Documentació: Descripció tècnica de les obres de restauració a
La Fàbrica del Pla de Santa Maria
L’objecte d’aquest projecte és la restauració de la façana i entrada de la «Fàbrica Martí, Llopart
i Trenchs», antic centre de fabricació i manipulació de teixits ubicat al Pla de Sta. Maria. Les
obres comprenen la rehabilitació exterior del recinte patrimonial, recuperant l’aspecte original
de l’edifici per a la millora de la imatge i del paisatge global, revaloritzant-ne així el seu
contingut.
Actualment, el conjunt industrial, i especialment les seves façanes i paraments exteriors, estan
patint la degradació pròpia del pas del temps i de les diferents intervencions succeïdes en
diferents etapes, fet que provoca la necessitat de restauració dels seus elements comuns per a
conservar la monumentalitat del conjunt i fomentar la implantació de programes de
coneixement cultural, sensibilització i didàctic del visitant. Les obres de manteniment dels
paraments exteriors, entrada i una part de la urbanització d’aquest, permetrà la construcció
posterior d’un espai de museu i centre d’interpretació tèxtil, per portar-hi a terme tallers i
petites exposicions relacionades amb el patrimoni tèxtil.
L’àmbit concret d’intervenció és:
- Una part de l’edifici de les antigues naus
- L’antiga porteria
- Els antics magatzems
- L’antiga fusteria
- L’accés i tancament del recinte
- Intervenció en els paraments de façana
En consonància amb la rehabilitació patrimonial exterior, es pretén portar a terme la museïtzació
d’un espai de 500 m2 corresponent a una de les naus de l’edifici. La museïtzació dotarà de continguts
i recursos museogràfics didàctics per posar en valor el patrimoni dels telers i altres elements tèxtils
de la fàbrica, ja restaurats, i s'estructuraria en sis àmbits:
- El tèxtil català, passat i futur
- El context
- La Fàbrica
- Els empresaris
- El procés productiu
- L’espai social
A més, es preveu un espai per portar-hi a terme tallers i petites exposicions relacionades amb
el patrimoni tèxtil, entre d’altres accions.

