Plaques de fibrociment
grises, vidre de colors
i acer pintat en negre,
en la justa proporció

EDIFICI CAPRI

Amb voluntat
de millora

TEXT: SÒNIA PALAU-ENGINESA · FOTOS: ÒSCAR LLAURADÓ & ENGINESA

Era a principis de l’any 2013, quan va començar
a dibuixar-se una idea que feia encara molt
més temps que es gestava al cap i a l’ànima del
propietari de l’edifici Capri.
El senyor Augé volia no només un edifici que
és millorés a sí mateix i millorés la vida de les
persones que l’habiten, la seva família inclosa,
sinó que donés un valor afegit a l’entorn,
contribuint a donar un impuls a la reforma
interior del barri a on s’ubica.
Un barri que el propietari s’estima i amb el
qual volia contribuir.
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PERE AUGÉ, PROPIETARI DE L'EDIFICI CAPRI

Qualitat de
vida al centre

La remodelació de l’edifici Capri és una prova de
la preocupació que mostren certs propietaris per
millorar els habitatges i els locals que ofereixen.
Aquest és el cas de Pere Augé, propietari de
l’edifici Capri situat entre el carrer Callaueta i el
carrer de l’Aigüeta, al centre d’Andorra la Vella,
i que ha patit d’una remodelació total, adaptant-se a les necessitats, a les noves tecnologies i
a les noves tècniques de la construcció moderna.
El canvi que ha sofert l’edifici és palpable a simple vista, tant pel que fa a la façana exterior com
a la part interior.

>>> El vidre de colors es reserva per a emmarcar les dues cantonades,
ressaltant les parts més visibles de l’edifici

Després d’un procés administratiu
llarg, es reprèn el projecte i l’obra de
l’edifici Capri, iniciada a principis de
l’any 2017. Partint de les mateixes premisses transmeses quatre anys abans,
basades en la millora energètica de
l’edifici i les instal·lacions, però amb
l’evolució pròpia del gust estètic, es
replanteja la composició del projecte, mantenint els mateixos materials
escollits prèviament, per aïllar l’edifici
amb una façana ventilada contínua.
Les plaques de fibrociment, de tres
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metres de llarg per un metre d’amplada, es tallen per a crear un patró horitzontal que regularitza el conjunt de les
tres façanes de l’edifici, originalment
en diferents plans, afegint sobrietat.
El vidre de colors es reserva per a emmarcar les dues cantonades, ressaltant les parts més visibles de l’edifici.
És el contrapunt a les plaques de fibrociment: a l’horitzontalitat, a la monocromia grisa, a la textura rugosa i mat,
així com a l’homogeneïtat.

>>> És el contrapunt a les plaques: a
l’horitzontalitat, la monocromia, la
textura i l’homogeneïtat

El vidre recull els colors de l’entorn
natural, el blau del cel, els verds dels
boscos i els marrons de les muntanyes, els quals canvien segons el
reflex de la llum sobre ells, fins i tot
quan és de nit.
Les xapes d’acer negre s’utilitzen en
totes aquelles parts que no intervenen
entre el diàleg de la placa i el vidre,
amb la voluntat de fondre’s amb les

Un dels propòsits que tenia al cap Augé com a
premissa principal era la millora en la qualitat
de vida dels inquilins i els llogaters, ja que s’ha
preocupat de proveir l’edifici amb els equipaments més avançats pel que fa a la sostenibilitat.
Aquesta inquietud l’ha resolt fent molt èmfasi en
l’aprofitament de la calor i la ventilació mitjançant sistemes d’última generació del mercat
actual.
Acollint-se al pla Renova, Augé ha canviat els
sistemes d’aïllament de les finestres i els tancaments de façana i coberta, incorpora un sistema
de renovació d’aire i reaprofitament de la calor,
també ha substituït el sistema antic de calefacció
de gasoil per un d’aerotèrmic de subministrament elèctric el qual proporciona un estalvi energètic i econòmic notables. Al terrat, a més a més
d’engruixir l’aïllament, s’ha adaptat per fer-lo
practicable i és on es troben els aparells que escalfen tot l’edifici, de forma totalment integrada i
dissimulada a la coberta plana.
Amb tot, s’ha aconseguit reconvertir un edifici de
construcció clàssica a un d’última generació, destacant la sostenibilitat i el vessant més ecològic a
més de la imatge externa, totalment nova.

El vidre recull els colors
de l’entorn natural, els
quals canvien segons el
reflex de la llum sobre
els mateixos

fusteries, tant les noves de PVC amb
alumini antracita, com les existents de
fusta pintada, als locals de la planta
baixa. El resultat estètic és el que es
veu. El resultat funcional és el que se
sent, tot i no veure’s.
La millora de confort tèrmic s’aconsegueix amb aïllaments de dotze centímetres en façana i de quinze centímetres tant a la coberta plana com
a la coberta inclinada, així com en la
instal·lació de fusteries de PVC amb
alumini, de triple vidre. Aquesta millora contribueix per ser una disminució
en el consum de calefacció, la qual es
complementa substituint la caldera de
gasoil per un sistema aerotèrmic.
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>>> La coberta plana té quinze centímetres d’aïllament i
s’acaba amb un terra tècnic amb una zona de gespa artificial.
Tots els patis interiors es rehabiliten per seguretat d’ús,
elevant-ne el perímetre i instal·lant vidres de seguretat
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