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Introducció 

Sabadell és una ciutat que sempre s'ha dedicat a la indústria tèxtil. Tot i així, les diferents crisis del 

sector van provocar el tancament d'algunes de les fàbriques més pioneres de la indústria i que, 

actualment, es troben en desús. D'aquesta manera, l'objectiu és donar una  “nova vida" a aquestes 

fàbriques per tal de mantenir la història i l'arquitectura característiques de la ciutat; de la mateixa 

manera que aconseguir una solució més sostenible que l'enderrocament d'aquestes. Per tant, per a 

la creació d’aquest treball em vaig preguntar si seria possible dur a terme la rehabilitació d’una fàbrica 

amb totes les necessitats que implica. La fàbrica en que es centra el treball és el Vapor Casanovas.  

 

Objectius 

Conèixer i aplicar el procés de creació d'un treball arquitectònic, en aquest cas de la rehabilitació d’un 

espai.                                                  .                                                                   .                                  

Aconseguir un bon domini de softwares característics per aquesta tasca.                        . 

Aprendre, a partir de les normatives vigents, a crear instal·lacions que assegurin la comoditat i 

seguretat de qui les faci servir.                 .                                                                            

Que l’espai a reformar satisfaci les necessitats bàsiques d'aquelles persones amb dificultats motrius 

o visuals. I que el conjunt d'instal·lacions siguin tan respectuoses com sigui possible amb el medi 

ambient. 

 

Metodologia 

Aquest treball es pot dividir en tres parts, la part d’obtenció i creació de plànols, la part de càlcul 

lumínic i la de creació de renders i l’elaboració d’un vídeo recorregut. 

D’aquesta primera part podem dividir 3 subapartats. El primer consta de l’obtenció dels diferents 

plànols de la fàbrica els quals es troben arxivats a l’Arxiu Històric de Sabadell. El segon subapartat 

consisteix en la decisió de l’activitat que s’hi durà a terme; tot tenint en compte la disponibilitat 

d’aquesta activitat pels voltants. Finalment, es va decidir instaurar un coworking i, seguidament, es 

van fer els primers esbossos d’aquest. En el tercer subapartat es van passar els plànols, obtinguts 

de forma física degut a l’antiguitat d’aquests, i els esbossos fets a ma, al software AutoCAD, on es 

duria a terme la creació de les diferents instal·lacions.  

La segona part del treball es va basar en el càlcul lumínic de les diferents estàncies de la fàbrica, 

realitzat a DIALux, per assegurar-nos que seguia amb la normativa i les bases establertes segons 



l’activitat específica de cadascuna d’aquestes. Per últim, en aquest mateix software on es va fer el 

càlcul lumínic, es van realitzar els renders de les diferents estàncies de l’espai i un vídeo recorregut 

de la fàbrica sencera. 

 

Resultats 

Els resultats d’aquest treball són un conjunt de 

plànols d’instal·lacions per a una futura 

implantació d’aquesta proposta prometedora.  

Entre ells trobem: primer de tot, els plànols de 

la distribució d’espais i mobiliaris, i després els 

plànols d’abastiment hidràulics, elèctrics, de 

preses de força, de ventilació, de seguretat, 

lumínics i instal·lacions sanitàries; a més 

d’haver fet prèviament el càlcul lumínic de les 

diferents estàncies i els renders realitzats de 

cada zona de la fàbrica. 

En aquesta imatge d’aquí es pot observar el plànol d’instal·lacions sanitàries.  

Finalment, es va mostrar d’una manera visual tota la fàbrica reestructurada a partir d’un vídeo 

recorregut: https://youtu.be/-RwA0qVpkDg  

 

Conclusions  

Gràcies als bons resultats obtinguts, podem dir que s’ha assolit una bona tècnica en el domini dels 

softwares i que aprendre i aplicar un procés arquitectònic sobre la rehabilitació d’un espai s’ha pogut 

assolir amb èxit. A més, s’ha ofert un espai apte per a persones amb dificultats motrius o visuals i 

s’ha creat un espai respectuós amb el medi ambient.          

Per altra banda, totes les instal·lacions segueixen la normativa vigent del “Código Técnico de la 

Edificación” i les modificacions interiors en la fàbrica han respectat les normes i restriccions que 

proposa l’ajuntament de Sabadell ja que el Vapor Casanovas és considerat patrimoni arquitectònic 

de la ciutat.                

Tot i així, com el vapor és patrimoni arquitectònic, no permetia la implantació de plaques solars al 

sostre d’aquestes i, a més, també es prohibia la creació de noves obertures per finestres que 

permetessin l’entrada de llum natural en algunes zones de la fàbrica. Tenint aquests aspectes en 

consideració, es podria arribar a un espai més sostenible amb l’obertura de finestres o entrades de 

llum i la implantació de plaques solars o fotovoltaiques. 

 

https://youtu.be/-RwA0qVpkDg
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