
 
 

Escola   de   Música   a   la   fàbrica   de   Can   Bagaria   de   Cornellà   de  
Llobregat  

 
Verónica   Delgado   Llorente  
Àrea   Metropolitana   de   Barcelona  

 
Arquitecta   del   Servei   de   Projectes   i   Obres   IV   de   l’Àrea   Metropolitana   de   Barcelona,   col·laborant   en  
la   redacció   de   projectes   d’edificació,    de   reforma   i   rehabilitació   i   en   direccions   d’obra,   en   el   equip  

de   Marina   Salvador,   des   de   2008   fins   l’actualitat.  
En   representació   de   l’equip   redactor   del   projecte,   es   presenta   el   projecte   de   reforma   i   rehabilitació  
de   l’Escola   de   Música   a   una   antiga   nau   del   recinte   industrial   Can   Bagaria   a   Cornellà   de   Llobregat.  

 
 
RESUM:  
El  projecte  contempla  la  reforma  i  rehabilitació  de  la  nau  posterior  d’un  recinte  industrial               
catalogat  com  a  mostra  d’arquitectura  modernista  del  s.XX  a  Cornellà  de  Llobregat;  per  a               
reconvertir-lo  en  una  escola  de  música  com  a  part  d’un  procés  de  regeneració  de  tot  el                 
conjunt  en  un  centre  cultural,  previst  en  les  intencions  del  planejament  i  de  l’Ajuntament               
de   Cornellà.  
 
La  ponència  aborda  l’actuació  des  d’una  visió  general  a  través  d’aspectes  tractats  en  el               
planejament,  des  dels  criteris  de  conservació  del  patrimoni  arquitectònic  que  inclou  el             
Catàleg  del  Pla  Especial  de  Protecció  del  patrimoni  de  Cornellà  de  Llobregat,  i  des  del                
desenvolupament   dels   requeriments   de   programa   i   usos   previstos.  
 
Des  d’un  punt  de  vista  més  parcial,  s’aborden  també  les  necessitats  del  projecte  a  nivell                
constructiu,  estructural  i  acústic;  així  com  una  pinzellada  del  procés  constructiu  que             
actualment   s’està   portant   a   terme   durant   les   obres   de   construcció   de   l’escola   de   música.   
 

Paraules  clau :  Escola  de  música.  Reforma  i  rehabilitació.  Patrimoni  arquitectònic.           
Conjunt   fabril.  

 

 

 

 

 

 

 



 

CURRICULUM   VITAE:  
VERÓNICA   DELGADO   LLORENTE,   ARQUITECTA  
Naixement   a   Barcelona    31.08.1977  
Domicili:   C/   Parlament,   4   ,   4   1    [   08015-   Barcelona   ]  
E-mail:   vdelgado@amb.cat  
 
FORMACIÓ   ACADÈMICA:  
Arquitecte   Superior   per   l’Escola   Tècnica   Superior   d’Arquitectura   del   Vallès   (2003).  
Projecte   Final   Carrera.   Rehabilitació   del   Far   La   Farola   com   a   Centre   d’investigació   i   interpretació  
Marina   a   Vilanova   i   la   Geltrú   (2002-2003).  
Beca   Sòcrates-Erasmus   a   l’Universitat   d’Arquitectura   de   Nàpols   (2000-2001).  
 
EXPERIÈNCIA   PROFESSIONAL:  
Arquitecte   del   Servei   de   Projectes   i   Obres   IV   de   l’Àrea   Metropolitana   de   Barcelona   -   grup   de   Marina  
Salvador   (2008-actualitat).  
Arquitecte  en  l’estudi  d’arquitectura  i  estructura  TT22  realitzant  projectes  d’edificació  i            
col·laboracions   en   el   càlcul   d’estructures.  
Constitució   de   l’estudi   d’arquitectura   i   estructura   TT22   (2004).  
Arquitecte   col·laborador   d’estructures   en   el   despatx    d’arquitectura   EXE.Arquitectura   (2007).  
Arquitecte  col·laborador  en  el  despatx  d’Arquitectura  i  paisatgisme  AldayJover,  per  la  redacció  del              
Projecte   executiu   del   Parc   de   l’Aigua   (Expo   de   Zaragossa   2008).  
Col.laboració  en  el  disseny  de  càlcul  d’estructures  al  departament  de  rehabilitació  del  despatx              
Brufau,   Obiol,   Moya   S.A.   (2001-2006).  
Col.laboració  en  projectes  de  restauració  en  el  despatx  de  l’arquitecte  Ricardo  Dalla  Negra,  durant               
l’excedència   per   Beca   Erasmus   a   Nàpols   (2000-2001).  
Becari   en   el   despatx   d’estructures   i   rehabilitació   R.BiAssocitats   S.A.   (1999–2000).  
 
RELACIÓ   DE   PROJECTES   REALITZATS   PER   A   l’AMB:  
Projecte   bàsic   de   reforma   de   les   oficines   de   la   planta   quarta   de   l’AMB.  
Avantprojecte   del   patinòdrom"La   Clota"   a   Cerdanyola   del   Vallès.  
Avantprojecte   del   Complex   poliesportiu   PAV-4   "La   Clota"   a   Cerdanyola   del   Vallès.  
Avantprojecte   de   torre   de   trencament   de   descàrrega   a   Sant   Boi   de   Llobregat.  
Projecte   bàsic   i   executiu   del   Centre   de   les   Arts   de   Can   Trinxet,   a   l’Hospitalet   de   Llobregat.  
Projecte   executiu   i   direcció   d’obra   del   Modificat   del   projecte   de   Remodelació   de   l’espai   públic   dels  
edificis   de   l’AMB.  
Avantprojecte   de   Poliesportiu   PAV-2   al   carrer   Fructuós   Gelabert   de   Sant   Joan   Despí.  
Avantprojecte   d’   ampliació,   tancament,   i   millora   d   'accessibilitat   del   Poliesportiu   "CanRoig"   a  
Torrelles   de   Llobregat.  
Projecte   executiu   i   direcció   d’obra   de   la   reforma   de   les   oficines   del   Consorci   a   la   planta   baixa   de  
l'edifici   B   de   l'AMB  
Projecte   bàsic,    executiu   i   direcció   d’obra   de   l’equipament   cívic   amb   ubicació   provisional   de   la  
secció   d'estudis   secundaris   (SES)   a   Santa   Coloma   de   Cervelló.  
Projecte   executiu   i   direcció   d’obra   de   la   reforma   de   les   Oficines   de   planta   baixa   de   l’edifici   B   de  
l’AMB.  
Avantprojecte   d’   escola   bressol   al   barri   de   La   Mina   a   Barcelona.  
Projecte   bàsic   d’urbanització   del   carrer   de   la   Miranda   i   del   carrer   Costa   Brava   a   Cornellà   del  
Llobregat.  
Projecte   executiu   i   direcció   d’obra   de   la   biblioteca   Central   a   l’edifici   Altis   de   Cerdanyola   del   Vallès.  
Projecte   executiu   i   direcció   d’obra   del   Casal   de   Joves   de   Sant   Feliu   de   Llobregat.  
Projecte   executiu   i   direcció   d’obra   del   Poliesportiu   Marcel·lí   Moragas,   a   Gavà.  
Projecte   executiu   i   direcció   d’obra   de   la   reforma   i   ampliació   de   l’edifici   Can   Comamala,   a   Sant  
Vicenç   dels   Horts.  
Projecte   executiu   i   direcció   d’obra   de   la   reforma   i   rehabilitació   de   Can   Roca   de   Baix,   a   Castelldefels  
Projecte   executiu   i   direcció   d’obra   de   l’escola   de   música   a   Can   Bagaria,   a   Cornellà   de   Llobregat.  
 
 


