejat amb aca-
bat raspat previ tractament i omplert de tots els junts 
de la pedra original, això sí, respectant i marcant les 
obertures preexistents que es van omplir amb fàbrica 
de maó manual vist.

Respecte a les instal·lacions, la majoria d’elles vistes, 
cal fer esment del terra radiant col·locat al paviment 
de tota la nau central i capelles laterals, sota el pavi-
ment de formigó vist profusament tallat amb passa-
mans d’acer per evitar la seva fissuració. La seva fina-
litat és augmentar a l’hivern uns graus la temperatu-
ra del recinte, ajudat en els moments d’afluència per 
aportació d’aire calent a nivell superior a partir d’unes 
tuberes que discorren pel primer pis de les naus nord.

Des de l’inici, vam descobrir 
un edifici en estat ruïnós 
però on cada dany tenia la 
seva explicació i feia intuir 
una intensa vida passada. 
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  Moments
Recordo moments de gran impacte visual (i ressò), 
per exemple un cop muntada l’estructura de la gran 
lluerna a nord que sobresortia del volum original 
primer com un esquelet, després com una gran ore-
lla. També la imatge de la façana principal en fase 
d’estintolament, aquells grans pilars i bigues, a més 
col·locada amb fort pendent, hi ha qui va pensar que 
aquestes estructures provisional eren definitives, i la 
sorpresa va continuar en veure emergir la geometria 
de formigó vist que forma el gran finestral i l’escala 
d’accés als nivells superiors.
 

  Les persones
Particularment em sento molt afortunat d’haver 
pogut col·laborar en aquest projecte, al costat de 
l’arquitecte, dels calculistes i de tècnics tan ben quali-
ficats per la seva feina, però sobretot que estimen tant 
el que fan. Sense això no es pot aconseguir nivells de 
qualitat tan bons en cap aspecte (projecte, construc-
ció, solucions, acabats).
Tan necessàries aquestes qualitats i aquesta estima 
també en la gent que està a peu d’obra i que són qui 
de debò dóna forma als “elements”, sense que ells 
s’estimin com nosaltres el que fan no és possible arri-
bar a bon port.
En aquest sentit és just esmentar l’encarregat de 
l’obra Juan Ramon Domènech, un gran professio-
nal, qui estava cada dia a peu d’obra vetllant per tot, 
patint, ajudant, solucionant i estic segur sentint-se 
satisfet a la fi.
També a Estructures Esforbal qui, després del desisti-
ment de dues altres subcontractes, van ser capaços de 
veure la dificultat com un repte i no com un problema, 
mostrant orgull per la seva feina.
I finalment també a l’Ajuntament de Santpedor, a la 
gent que hi treballa i a la seva alcaldessa, Laura Vila-
grà que han estat durant tot el procés, i vuit anys no 
són pocs, valents, constants i coherents.
Gràcies a tots.   


