‘El present és el
punt de trobada
entre el passat com
a memòria i el futur
com a projecte’
Alfonso Muñoz Cosme

RèCOP, Restauracions Arquitectòniques SL
va ser creada a la província de Tarragona
l’any 1994 amb l’objectiu d’oferir un servei en
l’àmbit, en aquells moments molt embrionari,
de la restauració, rehabilitació i conservació
del patrimoni arquitectònic.

PRINCIPALS CLIENTS
Administracions públiques
Ajuntament de Barcelona,
Generalitat de Catalunya
(Cultura, Arquitectura i Habitatge,
Ensenyament,...), Incasòl, Museu
Nacional d’Art de Catalunya,
Museu Arqueològic de Tarragona,
Ministerio Español de Cultura
(Dirección General de Bellas Artes),
diputacions i administracions locals

Des d’aleshores, RèCOP s’ha convertit en
tot un referent a Catalunya com a empresa
especialitzada en la restauració, rehabilitació
i conservació d’edificis singulars, rebent, entre
d’altres, el Premi Gaudí Casa Batlló per part
de la Cambra de Comerç de Reus l’any 2002
per la contribució en la rehabilitació del centre
històric d’aquesta ciutat, valorant el nostre treball
exemplificant en la recuperació del seu patrimoni.
En aquests anys hem aconseguit crear un equip
multidisciplinari propi que ens permet intervenir
en tots i cadascun del àmbits de la recuperació
arquitectònica. Aplicació de les tècniques
tradicionals (estucs, esgrafiats i revestiments de
calç, treballs de picapedrer, fusteria d’armar,
pintura decorativa, vitralls...); aplicació de
tècniques innovadores en la restauració d’elements
lítics i pintura mural (microprojeccions, sistemes
de neteja làser, ingerts...), així com la utilització
dels materials, maquinària i de les tècniques més
innovadores i contemporànies en l’àmbit de la
construcció-rehabilitació.
La nostra cultura empresarial dels recursos
humans es fonamenta en la professionalitat,
estímul, estabilitat i formació continuada.
Això ens ha permès crear un important
equip de tècnics (arquitectes, arquitectes
tècnics, arqueòlegs, restauradors, escultors i
encarregats) i professionals en oficis tradicionals
(estucadors, picapedrers, vitrallers, pintors
decoradors, assistents de restauradors, assistents
d’arqueòlegs...) amb àmplia experiència i equips
especialitzats segons la tipologia d’obra a
intervenir.

Estaments eclesiàstics
Bisbats, arquebisbats i parròquies

Privats
Comunitats de veïns, promotors...

CLASSIFICACIÓ ESTATAL

K-7-4

K-4-4

K-5-3

C-1 a C-9

J-4-2

K-6-1

Restauració de
béns immobles

Edificacions

J-5-1

Instal·lacions
mecàniques

Pintures i
metal·litzacions

Instal·lacions
de fontaneria i
sanitàries

Ornamentacions
i decoracions

Jardineria i
plantacions

LÍNIES D’ACTUACIÓ
Rehabilitació i restauració
Façanes, edificis històrics i reformes.
Patrimoni arquitectònic
Arquitectura civil, militar i religiosa
Arqueologia

PREMIS
EMPRESARIALS
2017

L’EQUIP
RèCOP compta amb un equip humà
format per 35 persones entre els que
hi trobem representats dels següents
perfils professionals: enginyers superiors,
arquitectes, arquitectes tècnics, delineants,
llicenciats en Belles Arts, diplomats i tècnics
en restauració i conservació, estucadors,
picapedrers...
Així mateix, comptem amb la col·laboració d’un
equip extern format per arqueòlegs, topògrafs,
geòlegs, calculistes d’estructures, entre d’altres.

ALTRES DADES D’INTERÈS
Membre d’ARESPA
Associació Espanyola d’Empreses de
Restauració del Patrimoni Històric
www.aresphah.com
Membre de la Societat Catalana de
Gnomònica
www.gnomonica.cat

EMPRESA CERTIFICADA

X Edició dels Premis de la Biennal
Alejandro de la Sota
1r Premi en la categoria de restauració,
rehabilitació i reforma per a la intervenció
de la façana principal de l’Església de la
Trinitat de Tarragona.

2016

Comissió Cívica del Patrimoni de les
Terres de l’Ebre
Premi a les bones pràctiques d’intervenció
en patrimoni rural arquitectònic per la
recuperació de la Finca de la Mina de
l’Aigua de la Torre de l’Espanyol.

2005

Sika S.A.
Premi a la millor obra de 2005 en l’àmbit
espanyol en la Categoria de Façanes. Per
la intervenció de les façanes de l’edifici de
la Rambla Nova n.2 de Tarragona.

2002

Cambra de Comerç, Indústria i
Navegació de Reus – Premis Gaudí
a la Genialitat Empresarial
Premi Gaudí CASA BATLLÓ a la
contribució a la rehabilitació dels
centres històrics en valoració al treball
exemplificant realitzat per RèCOP en la
rehabilitació dels immobles de la ciutat
de Reus.

TÈCNIQUES I
PROCEDIMENTS

Neteja mecànica

Tallat i preparació de noves
peces de vidre per a la
reintegració del trencadís

Neteja capa pictòrica, eliminació
de vernissos polimeritzats i
envellits

Aplicació d’apòsits
de cel·lulosa per a
l’eliminació de sals.
Dessalatge

Treballs amb fosa

Reintegració cromàtica amb
veladures de color

Reintegració cromàtica

Reintegració cromàtica de les
llacunes del suport reintegrades
volumètricament

Aplicació de biocida

Recuperació de forjats

Bastides

ACTIVITATS
Arqueologia

Formigó de calç

Pedra

Formigó armat

Estructures de fusta

Paleteria d’ofici

Amfiteratre romà.
Tarraco romana

PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

La basílica es troba situada al sector nord-est de l’arena
de l’amfiteatre romà de Tarragona. S’ha portat a terme
una intervenció de restauració basada en la reparació
i consolidació de la fonamentació dels murs i de les
façanes de la basílica i la consolidació i protecció dels
coronaments.
Tarragona, maig de 2011
ARQUITECTE

Eloi Balcells Terés

Contribuïm
al redescobriment
del passat

Mas Barrufet,
la seu internacional
dels fruits secs

RESTAURACIÓ I REHABILITACIÓ

Masia modernista situada a les afores de la ciutat de
Reus, actualment seu del Consell Internacional dels
Fruits Secs. L’edifici es trobava en estat ruïnós fins que
al 2010 la internacional Nut and Dried fruit (INC) la va
voler recuperar i restaurar.
En un treball de restauració es van recuperar els colors
i textures del revestiment original, amb un estuc de calç
imitació de l’obra vista i un carreuat a planta baixa.
Reus, maig del 2012
DIRECTOR D’OBRES

Lluís Tarragó Anguera

Passió, rigor
i innovació

Casa Anguera,
la casa de les flors

RESTAURACIÓ I REHABILITACIÓ

Façana modernista de Reus, protegida com a bé
cultural d’interès local. És una façana esgrafiada amb
motius florals als laterals de les obertures i amb un
carreuat estucat al pla de façana.
En destaquen l’ornamentació amb roses de pedra
de grans dimensions que coronen la façana. Amb la
restauració d’aquesta façana es va tornar a donar llum i
color a un edifici ennegrit per la pol·lució.
Reus, setembre de 2002
ARQUITECTE

Pere Casellas Tarrats

Coneixement i
respecte

Casa Salas, mirador
de la Rambla

RESTAURACIÓ I REHABILITACIÓ

Edifici situat a la Rambla Nova, 25 de Tarragona.
Façana d’estil modernista amb motius propis de
l’arquitectura medieval. Està composta totalment de
pedra, el fons del parament està fet amb un empedrat
de pedra de santa Tecla, i les zones ornamentals són
de pedra de soldó.
S’ha desenvolupat un treball de restauració de la
façana a partir d’una neteja en sec, consolidació,
fixació i reintegració de la pedra amb armadures de
fibra de carboni i morters de calç.
Tarragona, setembre del 2015
DIRECTOR D’OBRES

Miquel Orellana Gavaldà

Història i vida

Castell de
Peratallada, una
joia de l’Empordà

PATRIMONI ARTQUITECTÒNIC

A l’octubre de 2016 es van iniciar els treballs de
rehabilitació per conservar i restaurar les decoracions
pintades sobre fusta existents en els embigats de
diverses estances del Castell de Peratallada, així com
d’una de les pintures murals d’una de les cambres.
Paral·lelament s’han rehabilitat les cobertes de
l’edifici, les instal·lacions generals d’electricitat, aigua,
sanejament i reg.
Peratallada, abril del 2016
ARQUITECTE

Joan Albert Adell

Som artistes,
som tècnics

Mas Miró, l’emblema
de Joan Miró

Monument Històric amb entorn de protecció
Núm. BCIN: 3906-MH
Abans de l’inici de les obres de rehabilitació,
pràcticament tot es conservava tal com ho va deixar el
pintor el 1976, l’últim any que va estar al Mas Miró: la
masia, el taller, la capella, la bassa on es banyaven,
la pica per rentar la roba, l’antic pou, el galliner i el
corral.
La intervenció d’aquesta primera fase ha consistit en
la restauració del taller de l’artista i la conservació del
Mas que està format per tres edificis annexionats; la
capella, el propi mas i la masoveria. També s’ha portat
a terme la reforma del magatzem 1 que s’ha convertit
en el ‘centre d’acollida’ i el 2, que s’ha condicionat per
recuperar l’ús històric de galliner. La glorieta, el porxo,
la bassa, la pica per rentar la roba i l’antic pou són
diferents elements que també s’han rehabilitat.

RESTAURACIÓ I REHABILITACIÓ

El projecte també ha inclòs la millora i condicionament
del paviment exterior amb façanes principals a
partir d’una base de graves i l’adequació de totes
les instal·lacions d’electricitat, enllumenat, llauneria,
telecomunicacions, protecció d’incendis i d’intrusió.
Mont-Roig del Camp, Setembre del 2017
ARQUITECTE

Pau Jansà Olivé

Art en la mirada,
tècnica en l’execució

Museu romà, l’edifici
octogonal soterrat

PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Les obres que s’han portat a terme han consistit a
ampliar el museu romà existent amb l’objectiu de fer
una nova recerca i excavació arqueològica, desenterrar
l’edifici octogonal romà i construir l’obra civil que
permeti la museïtzació de la totalitat de l’edifici.
És un edifici singular, de planta octogonal, sense
comparació en el patrimoni cultural català, i en un estat
de conservació excepcional, fet que li fa merèixer la
qualificació d’’unicum’.
Les actuacions que s’han fet han estat, en primer
lloc, el desviament de serveis afectats. A continuació,
l’excavació arqueològica del nou àmbit museístic i la
construcció d’un mur prefabricat al voltant de l’edifici
romà. També s’ha enderrocat el mur pantalla de
contenció anterior i s’ha cobert l’ampliació amb plaques
de formigó pretesat, amb la voluntat de recuperar els
carrers prèviament existents.
Premià, novembre del 2017
ARQUITECTE

Xavier Guitart Tarrés

Màxima
personalització

Castell de Vallmoll,
de l’oblit al nou
renaixement

Monument històric amb grau de protecció BCIN: 1716-MH
La intervenció arqueològica i de restauració feta entre
l’any 2016 i el 2017 correspon a la Fase III del Pla Director,
on es va intervenir en l’habilitació per a l’ús de la zona
est del castell, la sala gòtica i la torre principal -Torre de
l’Homenatge-, que és la més alta de tot el conjunt i, per
tant, uns dels punts més rellevants de l’edificació.
Un dels aspectes més rellevants ha estat la restauració de
les voltes del sostre de la planta baixa, que corresponen
al paviment de la sala de l’homenatge, que s’han
restaurat seguint els sistemes tradicionals fent dues capes,
la primera de rajola ceràmica i la segona de maó massís,
per donar més consistència al conjunt.
Uns dels elements més destacats del castell i que donen
més visibilitat actualment a l’edificació són les proteccions
solars de lamel·les de fusta de la nau sud-est del
conjunt. Aquestes lamel·les horitzontals suportades per
una subestructura d’acer fix, pretenen ser un sistema de
protecció solar de les finestres en cantonada que donen
llum a les sales interiors i, per altra banda, restauren el
volum original de la edificació.

Vallmoll, setembre del 2015
ARQUITECTE

Miquel Orellana Gavaldà

PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Especialistes en
arqueologia medieval

Castell d’Ascó,
el far de l’Ebre

El Castell d’Ascó està catalogat com a BCIN (488-MH)
d’acord amb el que estableix la disposició addicional
1a de la Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català de 30
de setembre. El número de registre BIC és el R-I-51-6578.
El març de 2015 es va portar a terme la primera
excavació arqueològica al voltant de la torre on es
van descobrir restes molt destacades de la fortalesa
templera. En concret, eren edificacions concèntriques
al voltant de la torre del castell de fins a dos metres
d’alçada. Aquestes edificacions, de les que encara
es conserven carreus de grans dimensions i alguns
treballats amb ornaments, conformaven el cos principal
del Castell d’Ascó.
AL 2016 la torre va ser objecte d’una restauració on es
van reconstruir els murs sud i oest, desapareguts, i es
van restituir els forjats intermedis, escales i coberta.
Durant el 2017 es va portar a terme una nova
campanya d’intervencions arqueològiques al castell que
es van centrar en els espais situats més enllà del límit
de la intervenció del 2014. Aquests han permès deixar
a la vista noves estances i espais vinculats amb l’antiga
fortificació templera i hospitalària. També es va excavar
una torre quadrada situada a l’angle nord del recinte

PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

descoberta en la intervenció de 2015 i que formaria
part de l’estructura de defensa del perímetre de la
fortificació.
Les darreres intervencions es van fer al 2018 a la zona
de l’aparcament, de menor afectació visual, contra el
vessant, eliminant el primer dels marges sobre la pista
de cota inferior i aprofitant el costerut sender directe al
recinte que arrenca al costat d’aquesta zona, que s’ha
transformat en escala.
Ascó, juny 2017 I Maig 2016 I Juny 2014
ARQUITECTES

Vera Holbauerová (torre)
Josep M. Vila Carabassa (arqueologia)
Pau Jansà Olivé (accessos)

Protegim la història

Portalada d’Olesa,
rememorant el passat

PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Ateses les característiques monumentals de la portalada
renaixentista de l’església de Santa Maria d’Olesa de
Montserrat, s’han tingut en compte els valors històrics,
arqueològics i arquitectònics de l’edifici, prioritzant la
recuperació dels elements primigenis.
S’ha portat a terme la col·locació dels elements de
pedra conservats, la consolidació d’aquestes restes
arquitectòniques i la restauració i homogeneïtzació del
conjunt, per tal d’integrar les diverses parts que formen
la portalada annexada a l’església.
Novembre de 2018
ARQUITECTES

Mireia Barnadas i Ribas

Prioritzem la recuperació
d’elements primigenis

Carrer Monterols,
l’art de la ceràmica
vidriada

RESTAURACIÓ I REHABILITACIÓ

Es tracta de la façana modernista de la casa de Sixto
Laguna, les inicials del qual sobresurten en botons de
ceràmica de trencadís que simulen gira-sols. La major
part de la façana està recoberta per ceràmica vidriada
que combina diferents tècniques.
Les obertures s’emmarquen amb peces de pedra que
també s’usen per construir el coronament de la façana.
Les baranes de forja dels balcons tenen un paper
rellevant en la decoració de la façana, mitjançant l’ús
d’ondulacions a la segona planta.
La intervenció s’ha basat en la neteja i recuperació
dels colors harmònics de la ceràmica, consolidació i
reintegració de volums de la pedra, manteniment de
les baranes i millora de la il·luminació de l’edifici amb
l’objectiu de millorar la seva visibilitat i fer ressaltar la
ceràmica blava.
Reus, juliol del 2018
ARQUITECTE

Josep Maria Navarro García

Recuperació i
consolidació de joies
patrimonials

Casa Batlló, obra
mestra d’un geni

RESTAURACIÓ I REHABILITACIÓ

S’han portat a terme treballs de conservació i
manteniment de la façana principal. S’ha intervingut
en els elements compositius de la façana: ceràmica,
vidre, marbre, pedra de Montjuïc, fusta i ferro forjat. La
intervenció ha consistit en treballs de neteja, repàs de
juntes, segellat de fissures, pintat de baranes, neteja i
consolidació de la pedra, hidratació i repàs exterior de
les fusteries i comprovació de les fixacions i subjeccions
d’aquests elements.
Barcelona, setembre de 2018
ARQUITECTES

Xavier Villanueva
Ignasi Villanueva
Joan Olona
Mireia Bosch
Belén Onecha

Mantenim
l’autenticitat

Església de
l’Assumpció, cobertes
de teula àrab

PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Rehabilitació, en diferents fases, d’un edifici renaixentista
de gran valor arquitectònic. L’actuació ha consistit en
enderrocar les cobertes, reparar-ne l’estructura de
fusta i tornar-les a construir amb teula àrab i amb les
impermeabilitzacions i aïllaments necessaris.
També s’ha intervingut en el campanar de pedra per
restaurar-lo i rehabilitar-ne els interiors, inclosa la
instal·lació elèctrica i d’il·luminació.
Una altra actuació s’ha centrat a la capella del santíssim
on s’ha substituït la coberta i s’ha portat a terme la neteja,
consolidació, fixació i aplicació de pàtina cromàtica amb
pintura decorativa de façanes exteriors.
Finalment, s’ha restaurat el cimbori de planta octogonal,
de set cares, amb estucs policromats, imitant una
decoració en relleu d’aplacats de marbre.

Alcover, juliol de 2007
ARQUITECTE

Joan Figuerola Mestre

Conservem peces
de gran valor
arquitectònic

Escola Mare de
Déu de Montserrat,
classicisme a la façana

RESTAURACIÓ I REHABILITACIÓ

Es tracta d’un edifici format per tres cossos: un cos
central i dos cossos laterals totalment simètrics. En
la composició de les façanes hi trobem elements
del llenguatge clàssic com capitells, cornises i
motllures. Destaquen els elements decoratius com són
els esgrafiats, els escuts treballats amb pedra, les
garlandes i les tessel·les del mosaic central.
La intervenció ha consistit en la neteja, reintegració i
recuperació cromàtica original de les façanes. També
s’han col·locat canals de recollida d’aigües per evitar
problemes d’humitats.

Malgrat de Mar, març de 2018
ARQUITECTE

Reverendo – Ginesta arquitectes

Recuperem
façanes singulars

Església de Santa
Maria de Montblanc,
la catedral de la Conca

PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Situada a la part més elevada del nucli, l’actual església
es troba al lloc on antigament hi havia la primitiva
església romànica. La gran façana gòtica va ser
destruïda durant la Guerra dels Segadors i per aquest
motiu avui dia se’n pot veure una altra d’estil barroc.
S’executa la consolidació i restauració de l’interior de
la nau principal i de les capelles. Es porta a terme la
neteja de carreus i rejuntat, neteja de vitralls i substitució
dels malmesos i conservació de pintures. També s’han
rehabilitat la totalitat de les cobertes dels terrats de
capelles.
També s’ha portat a terme la consolidació i restauració
dels paraments superiors de les façanes exteriors,
recuperant els elements ornamentals. I s’ha renovat, en
la seva totalitat, la instal·lació elèctrica i d’il·luminació
de l’església.
Montblanc, gener de 2006
ARQUITECTE

Francesc Albin Collet

Protegir els
orígens

www.recop.net

c. Hidràulica, 1. Polígon Industrial La Drecera
43470 La Selva del Camp
TARRAGONA
977 84 57 22
recop@recop.net

c. Fructuós Gelabert 2-4. Planta 5.1
08970 Sant Joan D’Espí
BARCELONA
933 62 03 20

