


catalunya@kalam.es 
Territoriales y  Logística   Antonio  Casero, 6   28007  Madrid 

    

  tel.  91 504 01 92     

   

 kalam@kalam.es   kalam.es 

INFORME EMPRESARIAL 

KALAM és la constructora amb millors classificacions del Ministeri d’Economia i 

Hisenda en rehabilitació d’edificis i restauració i conservació del Patrimoni Històric 

Artístic, amb la ràtio més ajustada del sector de facturació/ nivell de classificació, així 

com a plantilla / facturació, en disposar d’equips propis, amb el que això representa 

de compromís empresarial amb els agents socials en benefici de la seguretat i 

qualitat de les nostres obres.  Podem assegurar que som l'empresa més especialitzada 

de el sector. 

Com a referència de la nostra activitat hem implantat i mantenim sistemes de 

prevenció de riscos, qualitat i gestió que compleixen la nostra política i les normes ISO, 

i autonòmiques, renovades periòdicament sense cap incidència; una relació de 

clients de prestigi –que per la seva estructura i organització només treballen amb 

empreses solvents-, i fitxes tècniques de les nostres obres, incloent d’equips propis com 

Laboratori, amb el qual col·laborem amb arquitectes i equips tècnics, facilitant 

informes rigorosos i ràpids, que aporten un valor afegit als projectes.   

Destaquem obres realitzades en el seu centre històric com les restauracions per a 

l'Hotel Lloret, a Rambla 125, la restauració de les façanes de l’edifici de Rambla 

140, o per al Grup Hoteler Gargallo en els hotels Gran Hotel Barcino, Santa Marta, 

Ciutadella Barcelona, Medinaceli, Gòtic o a Sant Pere Més Baix 62. Intervencions 

en senyorials edificis de l'eixample en els quals cobra importància el saber dels 

nostres mestres artesans en la recuperació dels seus estucs i esgrafiats, tan presents i 

reconeguts en el paisatge de la ciutat. Sense oblidar actuacions en edificis 

modernistes, com les realitzades per al principal grup distribuïdor de moda al 

nostre país, a l'antiga casa estudi del pintor Ramon Casas, botiga imatge d'una 

de les seves marques, o a la de Plaça de Catalunya 5, conservant els 

elements de valor històric i artístic. També a les cases Thomas o Lleó Morera de 

l'arquitecte Lluís Domènech i Montaner qui va signar l'actualització del Seminari 

Major de Comillas, la major intervenció del modernisme fora de Catalunya, on la 

rehabilitació la va fer el nostre equip de restauradors i tècnics retornant 

l'esplendor i bellesa a aquest magnífic monument.  
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Treballem per a companyies de l'assegurança com Generali, Zurich o Catalana 

Occident per a qui rehabilitem les façanes de la seva seu central a Barcelona, o les 

de la seva filial Crèdit i Caució a Madrid, tots dos edificis rellevants del patrimoni del 

Segle XX, entre altres treballs realitzats en aquestes ciutats o a Santander, així com per 

a altres filials com Seguros Bilbao. Per a La Caixa vam realitzar la rehabilitació integral 

de la seva seu a Madrid i la recuperació de la fàbrica de maó, memòria del passat 

industrial, de Caixa Fòrum a la mateixa ciutat. 

Des de les nostres seus amb plantilla pròpia de Barcelona, Madrid, Sevilla, i Bilbao, 

treballem en tot el territori nacional. Som l'única empresa espanyola del sector de la 

Restauració d'Edificis Històrics internacionalitzada que forma part del Fòrum de 

Marques Famoses. Vam desenvolupar intervencions en monuments molt rellevants a 

França o Suïssa, República Dominicana, Cuba, Angola o Xile, on tenim Centre 

Operatiu amb plantilla  a prop de 500 operaris. Aquest gran volum d'operacions ens 

permet ser competitius, mantenint els millors preus en relació a l'alta qualitat de les 

nostres intervencions. 

Finalment, ens sentim honrats per totes les distincions reeixides al llarg de la nostra 

trajectòria. Volent destacar el reconeixement al nostre treball, en dues ocasions, en 

els Premis Unió Europea de Patrimoni Cultural / Europa Nostra, el més rellevant a nivell 

mundial en el camp de la conservació del Patrimoni. La primera d'elles en 2016 amb 

l'Esment Especial en la categoria de Dedicació al Servei del Patrimoni i la segona en 

2018 en la categoria de Conservació per la Restauració de la Façana del Col·legi de 

Sant Ildefons de la Universitat d'Alcalá de Henares, en la qual el Jurat internacional va 

premiar l'excel·lent restauració realitzada pels nostres equips, destacant la 

respectuosa recuperació de la pàtina històrica de tan singular monument. 

Amb el compromís d'esforçar-nos per guanyar la seva confiança, restem a la seva 

disposició oferint els nostres serveis per atendre'ls en qualsevol consulta o per ampliar 

la informació que els presentem.    

Ramón Mayo 

presidente@kalam.es 



selecció de 
referències



General Electric
 Barcelona, Espanya

Rehabilitació integral de l’edifici propietat de la patrimonial General Electric 
amb reforç estructural, substitució parcial de forjats, condicionament 
interior i terminacions. Restaurem la tribuna i balustrades mitjançant cosits 
amb vareta d’acer inoxidable, modelat in situ i confecció de motlles amb 
morters per recuperar les formes originals, cornises i impostes; persianes 
de llibret i tractament de serralleria en balcons, reparant i aportant les 
peces deteriorades. En la coberta es van formar noves mansardes de 
pissarra, rehabilitant les torrasses amb substitució de l’estructura metàl·lica 
i col·locació de pissarra nova.



Ramba de Catalunya 33
Barcelona, Espanya

Rehabilitació integral de cobertes, elements comuns, impermeabilitzacions i solats als patis i terrasses 
interiors d’aquest immoble, i restauració dels celoberts i de les seves façanes principals, tant la 
posterior com la principal cap al carrer que està protegida per catàleg. En els paraments, després 
del repicat, neteja i decapatge de les zones intervingudes, es recuperen els estucats originals, els 
recrescuts d’encoixinats, la composició de hidrias i alt relleus, mantenint en tot moment l’estètica 
i les tècniques originals. També se sanegen les mènsules, impostes, retancats, cornises i balcons, 
escatant i pintant en aquests últims els elements de fosa i implementant pitets de zinc en el ràfec per 
a evitar filtracions. Finalment, s’intervé en les zones comunes de l’edifici amb el pintat dels paraments 
verticals en la caixa d’escala i la renovació de diverses instal·lacions.



Tendeixi insígnia del sector moda
 Barcelona, Espanya

Goa Invest ens va encarregar la restauració d’interiors i façanes de la casa estudi del pintor Ramon 
Casas, projectada el 1899 per l’arquitecte Antoni Rovira i Rabassa, per la seva adequació a ús 
comercial respectant el seu valor històric. Destaquem la importància de la coordinació i ajust dels 
nostres equips als objectius i terminis de projecte. Exigència, qualitat, seguretat i eficiència són les 
directrius compartides en una execució en la qual la nostra plantilla ha recuperat la bellesa del 
seu interior amb la intervenció en tots els elements artístics i artesanals com arrebossats esgrafiats, 
enteixinats i fusteries de fusta – retornant al color d’origen les fustes nobles - enrajolats de mosaic, 
daurats de motllures de cornises, l’arcada amb columnes salomòniques, l’escala principal i la 
xemeneia pètria ornamentada, entre d’altres. Complementàriament a aquests treballs s’ha restaurat 
la façana interior que comparteix el cor de poma amb Casa Milà (La Pedrera), de Gaudí



Tendeixi insígnia del sector moda
 Barcelona, Espanya



Seguros Zurich
Barcelona, Espanya

La Companyia d’Assegurances Zurich ens va encarregar la restauració del seu edifici, destacant 
entre altres raons l’adjudicació a Kalam perquè disposem d’equips propis per a la reproducció 
dels elements decoratius que volien garantir. Es va procedir a l’aixecament de les zones mòrbides, 
coŀlocació de varetes de fibra de vidre armades amb fils de llautó i posterior modelat in situ de morters 
de restauració per recuperar les formes originals. En el cas de motllures i cornises, aquestes també 
es van reconstruir mitjançant el pas de plantilles. La intervenció es va completar amb aplicació de 
nous estucats en la totalitat dels paraments, protecció de cornises i vols mitjançant cobertures de 
zinc, tractament de tribunes, enrajolat, impermeabilitzacions, paviments, revestiments, etc.



Seguros Zurich
Barcelona, Espanya

Restauració de la façana principal d’aquest edifici propietat de la 
companyia d’assegurances Zurich, ubicat el ple barri de l’Eixample de 
Barcelona. Els treballs consisteixen en la neteja mitjançant aigua a pressió 
controlada i la projecció de silicat d’alumini a tota la façana, el sanejat i 
recuperació dels volums dels elements petris i l’homogeneïtzació d’aquests 
elements a partir d’una entonació cromàtica mitjançant l’aplicació de 
veladures. Entre altres tasques també s’inclouen el decapat i la recuperació 
de les baranes metàl·liques amb la reproducció de tots els seus elements 
ornamentals danyats a partir de la creació de motlles. Es procedeix a 
recuperar les fusteries, a la impermeabilització de lloses de balcons i 
reparacions puntuals de la coberta inclinada.



Seguros Generali
Barcelona, Espanya

Restauració de la façana principal d’aquest edifici situat a Sarrià-Sant 
Gervasi. Els treballs de neteja es van realitzar mitjançant projecció de silicat 
d’alumini a les zones de pedra i amb aigua a pressió controlada a la resta 
de paraments. Es van sanejar i reparar les cornises, es van realitzar cosits 
d’esquerdes i es van restaurar elements ornamentals. Es van reproduir en 
zinc les rematades de coberta, els emmarcats dels faldons, òculs, pitets 
o la part superior de la cornisa. En el cos superior de coronació es van
executar els draps verticals en pissarra.



Generali Seguros
Barcelona, Espanya

Generali Assegurances torna a posar la seva confiança en nosaltres a 
través d’aquesta intervenció en la façana de pedra d’un dels seus cèntrics 
immobles barcelonins en l’emblemàtic Passeig de Gràcia. Els treballs 
s’inicien amb la inspecció visual de la totalitat de les cornises per a verificar 
l’estat de les mateixes amb l’ajuda d’escaladors necessaris per a aquesta 
intervenció d’emergència. Es realitza la reparació de la junta de dilatació 
en la façana cornisa i barana, finalitzant amb el segellament i reparació 
dels paraments confrontants. Així mateix, es reparen cornises i mènsules 
aplicant una veladura final a partir d’un estudi cromàtic, finalitzant amb 
reparacions de coberta.



Seu Central Catalana Occidente
Sant Cugat del Vallès, Espanya

Aquesta intervenció, en el complex principal de Catalana Occident, en la Avinguda Alcalde Barnils 
63, mostra un exemple de la conservació que s’ha de donar a edificis imperdibles, ja protegits amb 
les bases consensuades en el congrés internacional celebrat al nostre país amb el suport decidit de 
KALAM, aconseguint el Document de Madrid, que incorpora ICOMOS en la seva XVII Assemblea 
General de París. Es va intervenir en les façanes de formigó vist amb patologies en els elements 
prefabricats per corrosió de les armadures picant zones afectades, micronitzat amb silicat d’alumini 
i pasivado d’armadures o substitució d’aquestes, recuperació de volums amb morters tixòtrops 
d’alta resistència i baixa retracció, hidrofugació i entonació del conjunt amb tècniques de veladura 
mineral i altres treballs de conservació i millores de l’exterior.



Alcalde Barnils 63
Sant Cugat del Vallès, Espanya

Després dels treballs realitzats a l’edifici principal de la seva seu central, Catalana Occident va tornar 
a confiar en el nostre equip aquesta nova intervenció. Les façanes de formigó vist presentaven 
patologies en els elements prefabricats per corrosió de les armadures. Els treballs han consistit en 
la neteja dels paraments, el sanejat de les zones deteriorades, amb sanejat i passivat d’armadures 
o substitució de les mateixes, la recuperació de volums amb morters tixotròpics d’alta resistència i 
baixa retracció, la renovació del segellat entre elements i en la hidrofugació i entonació del conjunt 
amb tècniques de veladura mineral. Complementàriament s’han realitzat altres intervencions de 
conservació i millora de l’exterior com la col·locació de perfils d’alumini lacat amb trencaaigües i 
el sanejat, protecció i pintat de portes metàl·liques i reixes.



Catalana Occidente
Barcelona, Espanya

Després de les mesures preventives adoptades per la propietat i executades amb plenes garanties 
per a la seguretat, amb el suport del nostre Departament de Suport a Projectes, DAP, Catalana 
Occident va tornar a dipositar la seva confiança en nosaltres per restaurar les façanes principals i 
els patis interiors d’aquest edifici. La intervenció va consistir en la restauració dels seus paraments 
d’estuc de calç i dels elements de pedra natural com cornises, baranes de balustres, llindes, brancals, 
escopidors, encoixinats, aplacats o frisos. Es va realitzar el cosit d’esquerdes mitjançant varetes 
d’acer inoxidable i resines epoxi, la restauració dels marcs de finestres i la substitució de les fusteries 
actuals per altres amb trencament de pont tèrmic, així com l’adequació a la normativa vigent de les 
instal·lacions. Destaquem la complexitat i dificultat afegida d’accés als patis de reduïdes dimensions.



Gran Hotel Barcino
 Barcelona, Espanya

Intervenció en l’envoltant d’aquest emblemàtic edifici, restaurant-ne 
les façanes i realitzant la impermeabilització de les zones no transitables 
de coberta. Els nostres especialistes van desenvolupar una minuciosa 
recuperació de l’arrebossat original i els esgrafiats decoratius mitjançant 
tècniques i materials tradicionals. Es va procedir a l’eliminació de les sals, 
a la neteja amb projecció de silicat d’alumini de la pedra de la llosa de 
balcons de planta primera i a la seva impermeabilització per la cara 
superior. Es va finalitzar amb l’aplicació de tractament de veladura als 
paraments de pedra per aconseguir una entonació cromàtica del conjunt.



Hotel Ciutadella Barcelona
Barcelona, Espanya

Intervenció en les façanes exteriors, patis i vestíbul d’aquest edifici destinat 
a hostaleria situat a Ciutat Vella. Es van sanejar els paraments verticals 
d’estuc i de pedra natural i es va procedir a la neteja de la pedra de 
les lloses de balcó, impermeabilitzant-les per la seva cara superior de 
la mateixa manera que a la cornisa. Al pati central es van reproduir les 
motllures perdudes en anteriors intervencions i es van pintar els paraments 
mantenint el joc cromàtic clar-fosc original. Al vestíbul es va restaurar la 
porta d’entrada decapant-la totalment per envernissar de nou amb tenyit 
reintegrador on va ser necessari i es van realitzar treballs de pintura als 
paraments interiors i sostre ressaltant les motllures amb veladures i pa de 
plata envellits.



Hotel Medinaceli
Barcelona, Espanya

Restauració d’edifici senyorial a Ciutat Vella l’any 1852, en el marc de la 
seva rehabilitació integral per destinar-lo a ús hoteler. Es van recuperar els 
estucs al foc que imiten marbres de diferents procedències, amb detalls 
en relleu de terracota i pedra natural de Montjuïc en emmarcats, lloses 
de balcons, pilars i capitells de tots els paraments i estances interiors. Es va 
realitzar també, el decapatge de paraments mitjançant tècniques diverses 
adequades a cada tipus de suport, i la neteja, consolidació i reintegració 
cromàtica de cada tipus de parament.



Hotel Lloret
Barcelona, Espanya

Recuperació de les façanes d’aquest edifici localitzat a La Rambla de 
Barcelona, davant de les nostres oficines. Es va dur a terme la neteja amb 
la projecció d’aigua a pressió controlada, el sanejament i la recuperació 
d’estucs de marbre, pilastres ornamentals, capitells i cornises. A les zones 
de pedra dels balcons es van realitzar reintegracions volumètriques 
i impermeabilitzacions noves. Es van restaurar les persianes de llibret, 
reproduint les més deteriorades segons les originals, el fustam i els elements 
decoratius de forja com la lluminària de tipus globus de la façana. Cal 
destacar la recuperació del disseny original dels buits dels locals comercials 
de planta baixa on es reprodueixen els volums que hi falten i els dissenys 
ornamentals originals.



Musik Boutique Hotel
Barcelona, Espanya

Restauració de la façana principal d’aquest magnífic edifici destinat 
a l’hoteleria a Ciutat Vella de Barcelona. La intervenció es va centrar 
principalment en la reproducció de l’acabat de pedra que la finca tenia 
originalment a la planta baixa mitjançant morters de restauració entonats 
posteriorment, i la recuperació del relleu dels esgrafiats amb l’aplicació 
d’ombres amb veladura de silicat. La resta de la façana i les lloses de pedra 
natural dels balcons es van netejar i sanejar i es van reparar les esquerdes 
i fissures que presentaven.



Hotel Santa Marta
 Barcelona, Espanya

Restauració de les tres façanes d’aquest edifici protegit situat a Ciutat Vella. 
Es va realitzar la neteja en sec a base de silicat d’alumini als paraments 
de pedra i arrebossats de calç, sanejant i recuperant tots els volums dels 
elements petris i homogeneïtzant el conjunt a través d’una entonació 
cromàtica a base de veladures. Es van restituir els estucs tradicionals de 
calç, i es van cosir les esquerdes que presentaven, recuperant mitjançant 
motlles in situ els elements ornamentals que faltaven. Finalment, es van 
sanejar tots els elements de serralleria i es van impermeabilitzar les lloses 
de balcó.



Pelai 40 - Jovellanos 9
 Barcelona, Espanya

Restauració de les façanes d’aquest edifici mitjançant la neteja dels 
diferents suports, el sanejat i la recuperació dels arrebossats tradicionals 
de calç i els elements de pedra sense alterar-ne l’estètica original i segons 
estudis cromàtics previs. Es va realitzar el cosit d’esquerdes de façanes 
mitjançant varetes d’acer inoxidable i resines epoxi, la impermeabilització 
dels balcons i la cúpula, la neteja, polit i esmaltat de les fusteries i les baranes 
metàl·liques i l’execució d’una nova instal·lació comunitària de gas amb 
centralització de comptadors en cobertes.



Santa Anna 21
Barcelona, Espanya

Restauració de façanes d’aquest bell edifici amagat a la Ciutat Vella 
de Barcelona, entre mitgeres, en el qual destaca la reconstrucció de 
l’ornamentació floral modernista que, juntament amb els elements de forja 
ornamentada i les barandas artístiques, contribueixen a la recuperació 
del centre històric de Barcelona. Els treballs consisteixen en la neteja 
mitjançant aigua a pressió controlada i projecció de silicat d’alumini de 
tota la façana, en el sanejat i recuperat de volums dels elements petris 
i el seu homogeneïtzat mitjançant una entonació cromàtica a base de 
veladures.



Marqués de L’Argentera 19
 Barcelona, Espanya

Rehabilitació de façana principal en aquest edifici de l’any 1881 situat a 
Ciutat Vella. Els treballs realitzats consisteixen en una neteja de façanes 
mitjançant aigua a pressió i projecció de silicat d’alumini segons l’estat de 
la zona d’actuació, sanejat i reparació d’esquerdes, restaurant la façana 
i aplicant veladura de l’estuc de calç imitant la pedra de Montjuïc. Es van 
realitzar reproduccions de les mènsules amb motlle de silicona i fibra de 
vidre i es va consolidar la pedra de les dues primeres plantes. També es va 
realitzar el reforç i consolidació de la cornisa, llindes de buits de façana i 
cants de balcons, dotant-los a aquests últims d’una impermeabilització.



Ronda de Sant Antoni 70
Barcelona, Espanya

Es van fer treballs en la façana principal d’aquest bell edifici catalogat 
modernista, construït l’any 1929 per l’arquitecte Domènech Sugranyes 
i Gras, pertanyent al “Conjunt especial del districte de l’Eixample de 
Barcelona” projectat per Cerdà. Una construcció que destaca per les 
seves dues tribunes poligonals laterals, la forja dels balcons i el véstibulo amb 
les seves vidrieres. Destacar les tasques de neteja en sec, reproduccions 
d’estucs esgrafiats originals, tractament de lloses de balcons de pedra 
natural, restauració de les baranes modernistes, eliminades en anteriors 
intervencions, i reproducció de l’ornament de coronació de l’edifici.



Passeig de Gracia 7
Barcelona, Espanya

Restauració de la façana principal de pedra natural d’aquest edifici situat 
en una localització emblemàtica. La intervenció va consistir en una neteja 
amb aigua a pressió controlada i detergent neutre per evitar l’erosió de la 
superfície de façana. Es van sanejar els paraments i les lloses de balcons i es 
va realitzar el decapatge de la cornisa ornamental mitjançant micronitzat 
de silicat. Es van recuperar les mènsules decorades, els ornaments florals, i 
els encoixinats de pedra artificial que es van revestir amb pintures al silicat 
imitant l’acabat de les pedres de Montjuïc. Finalment es va protegir tota 
la cornisa amb zinc a la cara superior.



La Rambla 140
Barcelona, Espanya

En l’edifici del número 140 de l’emblemàtica Rambla de Barcelona realitzem 
la restauració de la seva façana destacant la reconstrucció de les lloses 
dels balcons, reparació dels seus elements ornamentals, la intervenció en 
els paraments d’estuc i la restauració de baranes i cornisa. Es van sanejar 
i van reintegrar els paraments tradicionals amb especejament de carreus 
bisellats, aplicant posteriorment una entonació cromàtica amb veladura 
de silicat. Les lloses de balcó, i línies de cornisa i impostes, després de la 
seva neteja, es van impermeabilitzar per la seva cara superior.



Plaça del Duc de Medinaceli 1
Barcelona, Espanya

Restauració de les dues façanes originals juntament amb la texturització 
i cromatització de la façana nova d’aquest edifici situat a Ciutat Vella. 
Els treballs han consistit en la demolició de l’estuc de calç existent, el 
cosit d’esquerdes, la neteja mitjançant projecció de silicat i la reparació 
dels elements de pedra. S’han substituït i pintat les baranes, realitzades 
veladures en el revestiment i protegit amb zinc la cornisa. Finalment, s’ha 
executat un nou estuc de calç tradicional, reproduint les impostes i els 
emmarcats d’obertures amb calç imitant pedra i impermeabilitzant les 
balconades.



Passeig de Sant Gervasi, 69
 Barcelona, Espanya

Restauració de façanes d’aquest immoble destacant la intervenció 
realitzada als balcons existents, sent necessària la seva demolició per 
l’avançat estat d’oxidació de les seves armadures i incorporant una nova 
estructura portant. Mitjançant la formigonada amb un encofrat realitzat 
en taller s’aconsegueixen les formes ornamentals dels fronts de balcons, 
aconseguint recuperar l’acabat original i garantint la seva seguretat. Així 
mateix, entre els treballs principals s’aborda la reparació de l’estuc de calç 
de les quatre façanes i la consolidació de cornises, frontons ornamentados 
de balconeras i petos superiors de coberta.



Via Laietana 28
Barcelona, Espanya

Intervenció en les façanes i coberta d’aquest edifici situat en el centre històric de Barcelona, i 
catalogat amb el nivell C de protecció. S’eliminen les capes de pintura d’anteriors intervencions 
mitjançant decapants químics per a la posterior aplicació d’un revestiment de veladura amb 
pintura mineral de silicat, segons les indicacions de l’Ajuntament. Sanejat d’esquerdes i fissures, i 
reproducció amb motlles in situ de les mènsules decorades, els motius florals i la part frontal de la 
cornisa, protegint-la amb zinc en la seva part superior. Els paraments de pedra artificial es tracten 
puntualment amb silicat, deixant la resta de la superfície al natural. Els treballs són completats amb 
la impermeabilització de la coberta a partir de resines de poliuretà i acabat de paviment amb 
rajoles ceràmiques disposades en espina de peix.



Casa Thomas
Barcelona, Espanya

Restauració de façana posterior de Casa Thomas del genial arquitecte 
modernista Lluís Domènech i Montaner, situada a l’Eixample de Barcelona. 
Es van sanejar i reintegrar els paraments d’estuc de calç tradicional amb 
especejament de carreus bisellats, aplicant posteriorment una entonació 
cromàtica amb veladura de silicat. Es van reparar les lloses de balcons 
i fronts de tribunes afectats per oxidació de les biguetes de l’estructura. 
Unificant finalment les tonalitats a l’esmalt, recuperant l’original, en fusteries 
i persianes de llibret de fusta. Ens agradaria destacar la recuperació amb 
morters especials de l’escut en el medalló que corona la façana amb 
l’Àguila emblema dels Thomas.



Casa LLeó Morera
 Barcelona, Espanya

Restauració de l’accés posterior d’aquest emblemàtic edifici de Domènech 
i Montaner, la Casa Lleó Morera. Es van eliminar els elements afegits 
a la terrassa com carboneres, ventilacions, etc. per impermeabilitzar 
correctament tot el conjunt i pavimentar amb rajola ceràmica col·locada 
en espina de peix intercalant peces en color blanc. Es va realitzar una nova 
cobertura de zinc al pati anglès i es va reproduir l’escala original de marbre 
així com la seva barana de forja. Finalment es van dur a terme treballs de 
conservació en els paraments verticals enrajolats i de sanejament i pintura 
a la resta.



Antiga Seu Banc Bilbao
 Barcelona, Espanya

Intervenció per a Goa Invest en les vidrieres de la claraboia del pati central de l’antiga seu del 
Banc de Bilbao en la Plaça de Catalnya de Barcelona. Dissenyat en els anys 30 per l’arquitecte 
Pedro Cendoya, autor del Palau Nacional de Montjuïc per a l’Exposició Internacional de 1929, 
el local alberga actualment una botiga de moda d’una de les principals marques del sector. 
Els treballs consisteixen en el tractament de tota l’estructura metàl·lica de la claraboia, amb la 
neteja i restauració de les vidrieres utilitzant mitjans de treballs verticals i plataformes d’elevació. Es 
prescindeix la instal·lació de bastides que haguessin afectat el desenvolupament de les tasques 
de condicionament per al nou ús comercial de l’edifici, per la qual cosa s’ha realitzat un important 
i encertat desplegament de mitjans auxiliars.



Via Laietana 23
Barcelona, Espanya

Intervenció al vestíbul, escala comunitària i pati d’aquest edifici amb nivell 
C dins el Catàleg de Patrimoni de la Ciutat de Barcelona. Els treballs van 
consistir en l’eliminació de sals i la restauració dels estucs, la reintegració 
d’esgrafiats, l’aplicació de veladures en els diferents paraments, el cosit 
i sanejament de les zones amb esquerdes i fissures, etc. Es va realitzar la 
substitució del paviment de marbre, el pintat de les baranes de l’escala i la 
restauració de les finestres del pati. La intervenció es va completar amb la 
re-ubicació de les instal·lacions comunitàries d’aigua i llum i la centralització 
de comptadors a la planta soterrani.



Bergara 7
Barcelona, Espanya

Restauració d’aquesta façana de 1880 situada a l’Eixample de Barcelona. 
Es va intervenir mitjançant neteja amb aigua a pressió controlada sobre 
els paraments de pedra i l’arrebossat de la façana, per a posteriorment 
sanejar i repassar les fissures, reparar els estucs i aplicar una pintura al siloxà. 
Es va realitzar la reintegració completa dels paraments i cornises del frontó 
mitjançant morters de restauració alleugerits, així com la impermeabilització 
i pavimentació de les terrasses laterals i la reproducció de les seves motllures. 
La intervenció es va completar amb la impermeabilització de les lloses dels 
balcons i la restauració dels cantells i sortints de la façana.



Rivadeneyra 4
Barcelona, Espanya

Restauració d’aquesta façana de Ciutat Vella per adequar-la seguint els 
criteris establerts al districte històric. Es va procedir a la restauració de la 
llosa de balcó i les seves mènsules, la substitució dels baixants de PVC per 
noves en zinc, la neteja, tractament i aplicació de veladures en paraments 
de calç i en elements de pedra, aconseguint una entonació cromàtica 
del conjunt i a la restauració i modificació de les reixes de planta baixa per 
a tornar-les a instal·lar mitjançant un sistema desmuntable sense perdre el 
seu disseny original.



La Rambla 85
Barcelona, Espanya

Restauració de les façanes principal i lateral d’aquest edifici protegit 
pertanyent a la Ciutat Vella de Barcelona. Els treballs van consistir en la 
neteja mitjançant projecció de silicat d’alumini i entonació cromàtica dels 
elements petris, la restauració i impermeabilització amb pitets de zinc de 
la cornisa superior i la recol·locació de les lloses de pedra dels balcons. 
Els nostres especialistes van restaurar, així mateix, el revoco de calç de les 
façanes i van recuperar els esgrafiats mitjançant la fabricació de plantilles 
i la seva reproducció in-situ amb la tècnica tradicional. Es recuperen els 
emmarcats de buits amb morters de calç imitant pedra.



Sepúlveda 81
Barcelona, Espanya

Restauració de la façana principal d’aquest edifici de 1918 situat a 
Barcelona. Les tasques van consistir en una neteja amb aigua utilitzant 
diferents pressions segons el tipus de suport, pedra natural a les plantes 
baixes i morters de calç a les superiors. Es va dur a terme el sanejament, la 
reparació, consolidació i impermeabilització de la cornisa i de les fissures 
i esquerdes de la façana, aplicant un revestiment de pintura al silicat. Als 
balcons, es van recuperar els esgrafiats originals dels emmarcats dels buits, 
i es van reforçar estructuralment reproduint els fronts i laterals amb motlles 
in situ, impermeabilitzant i pavimentant la cara superior. Es va acabar amb 
el sanejament i pintat de les baranes de forja i de les persianes de llibret.



Sardenya 173
Barcelona, Espanya

Restauració de façanes en ple Conjunt Especial de l’Eixample de 
Barcelona. Edifici d’habitatges de l’any 1925, entre mitgeres, format per 
baixa i cinc plantes de pisos. La façana està formada per revestiments 
estucats i barandas de pedra artificial amb balustrades en molt mal estat de 
conservació, motiu pel qual es van haver de demolir i reproduir amb sistemes 
tradicionals i morters apropiats. Es van sanejar i van reparar les cornises, 
realitzant cosits d’esquerdes i es van restaurar elements ornamentals. 
Així com tots els elements de serralleria, Les lloses dels balcons es van 
impermeabilitzar per a una correcta conservació i evacuació d’aigües.



Vilà i Vilà 55
Barcelona, Espanya

Restauració de les façanes principals d’aquest edifici protegit amb 
nivell C dins el catàleg de Patrimoni de la ciutat de Barcelona. Els seus 
balcons, emmarcats i mènsules són de pedra artificial, les baranes de 
forja i l’ebenisteria de fusta. Els treballs es van iniciar amb l’eliminació de 
sals i agents biològics, la restauració de la cornisa superior, la recuperació 
d’obertures originals amb col·locació de llindes i la recuperació dels 
elements de pedra. Es van decapar els paraments estucats, sanejant i 
reintegrant aquells en mal estat, es van cosir les esquerdes, reintegrat els 
coixins i el sòcol buixardat d’estuc. Es finalitza la intervenció amb l’aplicació 
de veladura en estucs i elements de pedra i el sanejat i pintat de les 
baranes i la fusteria.



Lledó 3
 Barcelona, Espanya

Intervenció en aquesta finca del districte de Ciutat Vella consistent en la 
restauració del vestíbul i el pati exterior de pedra natural, la rehabilitació de 
les caixes d’escala i la substitució i reorganització de totes les instal·lacions 
comunes i individuals a l’exterior dels habitatges. En vestíbul i patis s’eliminen 
els elementes sobreposats disposant una volada i recuperant les obertures 
originals, substituint les llindes metàl·liques i recuperant la pedra mitjançant 
neteja amb projecció de micro esferes de silicat d’alumini i sanejat de 
la rejuntada. Així mateix, es realitza un estuc de calç en les superfícies 
ceràmiques de dues façanes i la restauració de tota la serralleria i fusteria. 
Finalment es rehabiliten els esglaons de les escales, restaurant també les 
baranes.



Concòrdia 14
Barcelona, Espanya

S’intervé en aquest edifici de finals dels anys 30 del S. XX en les façanes principal, posterior i al pati 
interior. Es realitza un manteniment d’aquestes últimes, mentre que en la principal es reconstrueixen 
els recercados i ornaments de pedra artificial de les balconeras i cornises amb morters de restauració 
i acabat pintat seguint el cromatisme de la textura original, amb la reproducció de peces originals 
en el cas dels elements decoratius més degradats. D’igual forma, s’intervé sobre baranes i lloses de 
balcons i es restaura el revestiment del parament vertical amb la reparació d’esquerdes i fissures i 
posterior entonació cromàtica de la façana recuperant, així mateix, les textures originals del morter, 
revisant i substituint, si escau, les peces ceràmiques de la rematada superior.



Ortigosa 10
Barcelona, Espanya

Al carrer Ortigosa de Barcelona roman una de les poques mostres 
d’arquitectura industrial modernista de Ciutat Vella. Les naus van ser 
construïdes pel prolífic mestre d’obres Josep Graner entre els anys 1904 i 
1905. En el projecte consten cinc naus a pesar que ara només existeixen 
quatre. La decoració es troba sobretot en els extrems i en la part central de 
cadascuna d’elles. En aquest edifici KALAM va fer els treballs de restauració 
de la façana principal, decapant prèviament les pintures plàstiques no 
originals. Es van recuperar els estucs de calç tradicionals i es van reproduir 
els elements ornamentals eliminats en anteriors intervencions.



Hostal Grau
Bercelona, Espanya

Restauració de les façanes posterior i mitgera d’aquest edifici situat al carrer 
Ramellers 27, en plena Ciutat Vella. Es van picar els paraments descobrint 
totalment les esquerdes i fissures que presentava per a la seva reparació 
mitjançant cosits. Es va realitzar un nou revestiment a base d’estuc de calç 
vetllat amb silicat, aplicant ombra i contra-ombra en els enfajados dels 
forjats i pilastres segons la configuració original. A nivell de composició de 
façana es van homogeneïtzar tots els buits, creant en la façana posterior 
uns nous amb reproduccions dels emmarcats de pedra originals.



Trafalgar 14
Barcelona, Espanya

Rehabilitació de la façana posterior i dels patis interiors d’aquest edifici de 
1886 situat a l’Eixample i amb catalogació de nivell B. En la seva façana 
posterior es van demolir i van reconstruir tots els tancaments, es van revestir 
amb morters de calç i pintures al silicat, es van sanejar els cants de forjat i 
es van col·locar noves fusteries de fusta. Als patis interiors es va procedir a 
l’aixecat de les instal·lacions d’amiant, amb la gestió necessària, al sanejat 
de paraments, l’acabat amb pintures al pliolite i silicats, i a la restauració 
de retancats i baranes. Finalment es van reubicar totes les instal·lacions.



Sant Pau 100
Barcelona, Espanya

KALAM intervé en aquest immoble en la restauració de façanes principal 
i lateral. Els treballs consisteixen en la recuperació del revestiment original 
dels paraments exteriors, eliminant l’acabat actual en mal estat i aplicant 
un estuc de calç pigmentat imitant l’original. Es procedeix al reforç i 
impermeabilització de tots els balcons i a la substitució de les totalitat de 
les balconeras i de les fusteries de les finestres de fusta. D’igual forma, i per 
a finalitzar, es procedeix a la reorganització de les obertures i persianes 
dels locals existents en planta baixa amb l’objectiu de complir amb tots 
els requisits de les normatives municipals vigents.



Avinguda Diagonal 414
Barcelona, España

En aquest edifici de l’emblemàtica avinguda Diagonal de Barcelona fem treballs de restauració de 
la façana principal existent i en l’execució d’un nou revestiment en la façana lateral de l’edifici en 
imitació de l’original. La intervenció en la façana existent va consistir en la restauració de la totalitat 
del revestiment, a causa del mal estat en el qual es trobava, amb el picat i la posterior aplicació 
d’estuc de calç pigmentat i aplicat pels restauradors de KALAM especialistes en aquests treballs. Es 
van reconstruir in situ cornises, pilastres, revoltats de finestres i ornamentacions, realitzant modelats 
de les peces i reproduint-les en els nostres tallers especialitzats, totes elles entonades mitjançant 
veladures al silicat per a aconseguir la seva tonalitat original. Els treballs en la façana lateral van 
consistir en l’execució d’un nou revestiment d’estuc de calç imitant la terminació i el color de la 
façana principal i l’entonat mitjançant veladures de cornises i pilastres de nova execució.



Conselleria de Cultura
Barcelona, Espanya

KALAM restaura les façanes al pati de la Casa March de Reus, situat en 
Rambla 8, i ocupat actualment per la Conselleria de Cultura de la Generalitat 
que compta amb protecció com Ben Cultural d’Interès Local. Els treballs 
principals duts a terme durant aquesta intervenció van consistir en el repicat 
i nova execució del revestiment de calç amb acabat imitant a la pedra 
Montjuïc. Al seu torn, es va realitzar l’esquerdejat i pintat dels paraments del 
pati de l’edifici. Es complementa la intervenció amb la impermeabilització 
dels balcons i cornises, així com la substitució de les fusteries de fusta de 
totes les balconeras, recuperant la imatge característica d’aquest edifici 
noble i seu institucional.



Passeig de Gràcia 11-12
Barcelona, Espanya

El nostre equip de professionals experts intervé en la façana modernista 
de l’immoble Casis Rocamora catalogat com Ben Cultural d’Interès Local. 
Aquesta restauració aborda la neteja de paraments mitjançant tècniques 
tradicionals i acurades amb els rics detalls ornamentals presents en la 
façana, abordant posteriorment la restauració de la superfície de pedra 
comprenent lloses, mènsules decorades de balcons, balustrades, llindes i 
retancats, mitjançant morters reintegradores d’imitació a pedra amb tint a 
base d’òxids naturals igualant el color original del material. D’igual forma, 
es tracten les zones deteriorades, recuperant els volums i textures originals 
que caracteritzen la singularitat d’aquesta façana.



Passeig Sant Joan 45
Barcelona, Espanya

Intervenim en la façana d’aquest singular immoble caracteritzada per la 
seva profusa ornamentació. Els principals treballs van consistir en l’aplicació 
de tècniques de restauració de l’estuc de calç i dels esgrafiats existents 
per part del personal especialitzat de KALAM i la reconstrucció volumètrica 
del nombre de peces ornamentals, cornises, balcons i balustrades existents 
en l’edifici. Posteriorment, es van aplicar les veladures corresponents per a 
garantir el correcte entonat amb la pedra original. Finalment, es va procedir 
a la impermeabilització dels balcons, així com al sanejat de les fusteries de 
fusta i a la substitució dels fraileros dels seus balconeras.



Argentona 49
Mataró, Espanya

Restauració de façana d amb tractament de l’estuc existent, mitjançant 
repicat, neteja amb aigua a pressió controlada i cosit d’esquerdes, així 
com la formació de nou revestiment continu amb estuc de morter de 
calç acolorit imitant les diferents textures originals, especejaments i formes 
característics de la seva tipologia. Així mateix, els especialistes de KALAM 
recuperen i restauren els esgrafiats existents en façana mitjançant les 
tècniques adequades amb aplicació posterior d’una veladura mineral per 
a l’entonació cromàtica del conjunt. Finalment, es reintegren els volums de 
la cornisa de façana mitjançant modelat in situ amb morters de restauració 
i es restauren els balcons existents tant en els seus fronts com en les cares 
inferior i superior de les seves lloses.



Drassanes 27
Barcelona, Espanya

Rehabilitació de les sis façanes d’aquest edifici situat en el districte de Ciutat 
Vella de Barcelona. Els treballs consisteixen en el repicat del revestiment 
de granulite original i de totes les capes de les cares superiors de les lloses 
dels balcons, l’extracció de les seves baranes i sanejat i reparació de 
les gelosies i lloses de formigó, i dels escopidors de pedra artificial de les 
finestres. Es formen també nous pendents, s’executa la impermeabilització 
i el solat en les cares superiors de les lloses dels balcons, la col·locació de 
noves baranes, l’aplicació d’un nou revestiment de bufó capa i el pintat 
de totes les xapes de rematada, gelosies, instal·lacions, baranes i reixes.



Ramón Turró 287-305
Barcelona, Espanya

Aquest conjunt d’edificis compost per onze habitatges plurifamiliars i deu 
habitatges adossats unifamiliars presentava com a patologia principal 
la carbonatació dels panells prefabricats de formigó que componen les 
seves façanes exteriors i interiors. La intervenció ha consistit en una neteja 
amb projecció de silicat d’alumini, la reparació de les fissures i esquerdes 
presents i l’aplicació d’un revestiment protector antifissures. Juntament 
amb aquests treballs s’han solucionat altres danys en cobertes, interiors 
d’habitatges i garatges com revestiments fissurats o despresos, filtracions 
d’aigua des de cobertes, terrasses, balcons i juntes de dilatació, buits en 
paviments de pedra natural, entre d’altres.



Ramón Turró 287-305
Barcelona, Espanya



Nou de la Rambla 105
Barcelona, Espanya

Rehabilitació de les tres façanes d’aquest edifici situat al districte de Ciutat Vella de Barcelona. Els 
treballs van començar amb la retirada i desmuntatge previs d’instal·lacions obsoletes, persianes de 
la fusteria, tancaments d’alumini, revestiment de gresite de les façanes, paviments dels balcons o 
trencaaigües de pedra artificial entre d’altres. Es va realitzar el cosit d’esquerdes, el sanejat, reparat, 
impermeabilització i pavimentació dels balcons, la formació, impermeabilització i pavimentació 
de la nova pèrgola i la substitució de tots els ancoratges, sanejat i pintat de les seves baranes. Es 
va executar un nou arrebossat en els paraments amb morter de ciment juntament amb la neteja 
i aplicació d’imprimació hidròfuga de l’obra vista i el pintat de l’arrebossat dels paraments. Van 
completar els treballs el sanejat i pintat de les fusteries amb col·locació de bimbell de xapa en les 
finestres i la reorganització de les instal·lacions.



Travessera de Gràcia 48
Barcelona, Espanya

Restauració de les façanes principal i posterior de pati, d’aquest immoble 
a la ciutat de Barcelona. La intervenció va consistir en la reparació del 
revestiment de façana constituït per revoco de calç, amb una especial 
atenció a l’esmena i consolidació del petos superiors de façana, fortament 
deteriorats per les humitats provinents de coberta. L’actuació en les 
façanes es va veure complementada amb la reparació de fronts de 
balcons, substitució d’escopidor, sanejat de sostres i separadors de fusta 
dins de les terrasses, així com la col·locació d’una nova barana d’alumini 
en totes les terrasses de l’edifici, per a complir amb el que s’estableix en 
matèria de seguretat i salut per a aquesta mena de proteccions.



Guinardó 7-17
Barcelona, Espanya

KALAM realitza, per a aquesta comunitat de propietaris, la restauració 
d’aquesta façana de maó, situada a Barcelona, que presentava risc de 
despreniments parcials. Per a això, es van realitzar les següents accions: 
una acurada neteja de tots els paraments, recuperant les peces de maó 
trencades o deteriorades, substituint-les per altres noves; els fronts de forjat 
es van picar íntegrament i després de la seva restitució es van acabar amb 
un revestiment monocapa; per a finalitzar, es va completar la intervenció 
amb la reparació de les baranes metàl·liques dels balcons i la renovació 
completa del solat de la coberta.



Llança 8-10
Port de la Selva, Espanya

Aquest edifici situat en primera línia de platja presentava deficiències 
per una forta corrosió d’armadures, bigues i pilars metàl·lics i humitats per 
capil·laritat en planta baixa, per la qual cosa es van refer els fronts de 
forjat protegint les zones metàl·liques i es van revestir els paraments de 
la planta baixa amb morters monocapa drenants macroporosos. També 
es van impermeabilitzar i van renovar els solats de balcons; les cobertes 
inclinades perimetrals es van substituir per cobertes planes no transitables. 
A causa de la implantació d’orenetes en la finca, es van col·locar nius 
artificials en els murets de les cobertes no transitables.
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introducció al contingut

Aquest dossier empresarial fa un recorregut en forma de mostra de l’activitat que desen-
volupa Kalam. El seu cos principal inclou algunes de les nostres referències organitzades 
al voltant de les tres divisions de treball: rehabilitació integral, restauració de façanes i 
restauració de patrimoni, que responen de forma adequada i eficient a les necessitats de 
les àrees territorials en què operem.

El món de la conservació d’edificis és complex, ric, molt divers i requereix d’especialistes, 
equips, mitjans apropiats i experiència, a més de criteri i rigor per realitzar les intervencions 
amb plenes garanties de qualitat i èxit. Per això podran comprovar al llarg d’aquestes 
pàgines, reflex del que passa a les nostres obres, com aquestes divisions professionals no 
són estanques. Trobaran obres de Patrimoni en l’àrea de rehabilitació integral o de Res-
tauració de Façanes, a les quals vam respondre pel seu abast conformant equips propis 
multidisciplinaris dels serveis de Patrimoni i Rehabilitació. És el cas del Palau Rioja o del Se-
minari Major de Comillas o d’obres del nostre patrimoni més recent, del segle XX, intervin-
gudes des del coneixement, criteri i tècniques adequades. Aquesta flexibilitat i capacitat 
de resposta, només possible des de la nostra estructura i equip de professionals, permet 
atendre totes les intervencions optimitzant terminis i garantint la qualitat en disposar dels 
oficis necessaris per a la conservació d’edificis en plantilla. També quan treballem per a 
clients privats i comunitats de propietaris, els quals confien en nosaltres per realitzar les 
seves obres, restauració d’elements singulars, reproduccions arquitectòniques presents en 
façanes en els nostres tallers propis, reparacions estructurals, treballs de millora de l’efici-
ència energètica o eliminació de barreres arquitectòniques en els seus edificis.

Complementàriament a aquestes referències, ampliem informació sobre els mitjans i 
equips propis amb els que portem a terme el nostre treball. Un compendi d’alguns clients, 
tant organismes públics com institucions privades, per als que hem treballat. Les nostres 
certificacions i segells de qualitat en l’apartat d’acreditacions i, finalment, un apartat 
sobre responsabilitat social, recollint algunes de les activitats realitzades dins del nostre 
compromís i esforç per dedicar mitjans i atenció en relació al nostre sector.



mitjans



logística, mitjans materials i auxiliars

mitjans humans
A Kalam ha estat prioritari garantir el valor afegit diferencial del nostre treball, el que ens ha permès 
guanyar la confiança dels nostres clients i estar al capdavant en el sector. Per això, hem creat una 
plantilla de tècnics, historiadors, llicenciats en Belles Arts, restauradors, mestres artesans i oficis bàsics 
amb experiència i capacitació en rehabilitació i restauració que compten amb els mitjans auxiliars 
i materials idonis.



Departament de suport a projectes (DAP)

La intervenció en edificis complexos i extraordinaris monuments que ha exigit solucionar diversos 
problemes funcionals i tot un repertori de patologies ens va determinar per crear el Departament 
de Suport a Projectes (DAP).
En les diferents fases d’estudis previs o avantprojectes el DAP identifica les lesions de l’edifici, estudia 
els materials i complementa l’anàlisi dels sistemes constructius empleats, proposant solucions als 
representants de grups patrimonials i als seus tècnics col·laboradors. Un suport valorat, també en 
relació a qüestions relatives als importants aspectes de seguretat i salut a l’obra o de mitjans auxiliars, 
durant la realització d’Estudis de Seguretat, Projectes d’implantació de bastida tubular, etc.

cartografia de metodologiescartografia de materials

Estudi previ de deficiències detectades en façana Proves d’acabats interiors 
decoratius

Proposta de protecció de 
capitell



DAP. laboratori: anàlisi i control

Nostre laboratori ens permet la caracterització física i química immediata dels elements constructius, 
els agents agressius i les condicions ambientals per a l’obtenció de diagnòstic i de les solucions 
constructives aplicades:
- Sistema d’adopció de mesures de seguretat relatives a l’edifici a rehabilitar.
- Sistemes de demolició, fitació, reforç i consolidació parcial durant l’elaboració del  Projecte de 
Rehabilitació.
- Anàlisi, diagnòstic i intervenció en processos patològics; fissuració / esquerdament; despreniments 
i criptoflorescències; oxidació i corrosió; erosions físiques, químiques i biològiques; humitats per 
capil·laritat, condensacions, filtracions i altres lesions associades a l’aigua.

Obtenció de proves

Determinació del contingut d’humitat a través de mesures termohigromètriques

Fotomicroscopia òptica de pedra per detectar restes orgàniques

Mapes de deteriorament i alteracions en pintura mural



DAP.  un exemple singular

Una bona mostra del nivell de confiança en el nostre Departament de Suport a Projectes i de la qual 
ens sentim orgullosos és poder assenyalar que el Museu Arqueològic Nacional ens va encarregar la 
redacció dels estudis de conservació sobre més de sis-centes peces de les col·leccions de Materials 
Orgànics i de Belles Arts per al Pla Museogràfic, sent redactats pel nostre equip de Llicenciats 
en Història de l’Art i restauradors sobre obres en pedra i fusta, pintura sobre tela, taula, mobiliari, 
instruments musicals, sarcòfags, mòmies, tèxtils i objectes arqueològics.

Catalogació de Materials Orgànics i de Belles Arts per al Pla Museogràfic del MAN



clients



MINISTERIOS DE AGRICULTURA, ASUNTOS EXTERIORES 
Y COOPERACIÓN, ECONOMÍA Y HACIENDA, 
EDUCACIÓN Y CULTURA, FOMENTO, JUSTICIA Y 
PRESIDENCIA

Ministry of Culture of the 
Republic of Uzbekistan

clients
organismes públics

• Comité de Estado de Uzbekistán para
el Desarrollo del Turismo

• Corporación de Fomento de la
Producción, CORFO. Chile

• Dirección de Arquitectura. Ministerio
de Obras Públicas de Chile

• Dirección de Bibliotecas, Archivos y
Museos, DIBAM. Chile

• Ministerio de Cultura, República de
Francia

• Ministerio de Cultura, República de
Uzbekistán

• Ministerio de Pesca, República de
Angola.

• Ministerio de Turismo, Cuba

• Ministerios de Agricultura, Asuntos

Exteriores y Cooperación, Economía y

Hacienda, Educación y Cultura,

Fomento, Justicia y Presidencia,

Gobierno de España

• Museo Arqueológico Nacional

• Museo Nacional de Bellas Artes de

Chile.

• Oficina del Historiador de La Habana

• Patrimonio Nacional

• Senado de España



Embajada y consulados 

de Bélgica en España

PATRONATO DEL ALCÁZAR

de Comercio

IPE 2

clients
    organismes públics

Embajada de 
Marruecos en 

España

• Armada de Chile

• Banco de España

• Biblioteca Nacional de Chile

• Casa de América

• Centre des Monuments Nationaux 

 - France

• Congreso de los Diputados

• Consorcio de Toledo

• Cámara de Comercio

• Dirección General de la Vivienda

• Embajada de Bélgica

• Embajada de Colombia

• Embajada de Marruecos

• Embajada de Sudáfrica

• Instituto del Patrimonio Cultural de   

 España

• Instituto Politécnico del Ejército

• Museo Marítimo Nacional de Chile

• Opérateur du Patrimoine et des projets  

 Inmobiliers de la Culture - France

• Patronato del Alcázar

• Renfe 



clients
    organismes públics

• Asamblea de Madrid

• Ayuntamientos

• Canal de Isabel II

• Comunidad de Madrid

• Cámara de Comercio de Madrid

• Diputación Provincial de Toledo

• Départament Maine-et-Loire - Francia

• Empresa Municipal de la Vivienda

• Gobierno de Aragón

• Gobierno de Cantabria

• Junta de Castilla La Mancha

• Junta de Castilla y León

• Municipalidad de Lota

• Municipalidad de Santiago

• Municipalidad de Viña del Mar

• Région Pays de la Loire - Francia

• Saumur Agglo - Francia

• Universidad de Alcalá de Henares



Obispado de Getafe

clients
institucions i entitats privades

• Arquidiócesis de Santo Domingo, de   

 la República Dominicana 

• Arzobispado de Madrid

• Arzobispado de Santiago de    

 Compostela

• Arzobispado de Toledo

• Cabildo de la SMP Iglesia de la    

 Catedral de Sevilla

• Carmelitas Descalzas de San José

• Colegio Agustiniano

• Colegio Jesús-María

• Fundación Ana Mª Lama

• Fundación Casa de la Virgen

• Fundación César Carlos

• Madres Clarisas de Griñón

• Madres Clarisas de Valdemoro

• Madres Mercedarias de Madrid

• Obispado de Alcalá de Henares

• Obispado de Coria – Cáceres

• Obispado de Cuenca

• Obispado de Getafe

• Obispado de Sigüenza

• Publimetro

• Real Colegio de Escoceses

• Sor Holding Limited

• Tesauro



Colegio Oficial 
de Arquitectos de 

Guadalajara

clients
institucions i entitats privades

• Catalana Occidente

• Clínica Nuestra Señora de América

• Colegio Oficial de Arquitectos de 

Guadalajara

• Compañía Nacional de Seguros

• Crédito y Caución

• El Corte Inglés

• General Electric

• Generali Seguros

• Gullón S.A.

• Hermandad Nacional de Arquitectos

• JcDecaux

• Mapfre

• Museo Thyssen - Bornemisza

• Mutua Madrileña Automovilista

• R.A.C.E.

• Real Academia Nacional de

Medicina

• Real Madrid C.F.

• Seguros Bilbao

• Seguros Metrópolis

• Seguros Omnia

• Telefónica

• Zurich España



clients
institucions i entitats privades

• Angloamerican

• Acción Media

• Aguirre Newman

• Banco de Chile

• Banco Santander

• Banesto

• Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ

• Caja Madrid

• CB Richard Ellis

• Chase Manhattan Bank EE.UU.

• Codelco

• Colonial

• Deutsche Bank

• Gran Hotel Medinaceli

• Hoteles Gargallo

• Hotel Lloret Ramblas, S.A.

• Hotel Princesa. Green Investment

• Hotel Ritz

• Intercontinental Hotels & Resorts

• KGK Ramblas España, S.L.

• La Caixa

• Meliá Hotels & Resorts

• Posada del León de Oro, Hotel

• Printer Comunication

• Sol by Meliá

• Sumasa

• Sumitomo Mitsui Banking Corporation



rehabilitació 



1 2

3

4

5 6

L’organització i solvència de Kalam, 
juntament amb els mitjans humans 
i materials adequats, garanteix, 
amb una equilibrada relació 
qualitat / preu, la rehabilitació 
integral d’edificis.

La nostra estructura de divisions 
de treball ens permet oferir 
serveis complementaris que 
abasten els treballs a l’envoltant 
- coberta, façanes interiors i 
exteriors, i àrees en contacte 
amb el terreny -, a l’interior de 
l’edifici - estructura, adaptacions a 
normativa, actualitzacions, millora 
de l’accessibilitat, canvis d’ús, 
elements i espais singulars, etc.- o 
treballs a l’exterior amb actuacions 
en el seu entorn.

Al llarg de la nostra trajectòria 
professional, han confiat en 
nosaltres per posar els seus 
immobles al dia comunitats de 
propietaris, per requeriment, ITE 
desfavorable, etc.; propietaris 

d’edificis singulars o protegits 
com a Casa Matesanz, Metròpolis 
Assegurances o el localitzat a 
Santa Caterina 7 a Madrid, amb 
un termini d’execució excepcional 
(edifici de 4.700 m2 a 70 dies 
naturals) i grans patrimonials que, 
com General Electric, exigeixen un 
compliment rigorós i les màximes 
garanties. En tots ells, treballem 
amb la qualitat que ens proposem 
que sigui el senyal d’identitat del 
nostre treball.

Amb professionals en plantilla 
en fusteria per armar d’àmplia 
i acreditada experiència 
desenvolupant obres de Patrimoni 
Històric Artístic realitzem, sota 
un estricte control tècnic i 
protocols propis de seguretat, 
calçats, demolicions i reforços 
o substitucions d’elements 
estructurals.

rehabilitació integral d’edificis



7

8

1: Rehabilitació integral del Palau Rioja, a Xile. 

2: Taller in situ instal·lat en obra.

3: Restauració de barana de ferro a la seu del Banc 
d’Espanya de Madrid.

4: Reproducció d’esgrafiats.

5: Treball artesanal de fusteria.

6 i 7: Rehabilitació integral al Seminari Major de 
Comillas.

8: Treballs en zinc a la coberta de l’antiga Seu de la 
Real Compañía Asturiana de Minas.

Llegenda d’imatges

Kalam disposa de departaments de 
Prevenció de Riscos i de control de 
Materials i Patologies, amb un laboratori 
per a l’anàlisi, control i seguiment de les 
seves obres i per a l’assistència tècnica a 
grups patrimonials i arquitectes en fase 
d’elaboració de projectes.

Un requeriment habitual en aquest tipus de 
treballs és la seva realització en condicions 
d’ús de l’edifici. Els nostres tècnics realitzen 
un estudi detallat, destinat a optimitzar la 
gestió d’obra i dels equips, minimitzant la 
molèstia als usuaris. En la rehabilitació al 
carrer Goya 103, Madrid, duem a terme 
un llevant mimètic sense desallotjaments i 
amb ple funcionament de l’edifici.

Menció singular tenen les intervencions 
destinades a l’increment de l’eficiència 
energètica d’edificis, on Kalam ha 
intervingut no només en edificis aïllats, sinó 
també en remodelació de barris, realitzant, 
a més, millores en l’accessibilitat, adaptació 
d’instal·lacions a normativa o millora dels 
espais comuns.

els nostres mitjans humans i materials





Edifici Metrópolis
Madrid, Espanya

El conegut Metròpolis és considerat el primer edifici sorgit de la nova 
ordenació de la Gran Via de principis del segle XX que fa gala de tots els 
recursos decoratius de la prestigiada Ecole de Beaux Arts francesa. Va 
ser projectat en 1907 pels arquitectes francesos Jules i Raymond Fevrier i 
realitzada la direcció d’obra per l’espanyol Luis Esteve en la confluència 
dels carrers Alcalá i Gran Via. Intervenim de manera integral en aquest 
emblemàtic edifici madrileny, que conservem des de l’any 1996, destacant 
la seva magnífica façana, amb la restauració dels grups escultòrics de 
Mariano Benlliure, la Victòria Alada de Federico Coullaut Valera i la seva 
espectacular cúpula, sobre la qual apliquem 40.000 pans d’or.



Edifici Metrópolis
Madrid, Espanya



Círculo de Bellas Artes, Alcalá 42
Madrid, Espanya

Intervencions per a l’adequada conservació i utilització en el Círculo de Bellas artes, obra de 
l’arquitecte Antonio Palacios Ramilo,un immoble icònic del paisatge madrileny i un Bé d’Interès 
Cultural. Un cop executat el nou tram d’escala metàl·lica amb esglaonat, baranes i el remat en 
vidre estructural per a una correcta evacuació de la terrassa, es va procedir a la restauració des 
façanes exteriors de la torrassa i el pati. Es duen a terme tractaments de neteja, consolidació, 
restauració i protecció de les diverses superfícies i elements ornamentals particularitzats en funció 
dels diferents materials i el seu estat de conservació. Granit, pedra de Novelda, estucs buixardats 
i llisos, ornamentacions en ceràmica vidriada, llautó i bronze, relleus i escultures com la coneguda 
Deessa Minerva, així com la gran varietat de fusteries fruit de la capacitat creativa de l’arquitecte 
Palacios, tot treballat amb la cura de les mans artesanes i especialitzades del nostre qualificat equip.



Círculo de Bellas Artes, Alcalá 42
Madrid, Espanya



Casa Matesanz
Madrid, Espanya

L’arquitectura imperdible del segle XX, com Gran Via 27, de disseny influenciat per l’Escola de 
Chicago, requereix ser rehabilitada amb tècniques i empreses apropiades, perquè en façanes i 
racons insospitats apareixen elements singulars creats pel gran arquitecte Antonio Palacios amb 
mestres artesans que va atresorar en la seva trajectòria. Reforços estructurals i noves distribucions van 
completar la seva actualització, però recuperant la seva decoració original i funcionalitat, destacant 
la substitució dels vidres corbats dels seus bells miradors instal·lats durant la Guerra Civil amb formes 
poligonals en el traçat de les fusteries. La Propietat va tornar a confiar en nosaltres per dur a terme 
una adequació de l’edifici Matesanz a la normativa contraincendis i instal·lar la nova il·luminació 
singular, consistent en lluminàries LED. Finalment, es va renovar la imatge de l’edifici, col·locant senyal 
ètica de plantes, polint i abrillantant els sòls i escales de marbre, pintant, i col·locant un nou taulell.



Casa Matesanz
Madrid, Espanya



Atocha 8-10
(en execució) Madrid, Espanya

En el madrileny carrer d’Atocha estem fent els treballs de rehabilitació integral d’aquests dos 
immobles situats al costat de l’Església de la Santa Cruz. Aquesta intervenció comprèn l’execució 
de demolicions específiques en elements estructurals, equips i fusteria, així com solats i revestiments, 
amb la complicació que suposa el fet que els forjats entre tots dos edificis no es trobaven a la 
mateixa cota, per la qual cosa es va optar per un sistema de desenrunament mitjançant cintes 
transportadores que va minimitzar les molèsties, va optimitzar els temps d’execució i va aconseguir 
una menor afecció a aquesta concorreguda via. Posteriorment, s’executen els treballs de reforç 
estructural mitjançant connectors de forjat i capes de compressió i substitució d’elements estructurals 
danyats, així com l’execució de tots els revestiments i acabats interiors i la dotació integral de totes 
les instal·lacions, incloent l’execució de dos ascensors.



Atocha 8-10
(en execució) Madrid, Espanya



Atocha 40
Madrid, Espanya

Rehabilitació integral de l’edifici que dóna als carrers Atocha, 40 i 
Magdalena, 27 per adequar-lo a habitatges d’altes qualitats i millorar la 
seva accessibilitat. Els treballs es van dividir en dues fases començant per 
la demolició, buidatge interior, reforç estructural de bigues, peus drets i 
substitució de murs d’entramat i forjats de fusta a l’immoble que dóna a 
Magdalena 27 i continuant amb el d’Atocha 40, actualment en execució. 
S’han mantingut les tècniques tradicionals i treballs artesans per a les 
estructures de fusta, conservant i restaurant aquells elements característics 
com les façanes i locals protegits del centre de teixits que dóna al carrer 
Atocha o l’escala imperial d’accés a l’immoble.



Atocha 40
Madrid, Espanya



Hotel en Bajada del Pozo Amargo
(en execució) Toledo, Espanya

Rehabilitació integral en el centre històric de Toledo, Patrimoni Mundial, de diferents edificacions 
catalogades per al seu ús com a hotel de quatre estrelles amb 67 habitacions i spa. El nostre 
equip interdisciplinari ha executat les excavacions necessàries -recuperant els aljubs enterrats 
amb farciment-, de recalcis de fonamentació i consolidació estructural -amb especial esment a 
la realitzada en les voltes-, amb treballs en formigó, elements metàl·lics o fusta laminada de tot el 
conjunt incloent el seu envolupant. L’abast inclou així mateix, fitacions, recuperació, catalogació 
i conservació d’elements històrics, a més de l’estabilització de les façanes, per a permetre les 
adequades condicions de seguretat i executar amb el rigor i control necessari, la resta dels treballs 
d’instal·lacions, així com de totes les terminacions que s’estan duent a terme actualment, per a la 
posada en marxa de l’hotel.



Hotel en Bajada del Pozo Amargo
(en execució) Toledo, Espanya



Bailén 37
Madrid, Espanya

Rehabilitació integral d’aquest edifici situat en una de les zones més antigues de la ciutat. La 
intervenció en els més de 2.185 m2 construïts va consistir en la realització de estintolament i reforços 
estructurals als forjats i les crugies de fusta, la reparació i restauració dels nuclis d’accés i les escales 
de l’edifici igualant la cota de desembarcament entre ambdues com a millora d’accessibilitat, 
l’execució de nous acabats d’habitatge d’alt nivell i la renovació integral de les instaŀlacions. Es 
restauren els elements ornamentals del nucli d’escales i la façana protegida, mantenint els oficis 
artesans originals i també se substitueixen les fusteries per altres de noves per optimitzar l’eficiència 
energètica de l’edifici.



Bailén 37
Madrid, Espanya



Puerta del Sol 9
(en execució) Madrid, Espanya

Les obres d’aquest immoble, part del paisatge de la madrilenya Porta del Sol, comprenen la 
rehabilitació integral per al seu recondicionament. Destaquen els treballs en l’estructura de fusta, 
on s’empren tres tipologies diferents: fusta serrada per a la substitució de peus drets i carreres, 
fusta laminada per a cairats i carregadors i fusta microlaminada per als augments de secció per la 
modificació del sistema de càrregues. Es recuperen els buits interiors originals, es reforça l’estructura 
metàl·lica dels locals i s’incorporen nous pilars amb fonamentació a base de encepados i micropilotes. 
També es restauren les voltes de maó dels soterranis i es millora l’envolupant tèrmica incorporant 
aïllament tèrmic. Les façanes amb protecció singular es restauren substituint les fusteries. L’àmbit 
d’actuació incloïa la intervenció estructural i restauració dels interiors de Casa Llaura pel que 
l’execució dels treballs es va adaptar a les necessitats d’aquest històric restaurant.



Puerta del Sol 9
(en execució) Madrid, Espanya



Santa Catalina 7
Madrid, Espanya

Reconstrucció en la totalitat de l’interior i canvi d’ús d’un immoble de 
4.700 m², amb reforços de fonamentació, carreres, biguetes i peus drets, 
amb la demolició i reconstrucció dels forjats. Es va dotar l’edifici de noves 
distribucions, amb despatxos, cafeteria, gimnàs, sauna, sales de projeccions 
i audició, aules, etc, així com de noves instal·lacions, amb unes excel·lents 
terminacions i mobiliari. L’obra, amb un excepcional termini d’execució 
compromès i complert en 70 dies naturals!, en cinc torns durant els set dies 
de la setmana, és un exemple singular de la nostra capacitat de logística 
en obres de rehabilitació.



Santa Catalina 7
Madrid, Espanya



Posada del León de Oro
Madrid, Espanya

Intervenció integral per a condicionament d’un hotel al centre històric 
de Madrid, amb treballs de renovació i reforç estructural; consolidació 
arqueològica a la muralla cristiana del segle XII, construïda com una 
ampliació de les restes murals del segle IX d’origen musulmà, fins i tot 
remodelació de coberta; arrebossat de façana i substitució de fusteries i 
serralleries; reconstrucció de pous original de volta ceràmica; instal·lació 
de dos ascensors; renovació d’enrajolats; restauració d’escala i dotació 
d’instaŀlacions d’enllumenat; calefacció mitjançant radiadors i terra radiant; 
aire condicionat; plaques solars; protecció d’incendis i telecomunicacions.



Posada del León de Oro
Madrid, Espanya



Santa Ana 8
(en execució) Madrid, Espanya

Rehabilitació integral en aquest edifici residencial, enclavat en ple barri antic de Madrid, en el límit 
històric de l’antiga prop de Felip II. Aquesta intervenció comprèn la consolidació i reforç estructural, 
la rehabilitació completa de locals, zones comunes i habitatges, així com la restauració de la façana 
i cobertes. Destaquen els treballs en l’estructura de fusta característica dels sistemes constructius 
històrics de Madrid (substitució de peus drets, cairats, carreres i reforços de forjat), i la casuística 
especial de l’execució dels treballs que es realitzen sense el desallotjament dels veïns. En comptar 
amb equips propis multidisciplinaris hem pogut ajustar la planificació a la casuística de l’obra, a l’alta 
qualitat d’acabats exigits i a la problemàtica particular de l’enclavament. A més de ser un carrer 
molt transitat els treballs s’aborden amb la màxima cura i minimització d’inconvenients a l’entorn.



Santa Ana 8
(en execució) Madrid, Espanya



Real Compañía Asturiana de Minas
Madrid, Espanya

Aquest magnífic edifici antiga seu de la Reial Companyia Asturiana de 
Mines, a la Plaça d’Espanya de Madrid, destaca perquè tant les cobertes, 
els grups escultòrics i resta d’elements ornamentals de les façanes 
-balustrades, mansardes, mènsules, motllures, etc- com la decoració interior, 
amb sostres patinats i pintures al·legòriques, estan realitzats en zinc, el que 
el converteix en un edifici únic al món, la bellesa va ser recuperada per 
la nostra empresa. La rehabilitació es va completar amb intervencions a 
l’interior de l’edifici protegint i adequant els espais interiors amb un espai 
diàfan per al seu posterior ús, mantenint vista l’estructura metàl·lica que 
constitueix un gran exemple de l’arquitectura industrial del segle XIX.



Puerta del Sol 3
 Madrid, Espanya

Per a aquest immoble en la cèntrica Porta del Sol de Madrid, KALAM realitza la rehabilitació integral 
per al canvi d’ús de residencial a apartaments turístics. En l’exterior destaquen els treballs de substitució 
de la totalitat de les fusteries i mallorquines exteriors per altres de fusta noble amb trencament de pont 
tèrmic, així com la substitució de fusteries interiors per altres d’alumini amb vidres resistents al foc per 
a complir amb la normativa de sectorització . Es duu a terme una remodelació de la coberta plana 
per a fer-la transitable. A l’interior es treballa en la millora de l’estructura amb la intervenció puntual 
de reforç d’entramats i forjats, i s’adapta la distribució dels apartaments mitjançant la substitució 
i creació de nous envans i renovació de tots els revestiments d’acabat. Finalitzem la rehabilitació 
amb la implementació d’un sistema de climatització basat en la aerotérmia.



Tendeixi insígnia del sector moda
 Barcelona, Espanya

Goa Invest ens va encarregar la restauració d’interiors i façanes de la casa estudi del pintor Ramon 
Casas, projectada el 1899 per l’arquitecte Antoni Rovira i Rabassa, per la seva adequació a ús 
comercial respectant el seu valor històric. Destaquem la importància de la coordinació i ajust dels 
nostres equips als objectius i terminis de projecte. Exigència, qualitat, seguretat i eficiència són les 
directrius compartides en una execució en la qual la nostra plantilla ha recuperat la bellesa del 
seu interior amb la intervenció en tots els elements artístics i artesanals com arrebossats esgrafiats, 
enteixinats i fusteries de fusta – retornant al color d’origen les fustes nobles - enrajolats de mosaic, 
daurats de motllures de cornises, l’arcada amb columnes salomòniques, l’escala principal i la 
xemeneia pètria ornamentada, entre d’altres. Complementàriament a aquests treballs s’ha restaurat 
la façana interior que comparteix el cor de poma amb Casa Milà (La Pedrera), de Gaudí



Tendeixi insígnia del sector moda
 Barcelona, Espanya



General Electric
 Barcelona, Espanya

Rehabilitació integral de l’edifici propietat de la patrimonial General Electric 
amb reforç estructural, substitució parcial de forjats, condicionament 
interior i terminacions. Restaurem la tribuna i balustrades mitjançant cosits 
amb vareta d’acer inoxidable, modelat in situ i confecció de motlles amb 
morters per recuperar les formes originals, cornises i impostes; persianes 
de llibret i tractament de serralleria en balcons, reparant i aportant les 
peces deteriorades. En la coberta es van formar noves mansardes de 
pissarra, rehabilitant les torrasses amb substitució de l’estructura metàl·lica 
i col·locació de pissarra nova.



Marqués del Duero 3
Madrid, Espanya

En la rehabilitació integral d’aquest edifici en els limítrofs de la Porta 
d’Alcalá, enfront dels jardins del Palau de Linares i al costat del Palau 
de Zabálburu, es va descartar la utilització de ferro en la important 
consolidació estructural realitzada, intervenint en la totalitat de la fusta 
mitjançant la recuperació amb pròtesi beta o substitució integral de peus 
drets, carreres i cairats. Després de la demolició i posterior reconstrucció 
dels forjats, es va procedir a la renovació d’instal·lacions, tota la xarxa 
horitzontal de sanejament, solats, enrajolats, entarimats, estucs, pintura 
i a la rehabilitació de sis patis, coberta, façana, caixa d’escala, portal i 
ascensor.



Col·legi Oficial de Metges
Madrid, Espanya

Restauració de l’Iŀlustre Col·legi Oficial de Metges de Madrid (ICOMEM) 
situat al carrer Santa Isabel, 51, declarat Bé d’Interès Cultural l’any 1997. 
Es van restaurar les façanes principals i interiors a pati d’illa, jardí Cajal i a 
pati interior de congressos mitjançant l’execució d’arrebossats tradicionals 
amb acabat a la catalana marcant l’especejament mitjançant plint, la 
reconstrucció d’impostes, marcs i motllures, el rejuntat de maçoneries i 
la restauració de cornises. En cobertes es van rehabilitar completament 
les de teula ceràmica corba dels edificis principals i cafeteria, substituint 
o reforçant mitjançant pròtesis beta els elements estructurals deteriorats.



Arqueria Sud-oest de Nuevos Ministerios
Madrid, Espanya

Rehabilitació del tram Sud-oest de  l’Arqueria del complex de Nuevos 
Ministerios mitjançant la demolició i posterior reconstrucció de les seves 
cobertes superiors executant una nova impermeabilització, restaurant les 
juntes de dilatació i reparant les zones de desguàs i baixants. Es va realitzar 
així mateix la neteja dels paraments de maó, de la volta de canó i la pedra 
calcària mitjançant aigua a pressió, projecció d’àrid, silicat d’alumini i 
esferes de vidre, segons cada cas, aplicant tractaments biocides i de 
consolidació. Les esquerdes estabilitzades en les zones de maó es van 
emplenar amb morter de reparació mineral i es van col·locar empelts de 
granit i calcària en els volums perduts.



Serrano 135
Madrid, Espanya

Rehabilitació integral d’aquest immoble exempt datat del 1968, situat 
en l’emblemàtic carrer Serrano, amb l’objectiu d’adequar l’ús com a 
corresponsalia de la Radiotelevisió Alemanya a Espanya. Els treballs 
abracen l’actualització de les instal·lacions i diferents acabats, així com 
la redistribució interior per a l’optimització dels espais destinats a oficines. 
Realització de millores en l’accessibilitat de l’edifici a la planta baixa, en 
adequació a les normatives vigents, així com s’actua en els paviments 
exteriors i la instal·lació de l’enllumenat entre d’altres. Es tracta d’una 
intervenció amb un programa de tasques molt ajustat, per tal de minimitzar 
l’impacte dels treballs en l’ús de l’edifici.



Serrano 135
Madrid, Espanya



Goya 103
Madrid, Espanya

Després d’una rigorosa selecció de constructores per una propietat molt experimentada en la 
gestió d’immobles, Kalam va ser l’adjudicada per fer la rehabilitació d’aquest edifici que inclou la 
construcció d’una nova planta i la seva coberta plana. Es va realitzar la distribució de nous trasters 
i es va instaŀlar un ascensor al pati comunitari, remodelant l’escala i la zona d’accessos. També es 
van fer noves connexions, renovant els pous i es van eliminar les humitats de soterranis i locals. Es 
van restaurar la façana principal, els paraments del pati i la serralleria. Es va aconseguir portar a 
bon terme la pretensió del projecte de fer un llevant mimètic i realitzar sense desallotjaments, amb 
ple funcionament de l’edifici, sense interrompre les tasques quotidianes dels veïns de la finca.



Goya 103
Madrid, Espanya



Rey 12
San Lorenzo de El Escorial, Espanya

Obres en aquest edifici històric del s. XVII, en la localitat de Sant Lorenzo de 
l’Escorial, municipi declarat Bé d’Interès Cultural sota la categoria de Lloc 
Històric, i distribuït en locals comercials més dues plantes d’habitatges. Els 
treballs van consistir en el buidatge íntegre de l’immoble amb la consolidació 
estructural de fonamentació, façanes i nova estructura interior de pòrtics 
metàl·lics i forjats colaborantes a partir de l’estructura en granit de la 
planta baixa. Reconstrucció de coberta i ràfecs, instal·lacions de pocería, 
proveïment i evacuació, elèctrica, telecomunicacions i restauració de les 
façanes amb sistemes de revoco tradicional.



Costanilla de San Andrés 4
Madrid, Espanya

Consolidació estructural en aquesta antiga casa-palau de 1710 situada 
en la popular Costanilla de Sant Andrés. Es va realitzar una exhaustiva 
inspecció per a comprovar l’estat de l’estructura, un sistema constructiu 
tradicional del segle XVIII compost de murs mixtos de fusta i maó, detectant 
l’existència d’insectes xilòfags que havien provocat la degradació de 
les bigues, peus drets i tirants de fusta al llarg del temps. Es va intervenir 
parcial o totalment en les zones afectades mitjançant reforços metàl·lics 
o substitució d’elements portants, depenent del grau de deterioració i es 
van aplicar productes especials de protecció en les zones no intervingudes.



Libertad 6
Madrid, Espanya

Rehabilitació integral d’aquest antic edifici situat en l’històric barri madrileny 
de Chueca. Els nostres equips propis van fer treballs de reforç estructural 
i renovació de diverses parts del conjunt arquitectònic. Se substitueixen 
de manera puntual paris de coberta i canalons deteriorats, retejando els 
faldons per a completar la intervenció en l’envolupant superior de l’edifici. 
Es van restaurar les façanes, sanejant els cants de forjat, en avançat estat 
de corrosió, col·locant nous pitets perimetrals de zinc, refent les impostes 
i els retancats dels buits i aplicant una entonació cromàtica a base de 
pintures al pliolite.



Palma 49
Madrid, Espanya

Rehabilitació integral d’aquest edifici situat en el cèntric barri de Malasaña 
on els nostres equips de fusteria d’armar, donat l’estat de conservació del 
conjunt, van realitzar la substitució de l’estructura de fusta mantenint la 
mateixa tipologia constructiva, a base de murs entramats. Es va procedir 
a la demolició i posterior reconstrucció de forjats, tabiquerías, revestiments 
i terminacions interiors, es va adequar la totalitat de les instal·lacions de 
l’immoble, es va renovar el pati, la coberta i alers. Per a la restauració 
de les façanes es van emprar tècniques de neteja i restitució d’elements 
ornamentals.



Duckloe and Bros.
Portland, Pennsilvania, els Estats Units

Una gran part del mur sud de maó existent està danyat per les constants 
filtracions de l’escolament d’aigua de la teulada del veí i està provocant 
l’arqueig del mur. Se’ns encarrega l’estabilització de l’edifici mitjançant la 
instal·lació d’un apuntalament temporal amb bigues en “I” d’alumini en 
totes dues façanes, nord i sud, lligades amb cable d’acer i tirants a través 
dels sòls tibats amb estrelles i plaques decoratives. Construïm també un 
mur d’apuntalament en totes les plantes per a suportar els cairats, bigues 
i cintres del sostre podrides mentre es realitza la demolició del mur de maó 
existent i la construcció d’un nou mur de CMU amb ancoratge estructural 
a la resta de murs, cairats del sòl i bigues i cintres de la teulada.



Duckloe and Bros.
Portland, Pennsilvania, els Estats Units



Instituto Helder Neto
Namibe, Angola

Rehabilitació integral del complex pertanyent a l’Institut Helder Neto localitzat en Namibe per al 
Ministeri de Pesca d’Angola. Es realitza una intervenció completa de l’edifici principal: recalcis 
estructurals mitjançant tècniques de micropilotatge, restauració de les seves façanes amb Sistema 
d’Aïllament per l’Exterior (SATE), reconfiguració dels espais interiors i adaptació de les instal·lacions. 
Els edificis actuals de tallers i auxiliars es demoleixen completament per a construir uns nous de 
majors dimensions on albergar cafeteria, aules i tallers. Finalment, es proporciona al complex de 
tot l’equipament necessari (simuladors, laboratoris de química, física, sales de maquinària, etc.) i 
s’instal·la una piscina per a la realització de les pràctica de salvament, adaptant els espais exteriors 
a les noves necessitats d’ús del complex.



Instituto Helder Neto
Namibe, Angola



Rua Rosa Araújo 24
Lisboa, Portugal

La seu de l’Automòbil Club de Portugal, ACP, es localitza en un edifici a Lisboa construït a l’inici del 
segle XX amb les característiques pròpies d’aquesta època: façanes de pedra, particions interiors 
de maó i solats de fusta. L’edifici ha sofert moltes modificacions en les quals s’han afegit elements 
de formigó armat i metàl·lics. La intervenció inclou l’execució d’injeccions de morter i reforços, entre 
altres treballs com cosits d’esquerdes, sanejat de fissures i labors de terminació i pintura. En la façana 
principal, es reconstrueixen volumètricament els elements de cantería amb calç hidràulica, sanejat 
i rejuntada dels elements de pedra, com a balcons, cornises i balustrades, així com la reparació, 
cosit d’esquerdes i fissures i la recuperació dels acabats originals d’aquesta. En una segona fase 
són rehabilitades les altres tres façanes de l’edifici, Així com les cobertes a nivell de la planta 
baixa, amb la retirada de les plaques de fibrociment, el tractament de l’estructura metàl·lica, la 
impermeabilització i l’aplicació de teules Marsella.



Rua Rosa Araújo 24
Lisboa, Portugal



Consolat d’Espanya
(en execució) Porto, Portugal

El nostre equip duu a terme obres de rehabilitació en el Consolat d’Espanya a Porto, seu institucional 
localitzada en el centre històric de la ciutat i que data el seu origen a la fi del s. XIX. La important 
pluviometria de la ciutat, la condició de l’edifici amb una de les seves plantes en semisoterrani, la 
poca incidència del sol en algunes zones i un sistema ineficaç de recollida d’aigua de pluges, ha 
ocasionat la presència d’humitat a l’interior de l’edifici i la proliferació de tèrmits que han afectat 
l’estructura. Els treballs es duen a terme en les plantes semisoterrani i baixa, en forjats i paviments amb 
la substitució de la fusta danyada per nova fusta laminada i tractada. Addicionalment s’executarà 
un nou drenatge en el perímetre per a corregir la presència d’humitat que ha afavorit l’atac dels 
xilòfags. Es realitzarà també la substitució de falsos sostres i la renovació d’alguns espais, com a 
banys i cuines en aquests nivells, així com la millora de l’accessibilitat amb la col·locació d’una 
plataforma elevadora.



Consolat d’Espanya
(en execució) Porto, Portugal



Centre Pompidou
(en execució) París, França

En el Centre Pompidou escometem treballs de renovació de la seva 
biblioteca per a millorar les condicions d’acolliment als usuaris i potenciar 
l’ús dels diferents espais. El centre manté una activitat total en els diferents 
nivells, rebent al públic durant l’execució de l’obra. El nostre equip realitza 
la remodelació completa del Nivell 1 i la instal·lació en el nivell 2 d’espais 
i serveis accessibles, creació de petits volums compartimentats multiusos, 
pintura d’una part important del conjunt, introduint tocs de color que 
acompanyen a la senyalització del centre, actualització de la senyalística 
per a optimitzar els fluxos de trànsit o millora de les condicions dels espais 
de treball, incloent-hi el mobiliari necessari en les diferents àrees.



Teatre le Dôme
Saumur, França

El Teatre Le Dôme és un dels edificis emblemàtics de la ciutat de Saumur 
juntament amb la cúpula de Ardilliers, el castell, les 3 agulles de l’església 
Saint-Pierre, l’antic ajuntament i l’església Saint Nicolas. Un teatre d’estil 
italià que gaudeix d’una espectacular ubicació a la vora del riu Loira, la 
vall del qual va ser declarat Patrimoni Mundial per la UNESCO l’any 2000. 
Els professionals de KALAM van participar en la seva rehabilitació, fent els 
treballs de recuperació de les cobertes de pissarra inclosa la delicada 
restauració o substitució de tots els seus elements de protecció de zinc en 
careners i cornises.



Marechal Joffre 6
Versailles, França

Aquest edifici residencial d’estil neo-clàssic, de l’època de Lluís XVI, està 
situat a la vora del Parc de Versalles que, al costat del Palau, va ser declarat 
Patrimoni Mundial de la UNESCO en 1979. El treball realitzat pels artesans de 
KALAM consisteix en la restauració i recuperació de l’estat original de les 
façanes principals, aquelles que donen al carrer i d’as cobertes de pissarra, 
inclosa la reintegració o recuperació de les peces més deteriorades. La 
gran qualitat dels treballs aquí realitzats ens va encaminar a la consecució 
del Primer Premi de Restauració de l’any 2016 de la Vila de Versalles.



Palazzo Bocconi
Roma, Itàlia

Estudis previs de l’estat de conservació i intervenció en cornises i careners 
per a Goa invest, en un dels immobles més concorreguts de la Via del 
Corso a Roma, el Palazzo Bocconi. Es tracta d’un dels primers grans 
magatzems construïts a Itàlia en el segle XIX, en el bell mig d’una gran 
dinàmica comercial, en el número 189 d’aquest conegut carrer. Els treballs 
consisteixen en la revisió detallada de qualsevol desperfecte i la retirada 
d’elements disgregats, així com el segellat puntual de les proteccions de 
plom de la cornisa, i l’elaboració de mapes de detecció de patologies, 
tot sota una eficient coordinació logística i els mitjans auxiliars necessaris 
adaptats a l’entorn i al client.



Teatre Benno Besson
Yverdon-les-Bains, Suïssa

El teatre Benno Besson va ser construït en 1898. Va ser dissenyat en origen 
per al seu ús com a Casino, seguint el model neo-barroc del de Montecarlo. 
Un segle més tard va ser rebatejat amb el nom del cèlebre actor suís nascut 
en la localitat en la qual es troba, Yverdom-els-*Bains. L’edifici ha sofert 
nombroses intervencions de renovació i restauració fins a arribar al seu estat 
actual. En aquesta ocasió, els artesans de KALAM van realitzar l’execució 
en taller d’elements de cobriment i ornaments arquitectònics metàl·lics per 
a la totalitat de les cobertes de l’edifici que es formalitzen tambi



Estació de San Francisco de Mostazal
Mostazal, Xile

La construcció de l’Estació de San Francisco de Mostazal, es va iniciar en 1860 i va concloure 
en 1861, any de la seva inauguració oficial. Està composta d’un volum rectangular, envoltat de 
corredors amb pilars octogonals de fusta sobre base de pedra tallada i arcs ornamentals amb 
motllures d’estil clàssic. L’edifici original va ser declarat monument nacional en 1981. La intervenció 
de 400 metres quadrats inclou la recuperació integral de l’immoble que havia quedat en condició 
de ruïna a causa del terratrèmol de 2010. L’equip de KALAM va fer treballs de caràcter estructural, 
incorporant elements nous, i reposicionant i sanejant els elements de fusta originals. Es realitza la 
construcció d’un nou volum que permet acollir els serveis associats a l’immoble. Cal destacar la 
restauració integral dels elements ornamentals i singulars de les seves façanes i del pòrtic històric, 
que dona accés a l’andana del ferrocarril.



Palau Pereira
Santiago, Xile

Kalam realitza la recuperació d’aquest palau emblemàtic situat al cor de Santiago, que passarà a 
ser la seu permanent de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos i del Consejo de Monumentos 
Nacionales. La planta del palau és única a Xile: s’organitza al voltant d’una galeria en forma de creu 
llatina, amb sostre vidriat i bastiment de ferro colat. Va declarar-se Monument Històric l’any 1981 
i malgrat l’abandonament dels últims anys, encara compta amb importants restes de decoració 
original de guix, a més de la policromia original de les façanes neoclàssiques (ocres, blancs, grisos 
i domassos) sota recobriments de pintura posteriors. Les obres inclouen la consolidació i reparació 
estructural de l’edifici, la recuperació dels seus interiors i la restauració de l’envoltant, tasques en què 
hi participa un ampli grup de professionals i restauradors especialitzats amb l’objectiu de condicionar 
l’edifici pel seu nou ús i retornar a la ciutadania aquest icònic palau.



Palau Pereira
Santiago, Xile



Palau Pereira
Santiago, Xile



En aquesta primera etapa, les feines realitzades s’han concentrat en les claraboies que permeten 
l’entrada de llum a les sales principals de la biblioteca, incloses la cúpula que corona la façana 
principal i la que iŀlumina el Saló bicentenari. La intervenció va ser necessària per a de garantir 
l’estanquitat de l’edifici, que presentava gran quantitat de goteres i filtracions d’aigua per l’envelliment 
i degradació de les estructures metàŀliques, juntament amb ruptures i deficiències en el segellament 
de vidres, sotmesos a constant estrès tèrmic. En les tasques realitzades a les cobertes, les condicions 
climatològiques i característiques de la ubicació ens han obligat a extremar les mesures de seguretat, 
tant a l’exterior com a l’interior de l’edifici, i durant tot el procés s’ha mantingut l’activitat normal 
a les sales intervingudes. En la restauració, s’han rectificat els defectes de l’estructura i s’ha aplicat 
una capa d’anticorrosiu i pintura de recobriment de poliuretà, coŀlocant-se els nous vidres armats 
de seguretat, amb filtre de control solar (infrarojos i ultraviolats), segellats amb adhesiu estructural.

Biblioteca Nacional
Santiago, Xile



Palau Álamos
Santiago, Xile

Els professionals de Kalam han dut a terme la restauració del Palacio Álamos, un clar exemple de 
l’eclecticisme que uneix l’estil classicista, l’Art Nouveau i Beaux Arts propis d’aquesta època en 
l’arquitectura senyorial de la ciutat de Santiago. L’edifici, dissenyat per Alberto Álamos i Humberto 
Bravo a principis del s.XX, ha recuperat tota la seva bellesa per tal que els veïns de Yungay puguin 
gaudir-ne d’ell convertit en centre comunitari. La intervenció va incloure la restauració de tot el 
seu interior, recuperant distribucions, revestiments, fustam i elements ornamentals dels seus espais, 
inclosos els preciosos vitralls de l’escala principal i les terrasses obertes a l’últim pis. Es van restaurar les 
façanes, amb els magnífics treballs de reixeria modernista en la pèrgola, reixa d’entrada i balcons. 
Es va respectar la imatge original de l’edifici, molt desvirtuada per l’efecte dels sismes i d’anteriors 
intervencions, realitzant tots els treballs l’equip d’artesans de l’empresa a Xile. 



Palau Álamos
Santiago, Xile



Palau Álamos
Santiago, Xile



Museu Marítim Nacional
Valparaíso, Xile

El Museo Marítimo, denominat oficialment Edificio Almirante Luis Uribe Orrego, es va inaugurar l’any 
1893 i va ser declarat Monument Nacional, en la categoria de Monument Històric, l’any 2012. La 
intervenció duta a terme en aquesta primera etapa per Kalam inclou les tasques necessàries per 
a la reparació i el reforç del sostral en una superfície aproximada de 1.584 m2. Aquestes feines 
han consistit en el desarmament i retirada de cobertes, reforç i consolidació de cintres existents, 
així com el canvi de planxes de coberta, canals i baixants d’aigua pluvial. S’ha actuat convivint 
amb l’activitat diària del museu, extremant les mesures de seguretat i protecció davant de les 
inclemències meteorològiques. Addicionalment, s’han col·locat tallafocs on es troben els angles 
i s’ha reforçat el passadís sud-oest, recuperant les desviacions estructurals existents per problemes 
de sobrecàrrega a la coberta.



Palau Cousiño
Santiago, Xile

Aquest edifici emblemàtic, icona de la Belle Époque, es trobava tancat pels danys soferts durant el 
terratrèmol de 2010. L’edifici va resultar greument afectat pels despreniments de cornises i caiguda 
d’arcs. Durant la intervenció, el més important ha sigut l’estabilitat estructural, de manera que 
s’ha incorporat una nova cadena d’amarratge a la coronació, a més de consolidar els arcs, 
tractar esquerdes i fixar elements decoratius, incloses les boniques ceràmiques de majòlica italiana 
que decoren les façanes. El nostre equip de restauradors ha treballat durant tota l’obra per tal 
de recompondre fragments originals caiguts de ceràmica i guix i reproduir-ne d’altres perduts 
definitivament. S’ha recuperat el cromatisme original de les façanes després d’un estudi detallat 
de les capes pictòriques superposades, juntament amb el marbre exterior del sòcol, estructura i 
vidres de l’hivernacle, pèrgola d’entrada i altres elements singulars. A més de l’edifici principal, s’ha 
intervingut en altres dependències annexes, com l’edifici d’administració o el de serveis.



Palau Cousiño
Santiago, Xile



Palau Rioja
Viña del Mar, Xile

El Palacio Rioja, un edifici tan emblemàtic de Xile, declarat Monument Nacional l’any 1985, funciona 
actualment com a Museu d’Arts Decoratives després de la profunda intervenció que va dur a terme 
Kalam. La restauració inclou la intervenció a les façanes i la recuperació integral de la seva rica 
ornamentació interior, clàssica i rococó, marbres, fustam, arrebossats, enlluïts i daurats magnífics en 
la decoració dels seus salons principals. Les feines realitzades contemplaven intervencions en tot el 
conjunt, incloses les cobertes, combinant tècniques constructives tradicionals amb una adaptació 
i actualització de les instal·lacions d’acord amb la normativa i l’ús de l’edificació, a més d’un 
important treball de consolidació estructural. També es va desenvolupar el projecte paisatgístic de 
l’entorn del palau. Durant els treballs, es van realitzar tallers in situ, la qual cosa va ajudar a implicar 
als tècnics locals en el procés de restauració.



Palau Rioja
Viña del Mar, Xile



Palau Rioja
Viña del Mar, Xile



Palau Rioja
Viña del Mar, Xile



Palau Vergara
Viña del Mar, Xile

Kalam porta a terme la restauració d’aquest palau d’estil neogòtic venecià, dissenyat pels arquitectes 
Ettore i Alejandro Petri, situat a Viña del Mar i declarat Monument Nacional, per tal de tornar-li la 
seva esplendor i funcionalitat i adaptar-lo al nou ús de Museu de Belles Arts. La intervenció inclou 
tasques en l’envoltant i el seu interior, seriosament danyats per l’últim sisme de gran magnitud de l’any 
2010. En la restauració de les façanes, juntament amb l’eliminació dels recobriments superposats, els 
nostres mestres artesans restitueixen la seva ornamentació mitjançant tècniques d’emmotllament, 
reproduccions i motllures corregudes. Paral·lelament, es treballa en l’estructura del sostral de fusta i 
en la reposició de la coberta per tal de garantir l’estanquitat de l’immoble. A l’interior, es recupera 
l’estabilitat estructural, danyada per l’efecte de la humitat i els xilòfags, substituint-se peus i bigam 
en mal estat i renovant-se les instal·lacions.



Palau Vergara
Viña del Mar, Xile



Teatre Municipal
Iquique, Xile

Edifici situat a la regió de Tarapacá a Xile, construït l’any 1889 i declarat Monument Històric l’any 
1977. Correspon a un immoble d’estil clàssic amb fort accent renaixentista, construït íntegrament en 
fusta, principalment pi Oregon. Destaca la seva façana nord de gran riquesa plàstica i ornamental 
que emmarca la plaça Prat, principal a la ciutat. L’equip de restauradors de KALAM, en una primera 
etapa de treballs en el Monument Històric, intervé amb el maneig integrat de plagues i el registre, 
inventariat i classificació d’objectes i peces d’art situats a l’interior de l’immoble en els seus tres 
nivells, entretecho i soterrani. Identificats els elements de valor, es retiren els objectes de l’interior de 
l’immoble amb l’objectiu de preparant al teatre per a la restauració de les façanes i la rehabilitació 
integral de l’immoble, actualment en execució.



Teatre Galia
Lanco, Xile

Immoble erigit íntegrament en fusta entre 1943 i 1945 amb influència Art Decó construït amb el 
sistema balloonframe. Després de diversos anys en desús, per iniciativa municipal Kalam realitza els 
treballs de restauració integral i posada en valor, amb l’objectiu de rehabilitar-lo per donar cabuda 
a expressions artístiques comunals. L’obra contempla el maneig integral de plagues i l’estabilització 
estructural general, incloent el reemplaçament de la secció inferior de peus drets afectats per 
patologies derivades de la presència d’humitat permanent. La museïtzació d’un projector de 
cinema, la recuperació de les pintures murals, situades als laterals del frontis de l’escenari; del conjunt 
de butaques amb suports metàl·lics originals de l’edifici; i les senzilles xapes de fusta ornamental, 
juntament amb la construcció d’un nou volum per albergar espais expositius; retornaran l’ús, dignitat 
i bellesa a l’edifici.



Teatre Metro
María Elena, Xile

El Teatre Metro, dissenyat per enginyers i arquitectes de la Metro Golwyn Meyer per a l’esbarjo 
dels habitants de La Pampa, va ser declarat Monument Nacional l’any 1999. Va ser construït per la 
Companyia Salitrera Anglo Lautaro l’any 1948 a l’única ciutat salnitrera que segueix en funcionament 
i que està habitada en tot el món. La crisi de la indústria salnitrera i el terratrèmol sofert l’any 2007 
van forçar el seu tancament, davant del risc de caiguda de la coberta semicircular. Les tasques 
realitzades pels mestres i tècnics especialistes de Kalam inclouen l’estabilització i consolidació 
estructural de l’edifici, la millora del sòl, la restauració de les butaques originals, escultures de façanes 
i la renovació integral de totes les terminacions, inclosos sòls i sostres, amb la qual cosa se li retorna 
la condició d’espai teatral i cinematogràfic. Comptarà amb una capacitat per a 488 espectadors 
i una infraestructura totalment renovada, incorporant una petita sala d’exposicions de material 
cinematogràfic i una botiga d’objectes relacionats amb l’immoble.



Teatre Metro
María Elena, Xile



Antic Teatre ENACAR
Lota, Xile

Edifici emblemàtic de formigó armat i influència Art Decó dissenyat per l’arquitecte Eduardo Knokaert 
i que data de l’any 1953. El teatre ubicat a la ciutat minera de Lota és part de la Zona Típica Sector 
Lota Alt declarada pel Consell de Monuments Nacionals l’any 2014, per ser un sector representatiu 
de l’auge de la indústria del carbó a Xile. Kalam realitza la recuperació integral de l’immoble, 
executant reparacions i reforços estructurals amb fibra de carboni en els elements de formigó 
armat, que es trobaven greument deteriorats degut a la manca de manteniment de l’immoble. En 
destaca la restauració de portes de fusta nativa i la reinstal·lació de butaques a l’interior del recinte 
per rehabilitar-lo en el seu ús original. Un projecte d’il·luminació que destaca les línies geomètriques 
de la façana culmina la posada en valor de l’immoble.



Antic Teatre ENACAR
Lota, Xile



Ascensor Monges
Valparaíso, Xile

Ascensor situat sobre el turó del mateix nom, al barri històric de Valparaíso. Inaugurat el 1912 i 
declarat Monument Nacional el 1998, l’Ascensor Monges correspon a un dels 16 elevadors de 
la ciutat. L’any 2012, després de tres anys fora de funcionament va ser adquirit per l’Estat a fi de 
recuperar-lo i posar-lo en funcionament com a mitjà de transport urbà. Els treballs contemplen el 
maneig general de plagues, la intervenció de les estacions superior i inferior (ambdues d’una senzilla 
arquitectura portuària), la millora estructural de les seves fundacions, del plànol de rodament, dels 
sistemes electromecànics i de les instaŀlacions d’especialitat. En destaca la restauració dels perfils 
de motllures i cornises a la façana, així com la rèplica d’elements ornamentals decoratius a través 
de matrius de cautxú de silicona.



Casona de Quilapilún
Colina, Xile

La casa patronal del Fundo Quilapilún, construïda en 1850, està situada en la comuna de Pujol i 
és propietat de la minera Anglo American qui promou la seva recuperació. La seva arquitectura 
és representativa de l’estil de vida rural del s. XIX i va ser declarada Monument Històric en 1981. Es 
realitza la consolidació estructural de murs i sostrada, amb reposició de tots els elements originals 
deteriorats. Al seu torn, s’incorporen noves construccions per a albergar serveis i salons de suport 
als recintes patrimonials que contribueixen el seu apropiat funcionament en la reutilització com a 
Central Cultural. Es desenvolupen projectes de paisatgisme i arquitectura d’exterior, en l’extensió de 
la Casona cap al nord, consolidant un nou pati dur roderado de columnes, amb una plaça de jocs, 
un accés i atri per a lal capella, patis d’accés i una plaça pavimentada per a celebracions cíviques.



restauració de 
façanes
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reproducció d’elements ornamentals
En la nostra llarga trajectòria, 
de més de 30 anys de 
treball i formació contínua, 
hem aconseguit guanyar 
la confiança d’organismes i 
entitats públiques i privades 
com els Ministeris de Cultura, 
Foment, Economia i Hisenda, 
Afers Exteriors i Cooperació o 
Agricultura; Banc d’Espanya 
i prestigioses companyies 
d’assegurances. Una 
experiència apreciada i 
reforçada per la intervenció 
en centenars d’edificis de 
comunitats de propietaris que 
han apreciat els nostres serveis.

Això només és possible amb 
un qualificat equip de tècnics, 
especialistes, restauradors, 
arrebossadors i oficis, alguns 
d’ells perduts, que Kalam 
s’esforça a recuperar a través 
del departament de formació, 
l’experiència i compromís del 
qual fan possible la restauració 
de façanes i cobertes amb 
els mitjans i coneixement 
adequats. Aquesta plantilla 
estable abasta tots els camps 
d’actuació, incloent-hi els 
artesanals, amb reproduccions 
arquitectòniques realitzades 
al nostre taller o la fontaneria 
artística de zinc i plom.



7
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L’estructura de divisions de treball de Kalam 
permet realitzar obres des d’un enfocament 
integral. 
Gràcies a uns mitjans i plantilla propis, podem 
donar una resposta adaptada a les necessitats 
de cada client. Intervencions en façana, 
juntament amb restauració dels espais comuns 
de l’interior, amb atenció a detalls i elements 
singulars per a hostaleria. Criteri per solucionar 
patologies d’edificis de diferents moments 
històrics, fins i tot les més recents en edificacions 
del segle XX, com a la façana de formigó 
prefabricat de la seu de Catalana Occident, o 
fins i tot millorant el seu comportament en edificis 
singulars com el Col·legi Major Cèsar Carlos.

Destaquem, també, la nostra àmplia experiència 
en la millora de l’eficiència energètica 
mitjançant l’aïllament de façanes i cobertes 
amb diferents revestiments i cobriments. Treballs 
que hem realitzat de forma significativa en 
remodelació de barris juntament amb altres 
d’actualització com supressió de barreres 
arquitectòniques, renovació d’instal·lacions o 
adequació d’elements comuns.

A les pàgines que segueixen, vam mostrar 
intervencions realitzades per resoldre patologies 
presents en edificis de diferents èpoques, 
materials, grau d’ornamentació o tipus d’ús. Els 
nostres tècnics, juntament amb els Departament 
de Suport a Projectes (DAP) i de Seguretat i 
Prevenció de Riscos, realitzen sempre estudis 
específics per assegurar la qualitat de l’execució 
i la correcta gestió de totes elles.

1 i 2: Reproducció d’ornaments a la façana de la 
Real Companyia Asturiana de Mines. 
3: Esgrafiat en façana a Ronda de Sant Antoni, 70, 
Barcelona.
4 i 5: Diferents tècniques de neteja de façana de 
pedra.
6: Façana de la seu de Catalana Occident.
7: Tractament de la façana de maó per a 
l’emblemàtic projecte dels arquitectes Herzog & de 
Meuron al CaixaForum de Madrid.
8: Treball de restauració i conservació de la pedra de 
la façana a la Catedral de Sigüenza.

Llegenda d’imatges

gestió integral





Seu del Banc d’Espanya
Madrid, Espanya

Després de més de deu anys des de la nostra primera intervenció a l’edifici del Banco de Espanya, 
catalogat com a Bé d’Interès Cultural, la propietat va tornar a confiar en KALAM per a la restauració 
dels 12.000 m2 de façana de pedra granítica d’Alpedrete, calcàries d’Alconera i marbre de Carrara, 
que corresponen a l’edifici principal i a l’edifici ampliació de 1975. La restauració projectada per 
Valentín Berriochoa comprèn la fixació mitjançant varetes d’acer inoxidable i resines Epoxi de cornises 
i modillons de pedra eliminant les galgues oxidades que han provocat la fractura dels grans carreus 
de pedra, el microcosit i segellament d’esquerdes i fissures, la reunió de carreus i la restitució de 
volums amb morters epoxídics, la neteja, eliminació d’eflorescències, la preconsolidació i aplicació 
de pàtines i tractaments antigrafit als paràmetres de la façana, així com la col·locació de zinc en 
sistemes de junta belga a les cornises. També es restauraran els elements de ferro forjat de plantes 
inferiors, reixeries del pati anglès, fanals de façana i cresteria de zinc de coberta.



Seu del Banc d’Espanya
Madrid, Espanya



Banc d’Espanya
Sevilla, Espanya

Entre els treballs realitzats al llarg del temps per al Banc d’Espanya, en 
seus com la Central de Madrid, la de Saragossa o la de Santander, 
escometem la restauració de façanes i renovació de la il·luminació de 
la seu de Sevilla, construïda en el primer terç del S.XX conformement al 
projecte de l’arquitecte Antonio Illanes del Riu. La intervenció se centra 
en la neteja en sec de la façana de fàbrica de cadirat i l’aplicació d’un 
tractament biocida superficial, al costat de la consolidació i recuperació 
de volums petris mitjançant cosits estructurals. Es finalitza amb tractaments 
superficials de protecció hidròfuga i antigrafitis, així com la neteja manual 
i restauració dels elements decoratius en bronze i la instal·lació de nova 
il·luminació ornamental.



Restauració de la façana al carrer Duana i del balcó principal del carrer 
Alcalá pertanyent a la seu del Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques. Edifici construït com a Real Casa de la Duana per l’arquitecte 
italià Francisco Sabatini en 1761, per encàrrec de Carles III. En 1998 va ser 
declarat Bé d’Interès Cultural en la categoria de Monument. La intervenció 
va consistir en la neteja en sec, la reproducció de volums de carreus de 
granit, impostes, finestres, balustrades, adorns i cants de lloses volades 
i l’aplicació de consolidantes i morters de restauració. Es va realitzar la 
impermeabilització i el solat del balcó principal. Finalment es van aplicar 
pàtines d’entonat cromàtic i es van substituir les baixants.

Ministeri d’Hisenda
Madrid, Espanya



Palau del Senat
Madrid, Espanya

L’edifici del Palau del Senat, de construcció original en 1558, va funcionar 
com a col·legi i convent abans de la instauració se’l seu ús actual en 1837. 
Els treballs realitzats van consistir en la restauració de la seva façana nord. 
En aquesta intervenció es van picar completament totes les superfícies, es 
van descobrir i van substituir les baixants. Es va dur a terme la recuperació 
de les peces prefabricades mitjançant motlles realitzats en els nostres tallers 
especialitzats o mitjançant la realització de cosits integrals de les peces, 
en funció de l’estat d’aquestes. Es va executar un revoco tradicional amb 
diferents mostres de color fins a aconseguir la tonalitat original i es van 
protegir els sortints amb zinc.



Ministeri de l’Interior
Madrid, Espanya

KALAM va realitzar la restauració de les façanes i cobertes en aquest edifici 
d’habitatges de 1900 en el districte de Chamberí. En 1927 els arquitectes 
Gómez Mesa i Ruíz de la Prada Muñoz de Baena van projectar el cos 
d’entrada central, duplicant la façana de l’edifici residencial per al seu 
canvi d’ús com a Ministeri del Treball, Comerç i Indústria. Actualment és la 
seu del Ministeri de l’Interior. Els treballs realitzats s’emmarquen dins de les 
obres de rehabilitació integral d’aquest organisme, executant els treballs de 
neteja i consolidació de maons, revocos, i de forma destacada d’elements 
ornamentals, que es van protegir igual que les cornises i impostes amb nous 
cobriments de zinc, reconstruint les cobertes amb faldons de teula plana.



Complex Canalejas
Madrid, Espanya

Restauració dels més de 7.000 m² de façana que conformen el Complex Canalejas, seu de Four 
Seasons a Madrid, entre les quals destaca la simbòlica façana d’Alcalá 14, mostra de l’arquitectura 
monumental eclèctica del s. XIX, en la qual el nostre equip havia intervingut prèviament. Els treballs 
consisteixen en la neteja en sec dels paraments mitjançant la projecció de diferents abrasius. La 
restauració d’elements petris es realitza mitjançant reconstrucció volumètrica en cornises, impostes, 
balustrades i elements decoratius, tant de pedra natural com artificial. Així mateix, s’aplica una 
pàtina cromàtica d’entonació en paraments restaurats i tractament protector hidrofugante. Es 
recuperen les serralleries ornamentadas, així com la decoració exterior del conjunt amb fanals de 
globus i pinacles de zinc. Finalment, es restauren les escultures de coure revestides amb pa d’or 
que coronen el conjunt.



Complex Canalejas
Madrid, Espanya



Museu Arqueològic Nacional
Madrid, Espanya

En aquest edifici construït l’any 1866, realitzem una sèrie d’actuacions 
d’emergència en la façana del Museu Arqueològic Nacional. Compta 
amb un pòrtic de doble ordre de columnes amb esfinxs que miren cap al 
carrer Serrano de Madrid, on es van realitzar cosits amb varetes de fibra 
de vidre i resines epoxídiques, segellat de fissures i consolidació d’elements 
deteriorats, sota supervisió del Ministeri de Cultura i l’Institut de Patrimoni 
Cultural d’Espanya. També es va intervenir al Pati de la Verge i Pati Gran, 
amb treballs de neteja, restauració de pedra i revocos tradicionals i neteja 
dels marbres i elements decoratius de pedra calcària de l’escala d’aquest 
Monument declarat per l’estat Bé d’Interès Cultural en 1983.



Palacio del Marqués de Gaviria
Madrid, Espanya

Antiga residència del marquès de Casa Gaviria, aquest edifici, articulat entorn de dos patis i obert 
a a el carrer, respon a la mena de palau renaixentista italià com el Farnesio de Roma. KALAM 
realitza la intervenció en la façana d’aquest immoble palacial localitzat en el centre de Madrid, 
consistent en la restauració dels seus elements ornamentals i arquitectònics com l’escut i copes 
en la rematada superior de l’alçat, albardillas, cornisa i retancats. Neteja i restauració de les seves 
superfícies pètries -en el frontó, impostes i columnes-, revocos -amb reparació d’esquerdes-, i de maó 
-amb el cajeado, retacado i passat juntes de les peces en mal estat-. Es col·loquen proteccions en 
els elements sortints horitzontals, de plom en el frontó corb i zinc en cornises, i s’aplica un tractament 
hidrofugante transpirable i incolor a les superfícies pètries i de maó. Es completa l’actuació amb una 
revisió i recuperació de serralleria i la incorporació d’il·luminació, instal·lacions i rètols, prèviament 
desmuntats.



Seu CaixaForum
Madrid, Espanya

Per a aquesta coneguda intervenció, seu de la Fundació La Caixa a Madrid, 
signada per l’estudi suís Herzog & de Meuron, arquitectes guardonats 
amb el premi Pritzker a la seva trajectòria professional, recuperem les 
façanes de maó, memòria de la prexistencia industrial com a antiga 
Central Elèctrica del Migdia. Realitzem la neteja, consolidació, protecció, 
retacado, rejuntades i pàtines, entre altres treballs, així com la formació de 
nous murs de tancament de façana en les zones inicialment inexistents i en 
motllures juntament amb un minuciós treball de recuperació de cornises. 
Destaquem la realització de tot el procés d’elaboració de motlles per a 
l’obtenció de maons d’idèntiques dimensions als originals.



La Casa Encendida
Madrid, Espanya

La Fundació Caja Madrid ens va encarregar la restauració de les façanes 
d’aquest edifici situat entre els carrers Ronda de València, Amparo i 
València, en les quals es va procedir a la neteja, reintegració dels maons 
de façana i substitució de les peces necessàries, per a les quals es van 
confeccionar diferents mostres aconseguint una perfecta mimetització 
amb l’original per part dels nostres restauradors especialitzats, posteriorment 
es van aplicar tractaments de consolidació i hidrofugació. També es va 
intervenir en els pinacles i la resta d’elements ornamentals de façana, 
destacant la importantíssima restauració del campanar original sobre el 
rellotge.



Museu Thyssen-Bornemizsa
Madrid, Espanya

Antic palau de Pic della Mirant-la i residència dels ducs de Villahermosa, 
aquest edifici de 1805 va ser reestructurat perquè albergar la col·lecció 
d’art Thyssen-Bornemizsa i posteriorment ampliat. Durant l’execució 
d’aquests últims treballs, restaurem les façanes i cobertes, recuperant la 
seva riquesa ornamental, per al que va ser necessària la reconstrucció de la 
totalitat de cresterías i balustrades. El nostre equip de taller va elaborar els 
motlles i elements necessaris, restaurant la resta dels ornaments, cobriments 
de zinc, ràfecs, fusteries, serralleries i decoracions. A més, es van aplicar 
nous revocos i revestiments, completant-se la nostra col·laboració amb 
el muntatge de les noves cobertes amb teula vidriada expressament 
fabricada per a aquest efecte.



Cinemes Callao
(en execució) Madrid, Espanya

En 1926, l’arquitecte Luis Gutiérrez Soto, projecta i edifica aquest edifici 
dedicat a les projeccions cinematogràfiques en plena Plaza Callao. En 
aquesta, la seva primera obra important a Madrid realitza un projecte 
monumental de línies senzilles i proporcions harmòniques. KALAM realitza 
les obres de restauració i conservació de les façanes exteriors d’aquest 
cinema. Amb treballs que comprenen la restauració del revoco i esgrafiat 
dels paraments, la reposició i reconstrucció de les motllures i cornises 
danyades, així com la restauració de columnes, chapiteles i dibuixos 
arabescos. Per a finalitzar es realitza l’arranjament de les fusteries de fusta 
originals, del rètol vertical i de les serralleries tant de les façanes com les 
de la torrassa de coronació de cantonada.



Intervenim en aquest icònic immoble de l’arquitecte Pedro Muguruza situat en l’emblemàtica 
Gran Via madrilenya, sent el primer edifici a usar maó vist, formant un de les fites recognoscibles de 
l’entorn de la plaça de Callao. Els treballs consisteixen en la restauració dels més de 9.200 m² de 
façana exteriors patis, petos, ornaments i balustrades. Es va procedir a la neteja de les superfícies 
descobrint l’estat real del suport, la substitució de maons deteriorats, la rejuntada dels paraments 
de maó, l’aplicació de successives capes de veladura a base d’hidròxid de calç amb càrregues 
de pigments naturals com a entonació cromàtica, la consolidació dels paraments de revoco 
mitjançant consolidantes amb base de silicat de potassi pur i calç natural amb terres i minerals 
naturals i la reconstrucció d’aquells adorns que presentaven risc de despreniment, sent en molts 
dels casos necessària l’execució de motlles in situ per a la seva reconstrucció i la recuperació de 
volums amb fileres i ancoratges al suport.

Palacio de la Prensa
Madrid, Espanya



Palacio de la Prensa
Madrid, Espanya



Ombú
Madrid, Espanya

Fem els treballs de restauració de façanes d’aquest immoble dins de 
l’execució del projecte de Foster + Partners i Ortiz.León per a convertir 
aquest bé industrial en una nova seu empresarial. A través de la nostra 
acreditada experiència en treballs similars, la intervenció consisteix en la 
neteja de paraments de maó amb rehabilitació de les peces deteriorades i 
reintegració de les filades que manca, amb rejuntada i posterior hidrofugat 
de la façana, efectuant així mateix operacions més precises, com cosits 
d’esquerdes estructurals, restauració d’elements ornamentals mitjançant 
reproduccions, entre altres. D’aquesta manera, recuperem l’estètica 
característica de les seves façanes neomudéjares originals de l’arquitecte 
Luis de Landecho.



Ombú
Madrid, Espanya



Il·lustre Col·legi d’Advocats
Madrid, Espanya

Restaurem les façanes exteriors d’aquest bell immoble del carrer Serrano de Madrid. Els treballs 
consisteixen en la neteja completa mitjançant aigua a pressió controlada, execució de revoco 
tradicional de calç amb acabat a la martillina segons l’especejament original, restauració de 
cornises, balustrades, impostes i safates de balcons, reparació d’impostes i execució de nova cornisa 
en zinc natural, a més de la reproducció de balustres, canecillos i elements ornamentals mitjançant 
motlles de resines i fibra de vidre confeccionats en el nostre taller. Tota la bellesa d’aquest edifici 
queda emfatitzada gràcies a l’execució d’una nova il·luminació arquitectònica.



Edificis Renfe
Madrid, Espanya

En els antics edificis administratius de la Companyia dels Ferrocarrils de Madrid a Saragossa i Alacant 
(MZA), KALAM realitza la restauració de façanes amb diferents metodologies de neteja adequades 
als diferents materials (en humit, raspallat suau, microprojecció en sec i tractaments especials en zones 
puntuals). La deterioració de les guarnicions va fer necessària una intervenció total en les mateixes 
consistent en: ancoratge dels paraments de les peces susceptibles de despreniment mitjançant 
cosit amb varetes i resina epoxi, segellats de fissures i esquerdes amb morters, restauració in situ i 
en taller de les peces més deteriorades o perdudes. Recuperació de formes i volums de cornises i 
impostes emprant morters especials de reintegració. Realització de nous revocos en plantes inferiors 
de l’edifici emprant morter de calç. Entonació cromàtica i hidrofugació del conjunt.



Seguros Ocaso
Madrid, Espanya

En aquest edifici de principis del segle XX de tipologia d’habitatge per a 
l’alta burgesia, obra de Teodoro d’Anasagasti, realitzem la restauració 
de les seves façanes amb cantonades resoltes a manera de rotondes. 
Substituint cobriments de zinc de cornisa i impostes, realitzant reproduccions 
en taller propi de restauració de motllures i balustres, restaurant les fusteries 
de fusta i metàl·liques i acabant l’actuació amb un micronitzat dels 
paraments de granit. També s’ha executat una nova xarxa de sanejament 
horitzontal amb nova escomesa mitjançant excavació en mina, s’han 
executat reforços estructurals en plantes superiors i s’han impermeabilitzat 
i solat totes les cobertes.



Seguros Ocaso
Madrid, Espanya

En aquest edifici d’habitatges de 1907, transformat el seu ús a oficines, 
propietat del grup Ocàs, i situat en el Passeig de la Castellana 21, es 
va dur a terme la restauració de les seves façanes principal, posterior i 
del pati interior. Es van reforçar estructuralment els miradors, sanejant els 
revestiments i reproduint els revocos a la martillina originals. Es van reparar 
les cornises, impostes, fronts de balcons, balustrades i elements decoratius 
d’escaiola i pedra artificial. Va completar l’actuació la col·locació de 
noves persianes de llibret per a homogeneïtzar els buits de façana i la 
reparació de la serralleria de miradors i balcons.



Seguros Bilbao
Madrid, Espanya

Per a la companyia Segurs Bilbao restaurem les façanes d’aquest 
representatiu edifici situat en la plaça de la madrilenya Porta d’Alcalá, 
enfront de l’entrada principal del Parc del Retir. Es va fer una laboriosa 
tasca de neteja, substitució de més de 14.000 maons aplantillados i de 
tejar, passat juntes i posterior hidrofugació de la gran superfície de maó 
que domina aquestes façanes. A més, es va dur a terme una minuciosa 
restauració dels elements ornamentals i es va procedir a la pintura de 
cornises, impostes, revoltats de buits i de la serralleria que protegeix aquests 
buits, així com a la impermeabilització i execució de solat català en balcons 
i proteccions de zinc.



Plaza de la Independencia 5
Madrid, Espanya

Els treballs realitzats en aquest edifici situat a la Plaça de la Independència 
han consistit en la restauració de les façanes principal, posterior i dels patis 
interiors. Es van recuperar els acabats originals realitzant un estudi cromàtic 
del conjunt i elaborant mostres per a la Propietat, es van reintegrar els 
volums d’impostes, cornises, ornaments i balustrades mitjançant morters 
de restauració i es va executar la correcta formació de pendents i 
impermeabilització de balcons per evitar futures escorrenties a la façana. 
Es va completar la intervenció restaurant i recuperant les faltes que 
presentaven les baranes de forja i l’àguila de fosa emblema de l’edifici.



Cámara de Comercio
Madrid, Espanya

Després de les feines dutes a terme als números 2 i 5 d’aquesta cèntrica 
Plaza de la Independencia, KALAM va realitzar la restauració de les façanes 
de pedra d’aquest edifici propietat de la Cámara de Comercio. Les tasques 
van consistir en la neteja combinant diferents mètodes (en sec, humit o 
amb projecció d’àrid), en funció del grau de brutícia i del suport a netejar. 
Es va consolidar la pedra deteriorada, es van realitzar cosits amb vareta 
de fibra de vidre i es va reparar amb morters de restauració pigmentats 
en massa, igualant el color original de la pedra. Vam acabar el treball 
aplicant un tractament protector hidròfug tant a la pedra calcària com 
al granit de la planta baixa.



Seu Telefónica
Bilbao, Espanya

Recuperem les façanes de la seu principal de Telefónica en el nord 
d’Espanya. Edifici projectat per Ignasi de Cárdenas, arquitecte que va 
dissenyar 42 seus per a Telefónica, entre elles la de la Gran Via madrilenya. 
Per a aquest treball es té com a base l’estudi realitzat pel Departament de 
Suport a Projectes durant la fase de Projecte. Es van reintegrar les cornises 
amb cosits de vareta d’acer inoxidable, filferro de llautó i morters específics 
de restauració, renovant-se el zinc de les línies d’abocament, cornises i 
impostes, mitjançant un sistema de corredissa. Es van aplicar tractaments 
específics de nanoconsolidantes i hidrofugantes en tots els paraments i es 
van renovar els esmalts de les fusteries i embocadures de planta baixa.



Seu Central Catalana Occidente
Sant Cugat del Vallès, Espanya

Aquesta intervenció, en el complex principal de Catalana Occident, en la Avinguda Alcalde Barnils 
63, mostra un exemple de la conservació que s’ha de donar a edificis imperdibles, ja protegits amb 
les bases consensuades en el congrés internacional celebrat al nostre país amb el suport decidit de 
KALAM, aconseguint el Document de Madrid, que incorpora ICOMOS en la seva XVII Assemblea 
General de París. Es va intervenir en les façanes de formigó vist amb patologies en els elements 
prefabricats per corrosió de les armadures picant zones afectades, micronitzat amb silicat d’alumini 
i pasivado d’armadures o substitució d’aquestes, recuperació de volums amb morters tixòtrops 
d’alta resistència i baixa retracció, hidrofugació i entonació del conjunt amb tècniques de veladura 
mineral i altres treballs de conservació i millores de l’exterior.



Alcalde Barnils 63
Sant Cugat del Vallès, Espanya

Després dels treballs realitzats a l’edifici principal de la seva seu central, Catalana Occident va tornar 
a confiar en el nostre equip aquesta nova intervenció. Les façanes de formigó vist presentaven 
patologies en els elements prefabricats per corrosió de les armadures. Els treballs han consistit en 
la neteja dels paraments, el sanejat de les zones deteriorades, amb sanejat i passivat d’armadures 
o substitució de les mateixes, la recuperació de volums amb morters tixotròpics d’alta resistència i 
baixa retracció, la renovació del segellat entre elements i en la hidrofugació i entonació del conjunt 
amb tècniques de veladura mineral. Complementàriament s’han realitzat altres intervencions de 
conservació i millora de l’exterior com la col·locació de perfils d’alumini lacat amb trencaaigües i 
el sanejat, protecció i pintat de portes metàl·liques i reixes.



Paseo de la Castellana 4
 Madrid, Espanya 

Kalam va restaurar les façanes d’aquest emblemàtic edifici seu original 
d’IBM a Madrid, obra de l’arquitecte Miguel Fisac. Els seus característics 
prefabricats de formigó presentaven un alt grau de carbonatació i risc de 
despreniment de grans peces. Es va reforçar la trava als forjats amb una 
actuació sobre més de 1.500 m², es van recompondre volums mitjançant 
morters de reparació tixotròpics, prèvia passivació de les armadures, i 
es va aplicar a tot el conjunt un recobriment anticarbonatació. Es va 
completar la intervenció amb la instal·lació de falsos sostres de Composite 
en substitució dels existents d’escaiola i amb la demolició de la coberta 
plana de l’àtic per instal·lar una impermeabilització de làmina TPO amb 
acabat de llosa filtrant.



Ambaxaida d’Indonèsia
Madrid, Espanya

Restaurem aquesta singular façana caracteritzada per l’ús de xapes corbes 
galvanitzades en l’antic edifici Bioter i actual Ambaixada de la República 
d’Indonèsia, concebut per l’arquitecte Miguel Fisac, autor de notables 
exemples de patrimoni arquitectònic del S.XX. Els treballs s’inicien amb 
la rentada i gratat previ de pintures velles sobre la superfície metàl·lica, 
eliminant taques i adherències incrustades mitjançant decapants i 
procediments mecànics segons l’àrea a tractar. Posteriorment, s’aplica 
una nova capa de pintura recuperant la característica imatge d’aquest 
immoble. Es completa l’actuació amb la renovació de fusteries, així com 
l’adequació de l’escala actual i equips contra incendis.



Col·legi Major César Carlos
Madrid, Espanya 

Amb el característic revestiment ceràmic d’aquesta residència de la Ciutat Universitària Madrilenya, 
Alejandro de la Sota busca, a partir d’una combinació cromàtica, mimetitzar l’edifici amb el seu 
entorn. Kalam va intervenir unint la necessària actualització amb l’adequada conservació d’aquest 
edifici representatiu del nostre patrimoni del segle XX. Es va utilitzar un sistema d’injecció d’aïllament 
en cambres existents conservant la construcció original, substituint les fusteries per perfils més eficients 
tenint en compte en la seva fabricació la solució original. Per recuperar la seva característica 
imatge, es va realitzar un estudi detallat de peces ceràmiques de més de 30 tonalitats matisades 
de la lluentor al mat amb producció artesanal i tractament individual de rectificat (més de 120.000 
peces). Amb l’assessorament de la Fundació Alejandro de la Sota, Kalam ha recuperat la pell 
original de l’edifici millorant la seva eficiència energètica. Ajustant-nos a les necessitats del client 
vam realitzar la intervenció per fases en tres anys consecutius.



Reial Acadèmia de Medicina
Madrid, Espanya

Restauració de la façana d’aquest edifici d’estil neobarroc classicista, 
que imita a la d’un palau del segle XVIII. En ella destaquen els balcons 
i frontons de la primera planta i l’eix central jalonat per dues columnes 
amb forma d’Hèrcules, inusual en l’arquitectura madrilenya. Els nostres 
equips van fer els treballs de neteja, reintegració i consolidació d’elements 
ornamentals mitjançant emmotllaments sobre morters de restauració fixats 
amb varetes de fibra de vidre i armadures de fils latonados. Es va procedir 
a la rejuntada de les superfícies amb morters acolorits, tractaments de 
protecció, i col·locació de nous cobriments de zinc en vols i cornises.



Col·legi Nuestra Señora del Pilar
Madrid, Espanya

Restauració de les façanes d’aquest emblemàtic centre docent declarat 
monument BIC que s’inicia amb la neteja de paraments revocats i de 
maçoneria i cadirat de pedra, així com balustrades i cornises. Posteriorment, 
es restauren els paraments revocats amb morter de calç i pigments naturals 
d’alta resistència a la radiació UV, així com paraments i elements de pedra 
amb morters de restauració específics i reintegració de línies d’impostes i 
cornises amb ajuda de varetes de fibra de vidre. Es finalitza amb hidrofugat 
i aplicació de pàtina d’entonat cromàtic de base mineral, completant amb 
la restauració d’elements singulars decoratius com a pinacles, balustrades 
i ornamentació de portades.



Col·legi Jesús María
Madrid, Espanya

En la primera fase es va actuar en les façanes dels carrers Velázquez i Maldonado. Es van substituir les 
peces deteriorades de maó per altres de similars característiques, es van reajuntar els paraments, es 
van netejar amb micronitzat de sílice i es hidrofugaron. Es va actuar en els elements petris de sòcols, 
retancats i cornises, reintegrant i protegint amb pitets de zinc. En una segona fase, en termini molt 
reduït per necessitats de la institució, restaurem 10.000 m² de façanes juntament amb la urbanització 
i pavimentació de pati, accessos i mur de tancament. Restauració i reconstrucció d’elements 
ornamentals i treballs en alers, revocos, fusteries, serralleries, elements de zinc i revestiments. Després 
de dues primeres fases, es procedeix a la rehabilitació completa de 3.500 m² de coberta. Previ procés 
de neteja i classificació, s’han tractat convenientment tots els elements singulars. S’ha aprofitat 
la intervenció per a instal·lar línies de vida que facilitin el manteniment de la coberta, així com la 
renovació de patis i cobertes planes.



Col·legi de les Escoles Pies
Zaragoza, Espanya

El Col·legi de les Escoles Pies de Saragossa va ser fundat el 1733 sota el 
patrocini de l’Arquebisbe Tomàs Crespo d’Agüeroue i està declarat Bé 
d’Interès Cultural des de 1978. Les actuacions escomeses en el conegut Pati 
Palafox, han tingut per finalitat l’eliminació de reconstruccions inadequades, 
la consolidació de les façanes i l’harmonització de les pèrdues. La seva 
restauració va consistir en la neteja mitjançant micronitzat en humit, la 
recomposició de volums amb morters de calç i vareta de fibra de vidre, 
impermeabilització amb zinc de les cornises i l’hidrofugat dels paraments.



Col·legi Blanca de Castella
(en execució) Madrid, Espanya

Realitzem les obres de restauració de les façanes de maó i de renovació dels 
interiors d’aquest centenari centre escolar situat en ple barri de Chamberí, 
el Col·legi Blanca de Castella. L’actuació exterior, que es duu a terme sobre 
els tres edificis del complex, comprèn la neteja, consolidació, rejuntada 
i hidrofugat de tots els paraments. El sanejat i retacado d’escopidor, 
cornises, tornapuntes i altres elements. També procedim al cosit de totes les 
fissures mitjançant claus de lligat. Per a finalitzar amb la impermeabilització 
i nou solat de la coberta plana de la casa gran. A l’interior, els treballs 
consisteixen en la renovació completa de les aules i els serveis, incloent-hi 
les fusteries, instal·lacions i altres elements.



Escola Major de Dansa
Madrid, Espanya

Vam restaurar les façanes d’aquest emblemàtic edifici situat a Ribera de Curtidores 2. Es va realitzar 
neteja mitjançant aigua a pressió o projecció de silicat en sec en funció de la naturalesa de suports a 
les façanes principal, posterior i laterals i a la plaça enfrontada a l’accés. Es van reconstruir cornises, 
embocadures, sòcols, elements ornamentals i de forja, etc. en alguns casos valent-nos únicament 
de fotografies antigues com a model, mitjançant modelats in situ o amb motlles de silicona, làtex o 
escaiola en els nostres tallers. Es va realitzar un minuciós treball de substitució del maó en les zones 
més deteriorades, fabricant ferros especials per al rejuntat. Es van aplicar hidrofugants i consolidants 
en tots els paraments. Ens agradaria destacar la recuperació del conjunt escultòric central a façana 
principal, del rellotge situat a la torre dreta de la mateixa façana i de la font localitzada a la plaça.



Palau de Linares
Madrid, Espanya

El Palau de Linares situat en ple cor de Madrid, en la Plaça de Cibeles, 
és l’actual seu de la Casa d’Amèrica. És un edifici característic de 
l’arquitectura palatina madrilenya del segle XIX, i va estar durant molt de 
temps abandonat fins que en 1976 va ser declarat Bé d’Interès Cultural. 
Els treballs realitzats per KALAM s’han localitzat en la façana orientada al 
pati enjardinat, restaurant les cornises de pedra amb morters específics 
recuperant els volums perduts dels elements decoratius i executant el 
taqueado de cornisa. S’ha recuperat el maó, aplicant tractaments de 
consolidació i substitucions puntuals de les peces. S’han aplicat pàtines al 
silicat com a acabats i s’ha rematat la cornisa amb pitet de plom.



Palau de Miraflores
Madrid, Espanya

En aquest conegut Palacio de Miraflores, obra de Pere de Ribera en 
1732, i del qual només es conserva original part de l’immoble, realitzem la 
restauració de la façana principal de maó, amb la portada barroca de 
forma piramidal i gran profusió decorativa amb ornamentació en pedra 
de pedrera i un escut històric i la façana posterior dels mateixos materials. 
Aquestes es van consolidar mitjançant cosits amb resines epoxi i es van 
netejar. Així mateix, es van reposar els volums de cantería perduts i les 
serralleries de balcons. A més, es van col·locar proteccions de zinc i es van 
dur a terme treballs de restauració de la claraboia. Aquest edifici va ser 
declarat Bé d’Interès Cultural com a Monument en 1976.



Palau de Zurbano
Madrid, Espanya

El Palau de Zurbano, situat al carrer madrileny que porta aquest nom, 
és el lloc de naixement de la reina de Bèlgica, Fabiola de Mora i Aragó 
i en l’actualitat és propietat del Ministeri de Foment. Va ser construït per 
encàrrec del comte de Muguiro en 1878, seguint la tipologia de volum 
en cantonada cúbic i simètric. Els treballs de restauració s’han centrat en 
les façanes. Es van recuperar cornises, impostes, embocadures de buits 
i llindes amb morters de restauració, rematant la cornisa amb pitet de 
zinc. El maó es va recuperar mitjançant el retacado de peces i posterior 
aplicació de tractament hidròfug protector. Per als treballs de fusteria es 
va instal·lar un taller en obra on es van restaurar les persianes de llibret i es 
va recuperar la serralleria.



Palau Conde de Villagonzalo
Madrid, Espanya

Al costat dels treballs realitzats en les estades interiors, KALAM aborda la 
restauració de façanes d’aquest immoble l’estat previ del qual era ruïnós. 
La intervenció consisteix en la recuperació del revoco de calç de façana, i 
la reproducció i recuperació de les motllures originals de cornises, revoltats 
de finestres i impostes. D’igual forma, es col·loquen proteccions amb zinc 
i es recupera la serralleria original de forja, destacant la restauració de la 
portada original de granit de la façana principal. Finalment, es realitza la 
reproducció de balustrades de pedra de Colmenar i elements decoratius 
(florons) de rematada del peto de coberta, així com la rematada amb 
revestiment d’aplacat de granit dels murs de nova construcció de formigó 
armat.



Palau Conde de Villagonzalo
Madrid, Espanya



Palau de María Pita
A Coruña, Espanya

L’Ajuntament de la Corunya ens va adjudicar a través de concurs, les obres 
de restauració de les façanes de la seva seu, volent garantir la integritat 
d’un palau amb cent anys d’història, de valor simbòlic i arquitectònic. 
Aquest edifici, coronat per tres cúpules i d’un estil eclèctic, és la seu 
consistorial des de 1917 i presa el seu nom de l’heroïna gallega que va 
defensar la Corunya de les tropes angleses en 1589. Els treballs van consistir 
en la neteja de les façanes, aplicació de revoco amb morters de calç, 
restauració de cornises, teulades, balcons, fusteries, materials metàl·lics i 
ceràmics d’aquest imponent monument, així com tractament de diverses 
patologies, consolidació i hidrofugació.



Casa-Palau Palazuelo
Madrid, Espanya

Antonio Palacios aixecava l’edifici de Correus quan va rebre l’encàrrec 
de la Casa-Palacio de D. Demetrio Palazuelo. Es tracta d’un volum de set 
pisos, inclòs soterrani i sotabanco, el xamfrà del qual es potencia amb tres 
cossos de miradors agrupats, amb una torrassa amb chapitel de coronació. 
Les plantes responen a la tipologia de casa burgesa d’aquesta zona de 
Madrid. Els nostres restauradors van recuperar els elements compositius 
de la coronació de l’edifici, perduts en la seva pràctica totalitat, sent 
necessària la fabricació de grans motlles. Sobre la façana es van realitzar 
delicats emmotllaments que es van fixar mitjançant varetes de fibra de 
vidre, substituint els cobriments de zinc sobre les cornises, aplicant-se 
revestiments de terminació.



Casa Ramón Godó
Madrid, Espanya

Restauració de les façanes i torrasses, d’estuc de marbre i pedra, d’aquest 
edifici projectat per José López Sallaberry, en 1908, i que va obtenir tots 
els premis d’arquitectura del seu moment. En aquestes façanes, de 
reminiscències franceses i tocs modernistes, i que compten amb una solució 
de xamfrà, de gran desenvolupament i doble rotonda, KALAM va realitzar 
una restauració global de tots els elements, reconstruint la totalitat dels seus 
balcons i de gran part de les seves cornises i elements decoratius, aplicant 
revestiments de fusteries, serralleries i façana. Es va realitzar una important 
labor de reconstrucció de les torrasses, substituint tots els elements de zinc.



Paseo de la Castellana 15
Madrid, Espanya

En aquest edifici d’esquema popular d’habitatge col·lectiu de principis 
del segle XX, amb un basament amb potent passat juntes horitzontal 
i rematat per galeries de columnes, es realitza la restauració de les 
façanes mitjançant sanejat dels paraments revocats, fixació d’elements 
susceptibles de despreniment, reconstrucció d’elements irrecuperables 
o perduts i tractament específic sobre esquerdes i fissures. La intervenció 
es va completar amb la substitució de pitets de zinc i col·locació en nous 
nivells, tractament i pintat de fusteries i serralleries i revestiment final dels 
paraments de façanes, restaurant-se d’igual manera els murs límit.



Paseo de la Castellana 1
Madrid, Espanya

Lamentablement, la remodelació urbana del Passeig de la Castellana va arrossegar innombrables 
palauets, molts d’ells únics; aquest, de finals del segle XIX, va formar part de l’expansió de l’eixample 
de Madrid. L’equip de KALAM fa treballs de conservació i recuperació en tota el seu envolupant. Es 
desmunta la coberta de pissarra de la torrassa per a procedir a la substitució de la seva estructura 
de fusta i es reposa la coberta segons el seu estat original substituint també els pitets de plom per 
peces noves. Els treballs en les seves tres façanes de revoco inclouen la neteja i restauració dels 
elements decoratius, cornises, balustrada i retancats, l’escatat i esmaltat de les baranes dels balcons 
i l’aplicació de pintura al silicat sobre els paraments verticals. Les cornises de l’edifici, molt danyades 
a causa de l’òxid dels perfils, es reforcen amb varetes i morter. Es completa la intervenció en la 
façana posterior, d’acabat a base de peces prefabricades de formigó, amb una neteja general i 
l’aplicació d’un producte hidrofugante.



Campomanes 3
Madrid, Espanya

Es realitza la restauració de façanes d’aquesta casa-palau, construïda a la 
fi del segle XIX i amb protecció integral dins del Conjunt Històric de la Vila 
de Madrid, donat el mal estat d’acabats, motllures, retancats, mènsules, 
impostes, pitets i cornisa superior amb canecillos, així com de la fusteria 
de balcons i llibrets. D’aquesta manera, es fan treballs de restauració 
amb morters i escaioles compatibles amb el suport, igualant la textura i 
terminació existents i reposant in situ els volums en mal estat o degradats. 
Finalment, se substitueix el canaló longitudinal en paral·lel a la cornisa per 
un altre de zinc semblant a l’actual.



Plaza de Oriente 6
Madrid, Espanya

Restauració de les façanes principals d’aquest immoble situat en ple centre 
històric de Madrid, amb característiques pròpies del classicisme imperant en 
la seva època. Els treballs se centren en la cornisa superior, la deterioració 
de la qual suposava un risc per als transeünts, i on el personal especialitzat 
de KALAM reconstrueix la forma original mitjançant l’elaboració de motlles 
i fileres. D’igual forma, s’intervé en els emmarcats de totes les balconeras i 
les impostes. L’actuació es completa amb el sanejat, mitjançant repicat i 
nova aplicació de revoco de calç existent en les façanes, la reconstrucció 
de la balustrada i el sanejat de baranes i fusteries de fusta.



Marquès del Duero 8
Madrid, Espanya

Kalam va realitzar la restauració completa de les façanes d’aquest edifici. 
La intervenció va consistir en la neteja, picat i execució d’estucs tradicionals 
de calç respectant el disseny original amb acabats a la buixarda i llis rentat 
amb especejament de carreus. Es van reproduir les diferents motllures de 
la façana en el nostre Taller de Reproduccions Arquitectòniques i es van 
reparar els desperfectes de les fusteries. Es va completar l’actuació amb el 
reforç estructural de miradors, zones interiors i patis i amb una intervenció 
a les cobertes incloent la restauració del zinc en escates de les torrasses.



Plaza de Isabel II 8
Madrid, Espanya

Intervenció en aquest immoble centenari en ple centre històric de Madrid, ubicat davant del Teatre 
Real, resolent les deficiències existents a la façana, coberta i patis. En els alçats, es procedeix a una 
neteja amb aigua a pressió controlada, restauració de l’estuc de calç buixardat, i de la cornisa i 
permòdols de fusta, reintegrant i sanejant les motllures, recercats de forats i impostes d’escaiola i 
reparació de baixants de zinc per a l’eliminació d’humitats. Es finalitza amb una aplicació de pintura 
al silicat en els estucs i escaioles, i d’esmalt a les cornises de fusta i ferramenta. Les intervencions a la 
coberta es plantegen en diferents fases d’execució, a fi i efecte d’evitar molèsties i possibles filtracions 
als habitatges, executant en primer lloc una impermeabilització amb plaques asfàltiques ondulades 
d’alta qualitat, i cobrint amb teula corba fixada amb elements metàl·lics i escuma especial. Es van 
construir dos nous careners de teula i es va renovar el cavalló i els canals de zinc natural, i pintat de 
xemeneies, lluernes, forat d’escala així com els paraments dels terrats i patis.



Paseo de Recoletos 21
Madrid, Espanya

Kalam va realitzar la restauració d’aquesta façana amb la reintegració 
de les motllures fetes al nostre taller de reproduccions arquitectòniques, 
picat i execució d’arrebossats, escaioles mitjançant la fabricació de fileres, 
substitució de la coberta d’impostes de zinc i de contrafinestres de fusta, i 
neteja amb raig de sorra a les plantes baixes en granit. També es va renovar 
la coberta millorant l’envoltant i impermeabilitzant i remodelant les terrasses 
privatives i els falsos sostres i aïllaments interiors dels habitatges. Destaquem 
que aquestes feines a la coberta es van dur a terme sense afectar als 
habitatges inferiors, confeccionant una passarel·la pel baix coberta.



La Casa de les Boles
 Madrid, Espanya

Aquest immoble, situat al carrer d’Alcalá 145 i construït en 1890 per 
Julián Marín, és una de les primeres intervencions en el sector sud-oest 
de l’Eixample de Salamanca de Secundino Zuazo. Kalam rep l’encàrrec 
d’aquesta comunitat de propietaris per a la restauració de les façanes. 
Compostes per un basament revocat en planta baixa i quatre plantes 
on es produeix alternança de maó i revoco, així com la restauració de 
la torre neomudéjar del chaflan i dels seus elements ornamentals: el maó 
tricolor, els taulells policromats, els arcs mocárabes i de ferradura, i les 
característiques esferes platejades i esmaltades, incrustades en ella, per 
les quals aquest immoble rep el seu característic nom.



Antonio Maura 4
Madrid, Espanya

Completa intervenció de restauració de l’envoltant d’aquest edifici i dels seus espais singulars 
interiors que va incloure l’elaboració in situ i en taller de motlles per a elements de façana com 
gerros, balustres, passamans, cornises i impostes i d’ornaments d’escaiola interiors, amb més de 400 
metres de motllures perimetrals i plafons en sostres de totes les estances, decoracions i recercat de 
la porta principal, sostre del vestíbul i reproducció de l’antic fris d’escala, espais en què també es 
van realitzar treballs de pedra picada en el marbre carrara. Restauració de la façana mitjançant 
tractaments hidrofugants i pintures al pliolite en els paraments d’arrebossat i pedra artificial; el 
decapat i restauració de fusteries, mallorquines, baranes de fosa, etc. i reproducció completa de 
tres miradors irrecuperables pel seu alt grau de deteriorament, així com altres treballs en els patis 
interiors. Es van refer les cobertes amb acabats en tarima, grava o llosa filtrant i l’execució de nous 
recobriments d’antrazinc al llevant de planta sisena.



Antonio Maura 7
Madrid, Espanya

Treballs per a la conservació i recuperació de la bellesa de les façanes 
d’aquest edifici situat al carrer d’Antonio Maura, eix del barri dels Jerònims 
de Madrid, que uneix la Plaça de la Lleialtat amb la Porta d’Espanya 
del Parc del Retir. Mitjançant la projecció de micronitzat de sílice es va 
procedir a la neteja dels paraments de maó que posteriorment es van 
consolidar i hidrofugaron. Es va realitzar la restauració i fixació de cornises, 
llindes, mènsules i fronts de balcons, fixant-se les reintegracions mitjançant 
l’obertura de trepants per a la introducció de varetes impregnades en 
resines tixòtropes. Es van col·locar pitets de zinc en tots els vols i es va 
aplicar pintura al silicat en els elements ornamentals.



Antonio Maura 12
Madrid, Espanya

Restauració de les façanes d’aquest edifici mitjançant la consolidació 
dels paraments de maó i el sanejament dels paraments revocats. Es van 
impermeabilitzar les lloses del balcó i les impostes amb planxes de plom, es 
va restituir la falta de volum mitjançant morters de restauració específics als 
cantells, elements decoratius, pilastres i torrassa, i es va realitzar l’acabat 
amb pintura de silicat. Es van recuperar els elements metàl·lics de la 
façana: baranes, enreixats i balcons metàl·lics, i es van protegir amb un 
acabat de pintura a l’esmalt. Es va dur a terme la neteja dels sòcols de 
granit mitjançant la projecció d’abrasius.



Hotel Casa del Comte de Bugallal
 Madrid, Espanya

En 1913 Antonio Palacios rep l’encàrrec del Comte de Bugallal, ministre 
de Foment, de projectar la seva casa palau en un solar situat en la Plaça 
de Neptú, cantonada amb el carrer de Cervantes. Aquí el reconegut 
arquitecte va construir un edifici que harmonitzava amb el veí Hotel Palace, 
excepte per la torrassa de l’angle. Va ser conegut com la Sud Amèrica 
d’Assegurances arran de les obres que va realitzar Bernardo Giner dels 
Rius per a acollir les oficines d’aquesta companyia. KALAM va realitzar la 
restauració de les seves façanes principals i patis, així com de la torrassa 
que corona el xamfrà d’accés, recuperant la bellesa d’aquest edifici 
localitzat en l’eix museístic de Madrid i ara reconvertit a ús hoteler.



Hotel Intercontinental
 Madrid, Espanya

Els arquitectes Luis Martínez Feduchi i Luis Moya van rebre l’encàrrec 
de projectar el primer hotel internacional de Madrid en 1950. Sobre els 
fonaments del palau d’Aliaga, els arquitectes van aixecar un edifici de 
vuit plantes al voltant d’un pati central enjardinat. Intervenim en aquest 
immoble en les obres de conservació de les seves façanes exteriors. Els 
treballs realitzats consisteixen en la neteja completa mitjançant aigua a 
pressió, completant-se amb reparacions puntuals en totes les cornises, 
substitució i consolidació del maó disgregat i reparacions sobre l’aplacat 
de granit. En relació amb els treballs de coberta, s’aborda la reparació 
dels petos de terrasses a través de la neteja i posterior impermeabilització.



Hotel Ritz
 Madrid, Espanya

Restauració de les façanes exteriors d’aquest emblemàtic edifici, en una delicada i rigorosa 
intervenció, sota projecte de Rafael de la Hoz, que respecta el seu caràcter i materials originals. Es 
van restituir els paraments d’acabat en acabat llis rentat amb especejament horitzontal i encoixinat 
en draps verticals, segons composició de façana. Es van reintegrar i recuperar els elements d’escaiola 
com mènsules, impostes i de coronació de la torre, i els de pedra com trencaaigües i balustrades, 
aplicant les tècniques apropiades pels nostres restauradors i amb el suport del Taller de Reproduccions 
Arquitectòniques. El Dep. de Logística va realitzar un desplegament excepcional de mitjans per 
complir els terminis ajustats que exigeix un hotel, sense interrompre el seu funcionament, reduint 
molèsties als seus clients.



Hotel Emperador
 Madrid, Espanya

En la restauració de les seves façanes es van recuperar els volums perduts en brancals, llindes i 
impostes mitjançant morters especials de restauració i varetes de fibra de vidre. Els balustres, motllures 
i motius ornamentals més deteriorats van ser substituïts per nous elaborats a partir de motlles en 
el nostre Taller de Reproduccions Arquitectòniques. Es van sanejar, hidrofugar i pintar al silicat els 
paraments, substituint i entonant cromàticament les peces ceràmiques disgregades. A la planta 
baixa, es va realitzar un buixardat de la façana de granit, mentre que a la entre planta es va aplicar 
un revestiment imitant aquest petri a base de resines especials pigmentades. Es van aixecar i van 
impermeabilitzar totes les terrasses i balcons, protegint els vols, impostes i cornisa amb zinc.



Hotel Asturias
Madrid, Espanya

Restauració de les façanes dels dos edificis pertanyents a l’antic Hotel Astúries, dins del centre 
històric de Madrid, on s’executen les restauració dels paraments de maó, molt danyats a causa de 
les contínues filtracions d’aigua, el sanejat de les zones de revoco especialment en els àtics reculats 
i torrasses i la recuperació dels volums sortints originals com a impostes, revoltat de buits i balcons, 
així com els elements ornamentals danyats: mènsules decoratives, balustrades i cornises mitjançant 
l’execució de volums modelats in situ mitjançant un sistema de fileres i la reproducció dels elements 
que manca amb motlles elaborats des dels originals. També es realitza la restauració completa de 
la serralleria dels balcons i els seus solats, reproduint i col·locant les parts que s’han eliminat en les 
anteriors intervencions realitzades, retornant l’edifici al seu estat i estètica original.



Grand Hotel
 Madrid, Espanya

KALAM intervé en aquest edifici, dedicat en origen a ús residencial, i molt 
aviat reformat, a principis del segle XX, per al seu ús hoteler. Aquesta 
és una de les façanes més ornamentadas de Madrid, amb profusió de 
cariátides a manera de mènsules, pilastres d’ordre gegant i balcons amb 
balustrades. Després de l’eliminació de les zones necessàries a causa del seu 
avançat estat de deterioració, es van recuperar els nous volums mitjançant 
reintegracions fixades amb varetes, fileres i dels motlles confeccionats en 
els nostres tallers a partir dels originals. Es van substituir tots els pitets de 
zinc i es van aplicar els corresponents tractaments a serralleries, fusteries i 
revestiments a les façanes.



Edifici hoteler, Montera 47
 Madrid, Espanya

Restauració de la façana d’aquest edifici que alberga diferents firmes hoteleres, situat en una de 
les zones més concorregudes de la ciutat, cantonada amb Gran Via i davant del carrer comercial 
Fuencarral. Fem un arrebossat tradicional amb acabat remolinat, a la buixarda i encoixinat segons 
l’especejament original de l’edifici. Es van restaurar els elements ornamentals danyats en anteriors 
intervencions, com mènsules, balustrades i balustres perduts, mitjançant l’elaboració de motlles 
als nostres tallers de restauració, i es van recompondre les zones de menor grau de deteriorament 
mitjançant cosits estructurals amb varetes i resines Epoxi. Vam dur a terme treballs de pintura a tot 
el fustam, serralleria i ornaments. Es va completar l’actuació amb el subministrament i coŀlocació 
d’acabaments de zinc en impostes, elements ornamentals i proteccions contra coloms per tal de 
millorar el manteniment de la façana. Destaquem el compliment del termini final compromès, molt 
ajustat en període de màxim apogeu comercial per les festes de Nadal.



Hotel Alfonso XIII
Sevilla, Espanya

Intervenció en aquest emblemàtic hotel sevillà, inclòs en l’inventari del 
patrimoni immoble d’Andalusia. L’obra requereix l’execució especialitzada 
de la nostra plantilla en la restauració dels seus característics elements 
ornamentals. Entre altres, es realitzen tractaments sobre les mènsules 
decorades o els cassetonats integrats per casetones de fusta i rajoles 
ceràmiques vitrificades, en els quals s’aplica una protecció contra atacs 
biòtics i neteja i rejuntada final. També s’intervé en els frisos de yeserías 
amb la neteja, segellament i reconstrucció dels volums perduts, així com 
en els ràfecs, en els quals es realitza un segellament amb morter de 
calç hidràulica, finalitzant amb la restauració de bigues amb motllures 
decoratives en fusta.



Dear Hotel,
 Madrid, Espanya

Restauració completa de les façanes d’arrebossat i maó d’aquest magnífic 
edifici situat a la confluència entre el carrer Gran Via i la Plaça d’Espanya. 
Es va realitzar l’acabat de la totalitat de la rajola i la substitució selectiva 
de les peces deteriorades aplicant posteriorment tractaments hidròfugs. Es 
va executar novament el cobriment de la cúpula i es va restaurar l’antic 
pinacle de zinc i l’espadanya de ferro que la coronen. Destaquem la 
participació dels nostres artesans i taller de reproduccions arquitectòniques 
en la recuperació dels ornaments (pinacles, gerros, balustres) mitjançant 
reproduccions per modelatge i morters de restauració.



Antiguo Hotel City
Santiago, Xile

Aquest icònic hotel de la ciutat de Santiago va tancar les seves portes 
l’any 2008. L’edifici va ser construït en 1938 i està situat en el número 1063 
del Carrer de la Companyia. Es troba en una àrea de la capital declarada 
com a Zona Típica que engloba la Plaça d’Armes, el Congrés Nacional 
i tot el seu entorn. Una primera etapa aborda la restauració integral de 
les seves façanes, incloses les decoracions art-*decó característiques del 
seu envolupant, recuperades per tècnics i professionals de KALAM, així 
com la instal·lació de noves fusteries d’acer i termopaneles en tots els 
tancaments i finestrals, donant compliment als requeriments de normativa 
i d’ús de l’edifici.



Hotel Ciutadella Barcelona
Barcelona, Espanya

Intervenció en les façanes exteriors, patis i vestíbul d’aquest edifici destinat 
a hostaleria situat a Ciutat Vella. Es van sanejar els paraments verticals 
d’estuc i de pedra natural i es va procedir a la neteja de la pedra de 
les lloses de balcó, impermeabilitzant-les per la seva cara superior de 
la mateixa manera que a la cornisa. Al pati central es van reproduir les 
motllures perdudes en anteriors intervencions i es van pintar els paraments 
mantenint el joc cromàtic clar-fosc original. Al vestíbul es va restaurar la 
porta d’entrada decapant-la totalment per envernissar de nou amb tenyit 
reintegrador on va ser necessari i es van realitzar treballs de pintura als 
paraments interiors i sostre ressaltant les motllures amb veladures i pa de 
plata envellits.



Musik Boutique Hotel
Barcelona, Espanya

Restauració de la façana principal d’aquest magnífic edifici destinat 
a l’hoteleria a Ciutat Vella de Barcelona. La intervenció es va centrar 
principalment en la reproducció de l’acabat de pedra que la finca tenia 
originalment a la planta baixa mitjançant morters de restauració entonats 
posteriorment, i la recuperació del relleu dels esgrafiats amb l’aplicació 
d’ombres amb veladura de silicat. La resta de la façana i les lloses de pedra 
natural dels balcons es van netejar i sanejar i es van reparar les esquerdes 
i fissures que presentaven.



Hotel Medinaceli
Barcelona, Espanya

Restauració d’edifici senyorial a Ciutat Vella l’any 1852, en el marc de la 
seva rehabilitació integral per destinar-lo a ús hoteler. Es van recuperar els 
estucs al foc que imiten marbres de diferents procedències, amb detalls 
en relleu de terracota i pedra natural de Montjuïc en emmarcats, lloses 
de balcons, pilars i capitells de tots els paraments i estances interiors. Es va 
realitzar també, el decapatge de paraments mitjançant tècniques diverses 
adequades a cada tipus de suport, i la neteja, consolidació i reintegració 
cromàtica de cada tipus de parament.



Gran Hotel Barcino
 Barcelona, Espanya

Intervenció en l’envoltant d’aquest emblemàtic edifici, restaurant-ne 
les façanes i realitzant la impermeabilització de les zones no transitables 
de coberta. Els nostres especialistes van desenvolupar una minuciosa 
recuperació de l’arrebossat original i els esgrafiats decoratius mitjançant 
tècniques i materials tradicionals. Es va procedir a l’eliminació de les sals, 
a la neteja amb projecció de silicat d’alumini de la pedra de la llosa de 
balcons de planta primera i a la seva impermeabilització per la cara 
superior. Es va finalitzar amb l’aplicació de tractament de veladura als 
paraments de pedra per aconseguir una entonació cromàtica del conjunt.



Hotel Lloret
Barcelona, Espanya

Recuperació de les façanes d’aquest edifici localitzat a La Rambla de 
Barcelona, davant de les nostres oficines. Es va dur a terme la neteja amb 
la projecció d’aigua a pressió controlada, el sanejament i la recuperació 
d’estucs de marbre, pilastres ornamentals, capitells i cornises. A les zones 
de pedra dels balcons es van realitzar reintegracions volumètriques 
i impermeabilitzacions noves. Es van restaurar les persianes de llibret, 
reproduint les més deteriorades segons les originals, el fustam i els elements 
decoratius de forja com la lluminària de tipus globus de la façana. Cal 
destacar la recuperació del disseny original dels buits dels locals comercials 
de planta baixa on es reprodueixen els volums que hi falten i els dissenys 
ornamentals originals.



Seguros Generali
Barcelona, Espanya

Restauració de la façana principal d’aquest edifici situat a Sarrià-Sant 
Gervasi. Els treballs de neteja es van realitzar mitjançant projecció de silicat 
d’alumini a les zones de pedra i amb aigua a pressió controlada a la resta 
de paraments. Es van sanejar i reparar les cornises, es van realitzar cosits 
d’esquerdes i es van restaurar elements ornamentals. Es van reproduir en 
zinc les rematades de coberta, els emmarcats dels faldons, òculs, pitets 
o la part superior de la cornisa. En el cos superior de coronació es van 
executar els draps verticals en pissarra.



Seguros Zurich
Barcelona, Espanya

La Companyia d’Assegurances Zurich ens va encarregar la restauració del seu edifici, destacant 
entre altres raons l’adjudicació a Kalam perquè disposem d’equips propis per a la reproducció 
dels elements decoratius que volien garantir. Es va procedir a l’aixecament de les zones mòrbides, 
coŀlocació de varetes de fibra de vidre armades amb fils de llautó i posterior modelat in situ de morters 
de restauració per recuperar les formes originals. En el cas de motllures i cornises, aquestes també 
es van reconstruir mitjançant el pas de plantilles. La intervenció es va completar amb aplicació de 
nous estucats en la totalitat dels paraments, protecció de cornises i vols mitjançant cobertures de 
zinc, tractament de tribunes, enrajolat, impermeabilitzacions, paviments, revestiments, etc.



Pelai 40 - Jovellanos 9
 Barcelona, Espanya

Restauració de les façanes d’aquest edifici mitjançant la neteja dels 
diferents suports, el sanejat i la recuperació dels arrebossats tradicionals 
de calç i els elements de pedra sense alterar-ne l’estètica original i segons 
estudis cromàtics previs. Es va realitzar el cosit d’esquerdes de façanes 
mitjançant varetes d’acer inoxidable i resines epoxi, la impermeabilització 
dels balcons i la cúpula, la neteja, polit i esmaltat de les fusteries i les baranes 
metàl·liques i l’execució d’una nova instal·lació comunitària de gas amb 
centralització de comptadors en cobertes.



Santa Anna 21
Barcelona, Espanya

Restauració de façanes d’aquest bell edifici amagat a la Ciutat Vella 
de Barcelona, entre mitgeres, en el qual destaca la reconstrucció de 
l’ornamentació floral modernista que, juntament amb els elements de forja 
ornamentada i les barandas artístiques, contribueixen a la recuperació 
del centre històric de Barcelona. Els treballs consisteixen en la neteja 
mitjançant aigua a pressió controlada i projecció de silicat d’alumini de 
tota la façana, en el sanejat i recuperat de volums dels elements petris 
i el seu homogeneïtzat mitjançant una entonació cromàtica a base de 
veladures.



Plaça del Duc de Medinaceli 1
Barcelona, Espanya

Restauració de les dues façanes originals juntament amb la texturització 
i cromatització de la façana nova d’aquest edifici situat a Ciutat Vella. 
Els treballs han consistit en la demolició de l’estuc de calç existent, el 
cosit d’esquerdes, la neteja mitjançant projecció de silicat i la reparació 
dels elements de pedra. S’han substituït i pintat les baranes, realitzades 
veladures en el revestiment i protegit amb zinc la cornisa. Finalment, s’ha 
executat un nou estuc de calç tradicional, reproduint les impostes i els 
emmarcats d’obertures amb calç imitant pedra i impermeabilitzant les 
balconades.



Ronda de Sant Antoni 70
Barcelona, Espanya

Es van fer treballs en la façana principal d’aquest bell edifici catalogat 
modernista, construït l’any 1929 per l’arquitecte Domènech Sugranyes 
i Gras, pertanyent al “Conjunt especial del districte de l’Eixample de 
Barcelona” projectat per Cerdà. Una construcció que destaca per les 
seves dues tribunes poligonals laterals, la forja dels balcons i el véstibulo amb 
les seves vidrieres. Destacar les tasques de neteja en sec, reproduccions 
d’estucs esgrafiats originals, tractament de lloses de balcons de pedra 
natural, restauració de les baranes modernistes, eliminades en anteriors 
intervencions, i reproducció de l’ornament de coronació de l’edifici.



La Rambla 140
Barcelona, Espanya

En l’edifici del número 140 de l’emblemàtica Rambla de Barcelona realitzem 
la restauració de la seva façana destacant la reconstrucció de les lloses 
dels balcons, reparació dels seus elements ornamentals, la intervenció en 
els paraments d’estuc i la restauració de baranes i cornisa. Es van sanejar 
i van reintegrar els paraments tradicionals amb especejament de carreus 
bisellats, aplicant posteriorment una entonació cromàtica amb veladura 
de silicat. Les lloses de balcó, i línies de cornisa i impostes, després de la 
seva neteja, es van impermeabilitzar per la seva cara superior.



Via Laietana 28
Barcelona, Espanya

Intervenció en les façanes i coberta d’aquest edifici situat en el centre històric de Barcelona, i 
catalogat amb el nivell C de protecció. S’eliminen les capes de pintura d’anteriors intervencions 
mitjançant decapants químics per a la posterior aplicació d’un revestiment de veladura amb 
pintura mineral de silicat, segons les indicacions de l’Ajuntament. Sanejat d’esquerdes i fissures, i 
reproducció amb motlles in situ de les mènsules decorades, els motius florals i la part frontal de la 
cornisa, protegint-la amb zinc en la seva part superior. Els paraments de pedra artificial es tracten 
puntualment amb silicat, deixant la resta de la superfície al natural. Els treballs són completats amb 
la impermeabilització de la coberta a partir de resines de poliuretà i acabat de paviment amb 
rajoles ceràmiques disposades en espina de peix.



Casa Thomas
Barcelona, Espanya

Restauració de façana posterior de Casa Thomas del genial arquitecte 
modernista Lluís Domènech i Montaner, situada a l’Eixample de Barcelona. 
Es van sanejar i reintegrar els paraments d’estuc de calç tradicional amb 
especejament de carreus bisellats, aplicant posteriorment una entonació 
cromàtica amb veladura de silicat. Es van reparar les lloses de balcons 
i fronts de tribunes afectats per oxidació de les biguetes de l’estructura. 
Unificant finalment les tonalitats a l’esmalt, recuperant l’original, en fusteries 
i persianes de llibret de fusta. Ens agradaria destacar la recuperació amb 
morters especials de l’escut en el medalló que corona la façana amb 
l’Àguila emblema dels Thomas.



restauració de 
patrimoni
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equips propis de restauració
Kalam compta amb les millors 
classificacions atorgades per 
l’Estat espanyol per als concursos 
públics de rehabilitació d’edificis 
i restauració i conservació del 
Patrimoni Històric Artístic.

En una trajectòria empresarial 
de més de 30 anys, hem 
realitzat restauracions 
reconegudes i premiades 
pels professionals i gestors del 
patrimoni arquitectònic, com les 
intervencions en les catedrals 
de Sigüenza, Santiago de 

Compostel·la, Almeria, Conca, 
Cadis, Sevilla o Plasencia i 
treballem de forma contínua per 
diferents diòcesis de l’església i 
companyies tan solvents com les 
del sector de l’assegurança, que 
només posen els seus immobles 
en mans d’empreses qualificades 
que els ofereixen les màximes 
garanties.
Entre les nostres referències, 
tresoregem la intervenció en més 
de trenta béns amb Declaració 
de Patrimoni Mundial.



7
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desenvolupament de projectes pluridisciplinaris

1: Neteja de grups escultòrics.
2: Restauració de façana de pedra en l’Alcàsser de Segòvia.
3 i 7: Reproducció d’esgrafiat en façana.
4 i 5: Restauració de pintura mural.
6: Treballs de restauració a la Catedral de Santa Maria de 
l’Encarnació a la ciutat colonial de Santo Domingo a la 
República Dominicana, declarada Patrimoni Mundial per la 
UNESCO el 1990.
8: Pintura i acabat a la façana del Palau Rioja, a Xile.

Llegenda d’imatges

Des dels nostres inicis ha estat prioritari disposar 
d’una plantilla integrada per professionals molt 
qualificats: llicenciats en Belles Arts, restauradors, 
mestres dels oficis tradicionals de la construcció 
especialitzats en els treballs de plom i zinc, 
fusta, reproducció d’elements arquitectònics, 
revestiments, etc. ., dirigits per tècnics de gran 
formació i experiència. Un equip que realitza 
intervencions amb criteri i màximes garanties, 
tant a l’edifici com en les obres artístiques i béns 
mobles de l’interior. Un bon exemple d’aquesta 
capacitat són les intervencions realitzades en la 
restauració del Seminari Major de Comillas, les 
successives fases realitzades dins el Pla Director 
de la Catedral de Sigüenza o les restauracions 
de palaus a Xile, entre d’altres, que recollim en 
aquest dossier.

Reconeixements com la Menció Especial de la 
categoria de Dedicació al Servei del Patrimoni, 
rebuda en els Premis Europa Nostra 2016, 
ens animen i motiven a seguir implicats en la 
protecció del nostre patrimoni històric.

En l’àmbit internacional destaquem 
intervencions realitzades en els palaus 
Àlbers, Cousiño i Pereira a Santiago 
o el Palau Rioja i Vergara a Vinya del 
Mar, a Xile; l’antic Palau de Velasco 
Sarrà, actual Ambaixada d’Espanya a 
l’Havana, a Cuba; la Catedral de Sant 
Domingo a República Dominicana; el 
Palau de Versalles, els Castells de Saumur 
i D’Azay Li Rideu o la Sainte Chapelle de 
Chateau de Vicennes de París, a França; 
o el teatre Benno Besson, a Suïssa.



restauració escultura



Congrés dels Diputats
Madrid, Espanya

Restauració i il·luminació de la portada principal, frontis, pòrtics, làpida 
i lleons del Congrés dels Diputats a Madrid. Després de l’adequació, 
consolidació i neteja dels grups escultòrics, ornaments i suports es va 
procedir a la instal·lació de projectors LED. Es va construir una passarel·la 
en el trasdós del frontis permetent l’accés, renovant la instal·lació elèctrica 
i restaurant les fusteries de fusta. Així com encàrrecs continus de millora 
d’instal·lacions i modificació d’espais. Es auscultaron les façanes exteriors 
mitjançant la revisió dels elements ornamentals solts o amb perill de 
despreniment i la instal·lació de xarxes de protecció en les zones amb 
risc. La presa de dades i mostres va quedar recollida en un Informe Tècnic 
per a la seva posterior intervenció.



Millora d’accessibilitat Patrimoni Nacional
Espanya

Millora de l’accessibilitat de diferents conjunts pertanyents a Patrimonio Nacional. En el Panteón de 
los Hombres Ilustres, s’executa l’obertura d’una porta en el tancament existent,’l’execució d’una 
rampa i la col·locació d’una nova porta de forja. En el Monasterio de la Encarnación, es rehabiliten 
els portals d’entrada, recuperant així l’obertura original i s’executen rampes dins l’itinerari accessible i 
el bany adaptat. Kalam també ha intervingut en el Palacio Real de Madrid, Palacio Real de Aranjuez, 
Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial, Monasterio de San Jerónimo de Yuste, Monasterio de Santa 
María la Real de las Huelgas y el Real Monasterio de Santa Clara de Tordesillas, realitzant tasques 
com la instal·lació de faristols informatius i bucles d’inducció d’audiofreqüència fixos, feines incloses 
dins del pla de millores per a l’accessibilitat de persones amb discapacitat auditiva.



Tribunal Suprem
Madrid, Espanya

L’antic monestir de la Visitació de les Salesas Reals, en part del complex 
de la qual se situa actualment la seu del Tribunal Suprem, es va crear en 
1749 a inciativa de la reina donya Bàrbara de Bragança per a instal·lar a 
Espanya a les monges de la Visitació i perquè, a més del convent es creés 
un col·legi per a nenes nobles. En 1870 es va destinar l’ús del convent a 
Palacio de Justícia. Els nostres equips propis realitzen la il·luminació de les 
portades principals cap a la plaça de la Vila de París i el carrer Marquès 
de l’Ancorada, mitjançant projectors i lineals LED, prèvia neteja de les 
façanes. Aquest treball s’uneix als altres projectes d’il·luminació realitzats 
en la nostra divisió de Restauració de Patrimoni.



Ministeri d’Agricultura
Madrid, Espanya

Aquest edifici, antic Ministeri de Foment, va ser construït en 1879 en el barri 
dels Jerònims de Madrid. En aquest monument es realitza la restauració 
del conjunt escultòric de bronze, obtingut per Juan de Ávalos en els anys 
80 del segle XX a partir de l’original d’Agustín Querol tallat en marbre de 
Carrara, que corona la seu d’aquest edifici. Les escultures representen a la 
Glòria alada al costat de les al·legories de la Ciència i l’Art, acompanyades 
a banda i banda de dos Pegasos amb figures humanes que representen a 
l’Agricultura, la Indústria, la Filosofia i les Lletres. La restauració va incloure el 
reforç de peces de bronze mitjançant treballs de soldadura i la recuperació 
de la pàtina original del bronze, restaurant la totalitat del basament amb 
l’aplicació de morters de calç.



Palau Reial - Casa del Labrador
(en execució) Aranjuez, Espanya

Intervenim en aquest immoble del conjunt palatí, donant continuïtat a 
anteriors intervencions per a Patrimoni Nacional. Els treballs s’inicien amb 
actuacions preliminars de monitoratge de fissures, protecció d’elements 
arquitectònics i trasllat de béns culturals. Posteriorment, es realitza la 
consolidació estructural estabilitzant voltes, murs de façana i forjats, 
prèviament al recalci de la fonamentació mitjançant micropilotatge, 
finalitzant amb la reparació d’instal·lacions, cobertes i paviments, entre 
altres elements. Tot això requereix l’àmplia experiència aportada pels 
nostres professionals en treballs similars, que requereixen una precisió 
d’execució compatible amb la preservació d’aquest valuós patrimoni 
historicoartístic.



Palau Reial - Capella de San Antonio
Aranjuez, Espanya

Sobre el que va ser l’oratori de temps de Felip IV, Ferran VI va encarregar 
la construcció d’aquesta capella en honor de Sant Antoni de Pàdua, 
en el costat sud de la plaça principal que serveix d’entrada al Real Lloc 
d’Aranjuez. L’església és de planta circular centralitzada i està flanquejada 
per una galeria porticada de cinc arcs de mig punt i coronada per una 
cúpula emplomada pel sistema de embordonado. KALAM fa els treballs 
de restauració de la coberta de plom de la cúpula de la capella, on se 
substitueixen les planxes deteriorades, desmuntant la coberta del creuer 
i renovant el seu sistema d’impermeabilització i evacuació d’aigua, amb 
treballs de plom de tres mil·límetres de gruix mitjançant engatillado.



Palau Reial - Casa de Oficios
Aranjuez, Espanya

Intervencions en diferents zones del Palau d’Aranjuez per Patrimoni Nacional 
en la coneguda com a Casa d’Oficis, on es va executar l’aixecament de 
paviments, la impermeabilització de terrasses i paviment amb rajola de 
gres, tractament de les arcuacions de pedra de Colmenar i fàbrica de 
maó de teula, amb neteja i recuperació mitjançant morter i pedrera tant 
de juntura vertical com de peces perdudes i restauració de la serralleria 
històrica. Restauració del paviment de les sales del Museu de l’Home, a 
l’interior del Palau i intervencions en diverses zones dels jardins del Palau, 
entre elles en els Pavellons de l’Embarcador i en els sifons de les fonts amb 
intervencions de consolidació i recuperació de les fàbriques de maó.



Palau Reial - Cenador de la Reina
La Granja, Espanya

Aquest pavelló, també conegut com a Gabinet Daurat o Pèrgola de 
Marbres, és un magnífic exemple de l’art francès de la Regència. Serveix 
de rematada a l’eix del conjunt que forma el Parterre, la Cascada i la 
font de les Tres Gràcies. Una de les vistes més belles d’aquest Real Parc. 
Patrimoni Nacional va adjudicar a KALAM la restauració de la Pèrgola de 
la Reina. Treballs consistents en el desmuntatge de la coberta de pissarra, 
elements ornamentals, cobriments de plom i de la seva estructura per a 
la seva restauració i col·locació; tractament de solats, fusteries, vidres; 
construcció d’una escala italiana i neteja de les façanes de pedra per a 
la seva consolidació, reintegració volumètrica i aplicat de pàtina.



Coŀlegi Major de San Ildefonso
Alcalá de Henares, Espanya

Restauració de la façana del Colegio Mayor de San Ildefonso de la Universidad de Alcalá de 
Henares. Començado a edificar per iniciativa del Cardenal Cisneros l’any 1537, és una de les 
obres més conegudes de Rodrigo Gil de Hontañón i està construïda en pedra calcària del Vellón, 
en “estil Cisneros”, també denominat plateresc o de transició, amb barreja d’estils, des del gòtic 
al renaixentista. La intervenció comprèn la neteja, consolidació, extracció de sals, reposició de 
volums amb pedra i morter, la restauració de serralleries i fustam i la protecció de cornises amb zinc. 
L’exceŀlent treball dels nostres professionals en aquesta intervenció, ha estat clau perquè aquesta 
tasca de restauració obtingués el Premi Unió Europea de Patrimoni Cultural, atorgat per Europa 
Nostra en la Categoria de Conservació en l’any 2018, així com el Premi Especial de la Fundació 
cases Històriques en l’any 2017.



Palau Arquebisbal
Alcalá de Henares, Espanya

Construcció datada en el segle XIII que va ser la residència dels arquebisbes 
de Toledo. En ella se succeeixen estils com el mudèjar, el renaixentista i el 
barroc, sent notable la intervenció en el segle XVI que va realitzar Alonso 
de Covarrubias. Aquest edifici, declarat Monument Històric Artístic des de 
1931, presentava greus problemes derivats de la mala canalització de 
l’aigua en les cobertes i requeria el tractament de les façanes i interiors de 
l’ala aquest. El nostre equip de restauradors va treballar en la restauració 
i consolidació de la crestería de pedra i en la recomposició de les aixetes 
de coronació mitjançant emmotllaments in situ, confeccionant en taller 
els motlles per a l’elaboració de les peces necessàries.



Catedral de Sevilla - La Giralda
Sevilla, Espanya

Després dels treballs realitzats en la S.M.P. Església Catedral de Sevilla, el seu Excel·lentíssim Cabildo 
va tornar a confiar en KALAM per a la consolidació de les façanes de la Giralda. Els nostres tècnics 
especialistes i restauradors garanteixen que els treballs es realitzin conforme als criteris d’intervenció 
i conservació establerts en aquesta rigorosa intervenció. La restauració inclou la neteja manual en 
sec, l’eliminació de biocostra, la recuperació, consolidació, rejuntada i patinat de la fàbrica de 
maó, incloent la restauració de la Sebka i elements ceràmics, i la neteja, sanejat, consolidació i 
rejuntada dels elements petris, recuperant els volums perduts amb morters especials de restauració 
per a procedir a la seva posterior hidrofugació i patinat final. En tot moment el nostre equip suma el 
seu coneixement i experiència a un projecte liderat per l’arquitecte Eduardo Martínez Moya i que ha 
comptat amb un prestigiós Comitè d’Experts, realitzant una àmplia labor de recerca, documentació 
i posterior difusió de resultats.



Catedral de Sevilla - La Giralda
Sevilla, Espanya



Catedral de Sevilla - Sacristía y Sagrario
Sevilla, Espanya

En el conjunt d’intervencions que realitzem en la Catedral, i després d’una 
primera fase de reforç de fonamentació, l’Excel·lentíssim Cabildo de la 
S.M.P. Església Catedral de Sevilla va adjudicar a KALAM la restauració 
dels salons alts de la sagristia i les oficines del sagrari. Es va procedir a la 
reconfiguració dels espais interiors, substituint l’escala actual per una altra 
exempta i adequant l’ascensor i els accessos a normativa. Es van crear nous 
despatxos, sales de reunió i per a exposició de quadres i béns d’interès que 
es trobaven emmagatzemats i es va ampliar la planta soterrani. A més del 
minuciós nivell de detall de l’execució, destaquem el reforç de les cúpules, 
la restauració realitzada per a treure a la llum els arcs almohades ocults i 
l’espectacular aljub trobat.



Catedral de Sevilla - Biblioteca Capitular
Sevilla, Espanya

A mitjan segle XIII els canonges de la recentment consagrada Catedral 
de Sevilla van començar la labor d’acumular llibres i manuscrits, donant 
lloc a aquesta magna biblioteca, situada en l’extrem occidental del 
Pati dels Tarongers. Es realitzen les obres de consolidació de terrenys 
mitjançant injeccions armades de ciment i bentonita en les ales Nord i 
Est de la Biblioteca Capitular Colombina de la S.M.P. Església Catedral de 
Sevilla. Per a la realització dels treballs, el nostre equip de restauradors es 
va encarregar de l’adequada manipulació de totes les obres d’art i béns 
d’alt valor historicoartístic del seu interior, entre les quals destaca un retrat 
de Cristòfor Colom regalat pel rei francès Luis Felipe a la Catedral en el 
segle XIX.



Catedral de Sevilla - Església del Sagrari
(en execució) Sevilla, Espanya

Intervenció per a l’Excel·lentíssim Cabildo de la Catedral de Sevilla en 
la qual s’aborden els treballs de recalci de la fonamentació d’aquest 
singular temple barroc. L’Església del Sagrari es va construir en el costat 
occidental del Pati dels Tarongers, sobre els fonaments almohades de 
l’antiga mesquita. Un temple de planta rectangular i d’una sola nau, amb 
petites capelles entre els contraforts i amb tribunes i grans finestrals en la part 
superior. Aquest element del conjunt catedralici es troba afligit de fallades 
d’assentament, en trobar-se la seva base molt prop del nivell freàtic. També 
es fan altres treballs en aquest monument, com la restauració de les seves 
voltes, paraments, solats, i façanes exteriors.



Catedral de Sevilla - Capilla de San Andrés 
Aquí la localització

En aquesta nova intervenció en la Catedral de Sevilla abordem la 
reorganització dels béns mobles de la Capella de Sant Andrés amb la 
finalitat de millorar la conservació del retaule existent, del segle XIX, situat 
darrere de l’expositor del Crist de la Clemència de Martínez Montañés, 
i millorar la contemplació dels quatre sepulcres gòtics en alabastre de 
l’escola toledana. La intervenció va incloure el desmuntatge i embalatge 
del retaule, el desmuntatge, reculada i posterior muntatge de l’altar de 
marbre, la restauració del parament de la capella, i el desmuntatge, 
restauració i reubicació dels sepulcres sobre nous túmuls instats en l’entrada 
de la capella, escomesos per la nostra plantilla de restauradors amb alta 
experiència en aquests delicats treballs.



Catedral de Tudela
Tudela, Espanya

Delicada intervenció de conservació dels elements petris del claustre de 
la Catedral. Aquesta joia del Romànic pateix d’una patologia de la pedra 
que requereix una rigorosa anàlisi i una intervenció específica i apropiada 
en funció de l’estat de partida en cada element. Sota aquest criteri es van 
utilitzar diferents procediments agrupats en tres fases, de neteja i eliminació 
d’estrats previs, d’adhesió de fragments i segellat d’esquerdes i, finalment, 
d’implantació de proteccions provisionals i d’adopció de mesures de 
conservació preventiva. Per a la neteja, segons cada cas es va utilitzar 
desincrustació fotònica, microprojecció de partícules de pedra tosca o 
mitjans mecànics com espàtula d’ultrasons o bisturí.



Catedral de Tudela
Tudela, Espanya



Catedral de Plasencia
Plasencia, Espanya

El nostre equip d’especialistes escomet els treballs de restauració del cadirat 
de la catedral, obra del mestre Rodrigo Alemán i construïda durant els segles 
XV i XVI. El cor d’estil gòtic flamíger i tallat en fusta de noguera presenta 
una extraordinària exuberància decorativa en talles i taraceas i nombrosos 
relleus d’una gran riquesa iconogràfica. Es va realitzar el desmuntatge de 
les peces del cor per a procedir a la neteja làser i posteriorment aplicar 
vernissos de protecció. També es van tractar els chapiteles del Rei i de la 
Reina i el sitial del Bisbe. Per a desenvolupar aquests treballs es va instal·lar 
un taller in situ i es va realitzar un seguiment documental i gràfic de cada 
pas del procés.



Catedral de Plasencia
Plasencia, Espanya



Catedral de Santiago
Santiago de Composteŀlà, Espanya

La Capella de Mondragón, del segle XVI, té una planta gairebé rectangular 
i en un lateral s’obre una sagristia que dóna accés a una escala 
de caragol que ens condueix a una tribuna. El més cridaner i original 
d’aquesta capella és el seu retaule. A diferència dels típics retaules de 
fusta o, menys habitualment, petris, aquest està completament modelat 
en fang cuit. KALAM realitza la restauració del relleu de terracota titulat 
Lamentació sobre Crist mort, obra de Miguel Perrin. Els treballs, dirigits per 
l’Institut del Patrimoni Cultural d’Espanya, van incloure l’eliminació de dues 
repolicromies i el consolidat i protecció de la policromia original.



Catedral de Cuenca
Cuenca, Espanya

La catedral, consagrada per Sant Julián, segon bisbe de Conca, es va 
construir sobre l’antiga mesquita àrab de la ciutat. Aquesta edificació 
amb planta de creu llatina, tres naus, doble girola i un profund presbiteri 
,és considerada com la primera catedral gòtica realitzada a Castella. 
Realitzem la restauració de les cobertes, les façanes i els interiors de la 
catedral, per encàrrec del Ministeri de l’Habitatge. Entre les intervencions 
executades, destaca la logística que emprem davant la dificultat per a 
actuar en l’estructura i coberta de la girola que vola sobre la falç. Es va 
realitzar el tractament d’elements petris i revocos, i la recuperació de les 
terminacions interiors originals.



Catedral de Toledo
 Toledo, Espanya

KALAM està realitzant les obres d’emergència, per al Ministeri de Cultura i Esport de la coberta 
del Transparent de la Catedral de Toledo. Aquesta significativa construcció va ser realitzada en el 
segle XVIII per l’artista Narcís Tomé en una parenceria arquitectònica, realitzant una obertura en les 
cobertes gòtiques de la Catedral per a permetre el pas de la llum al transaltar Major de la Catedral. 
L’obra intervé en la coberta de pissarra i plom tant en el seu exterior com en l’estructura de fusta 
i en la restauració del mur de cadirat, maó i paredat sobre el qual se sustenta la coberta. També 
s’intervé en les cobertes de la capella major, cobertes gòtiques adjacents, i elements de tancament 
d’aquest: la fusteria, tancaments de forja, i vidrieres, amb un assenyalat treball per als restauradors 
en el tractament de suport petris i la consolidació dels arrebossats històrics existents i la logística i 
mitjans auxiliars necessaris per a accedeixes a aquesta zona de la catedral.



Catedral de Coria
 Coria, Espanya

La ciutat de Còria es troba en la zona nororeste de Càceres i va ser 
declarada Bé d’Interès Cultural en la categoria de Conjunt Històric. Entre 
les seves obres de major valor patrimonial tenim la Catedral de l’Asunción, 
un edifici construït sobre el llenç meridional de la muralla romana. En 1998 
restaurem les cobertes, façanes, pinacles i cresterías d’aquesta catedral, 
sent especialment complicada la intervenció en els pinacles de granit, 
caiguts a conseqüència del terratrèmol de Lisboa de 1755, a causa de 
la necessitat d’elevar-los a una molt considerable altura sense possibilitat 
d’accés de mitjans mecànics auxiliars. Es va substituir l’estructura de les 
cobertes, que va requerir la col·locació d’elements d’importants escuadrías 
i longitud.



Catedral de Cádiz
Cádiz, Espanya

Restauració integral de la Sacristia Baja per al Ministeri de Cultura. Els treballs 
van consistir en la neteja, extracció de sals i reposició de volums perduts amb 
un important treball de pedra picada i morters de calç, des de la llanterna 
de la cúpula fins a la totalitat dels paraments i paviment. Posteriorment es 
va recuperar l’acabat del cadirat i es van aplicar tractaments d’hidrofugat 
a l’interior, donada l’elevada salinitat de la humitat per condensació en 
aquesta ciutat. També es va impermeabilitzar la coberta de la capella per 
evitar humitats derivades de la filtració de la pluja. Conclosos els treballs, 
mitjançant ekaba, editem un llibre sobre aquest temple dissenyat per 
l’arquitecte Vicente Acer en 1722.



Catedral de Almeria
Almeria, Espanya

Aquesta catedral, seu episcopal de la diòcesi d’Almeria, és un magnífic 
exemple de la transició entre el Gòtic tardà i el Renaixement del segle 
XVI espanyol. També coneguda com la Catedral de l’Encarnació, va 
començar la seva construcció en 1522 després del fatídic terratrèmol 
que va assolar Almería, sota la direcció de Juan de Orea. Es realitza 
l’encàrrec d’aquests treballs pel Ministeri de Cultura a través de l’Institut 
del Patrimoni Històric Espanyol. Es va restaurar de manera integral el claustre 
neoclàssic rectangular, format per un pati central i quatre galeries, realitzant 
consolidacions de paraments, voltes i elements ornamentals petris; es va 
impermeabilitzar i va pavimentar el pati i, finalment, es van rehabilitar les 
cobertes.



Catedral de Sigüenza
Sigüenza, Espanya

Aquesta Catedral consagrada a Santa María, patrona de Sigüenza, 
comença a construir-se sobre una planta d’estil romànic amb façanes 
que corresponen al Gòtic d’influència francesa. De planta de creu llatina, 
disposa de tres naus de quatre trams, la central més alta que les laterals, 
curta nau de transsepte i creuer, capçalera semicircular profunda i girola 
poligonal. Executem el Pla Director de la catedral en diferents fases per 
a l’Institut del Patrimoni Cultural d’Espanya. Comencem amb obres de 
rehabilitació integral que van incloure tractament d’humitats mitjançant 
l’excavació de galeries en mina, rehabilitació de cobertes, excavacions 
i construcció de cambres bufes, sanejat de murs amb morters drenants i 
treballs de restauració a l’interior.



Catedral de Sigüenza
Sigüenza, Espanya

En una segona fase realitzem entre altres treballs, la rehabilitació integral del claustre gòtic, amb una 
excavació arqueològica del recinte, la construcció de cambres, el solat de les colles, la restauració 
de cobertes, el drenatge del vergel i un nou enjardinament. L’any 2007, coincidint amb la presentació 
de KALAM al Premi Nacional de Restauració, editem a través de EKABA un llibre sobre aquesta 
magnífica catedral. Una altra de les fases realitzades va incloure la recuperació de dependències 
annexes al claustre per a albergar el Museu de Tapissos de la Catedral. Per a això es va rehabilitar 
l’espai demolint compartimentacions posteriors, excavant arqueològicament l’àmbit i cobrint-lo 
amb un cassetonat de nova creació, dotant al museu de noves fusteries, instal·lacions elèctriques i 
d’il·luminació. A més, es realitza la instal·lació d’un sòl radiant, així com la restauració dels paraments 
exteriors i els de coberta.



Alcázar de Segovia
Segovia, Espanya

Duem a terme la restauració de les façanes i muralles del costat sud de 
l’emblemàtic Alcázar de Segòvia. Aquest Monument Històric Artístic, dede 
1931, va ser declarat, amb la ciutat de Segòvia, Patrimoni de la Humanitat 
per la UNESCO en 1985. Es van fer treballs de cantería, maçoneria i 
consolidacions en els murs mitjançant l’eliminació d’antics revestiments en 
mal estat i aportació de material. Es realitzen noves rejuntades, esgrafiats 
i revocos amb morters tradicionals de calç pigmentada en obra, amb els 
quals es van igualar els colors originals. Tots els treballs van ser realitzats, 
com sempre, amb la nostra mà d’obra pròpia especialitzada.



Alcázar de Segovia
Segovia, Espanya



Porta de Toledo
Ciudad Real, Espanya

La restauració d’aquesta important obra de l’arquitectura medieval 
d’Alfons X el Savi va ser promoguda per la Fundació Caja Madrid. Va 
comprendre els treballs d’excavació arqueològica del recinte juntament 
amb el drenatge i paviment del perímetre per evitar humitats que poguessin 
deteriorar l’estat de la pedra. En els llenços es va procedir a l’eliminació 
de sals en paraments, recuperació de les juntes amb morters tradicionals 
de calç i reconstrucció i ataconat de muralles i de pedra picada aplicant 
pàtines de color per igualar la tonalitat original. Destaquem la restauració 
de les pintures murals descobertes durant les obres pels nostres tècnics 
especialitzats.



Porta de Toledo
Ciudad Real, Espanya



Pont d’Alcántara
Alcántara, Espanya

Renovació de la il·luminació del pont romà d’Alcántara, a Càceres, per 
a la Fundació Iberdrola. Es van substituir els projectors existents per noves 
lluminàries LED disposades en estreps i arcs. Es va realitzar la nova instal·lació 
d’escomesa i equips de mesura juntament amb l’adequació dels accessos. 
La nova il·luminació és més eficient en termes energètics al mateix temps 
que redueix l’impacte de la contaminació lumínica en l’entorn gràcies a 
l’acurat disseny del sistema. Aquest descomunal monument es troba dins 
de les obres d’enginyeria romanes més rellevants. Va ser construït entre 
els anys 104 i 106 i els seus 194 metres de longitud estan rematats, en el 
centre, per un arc del triomf amb una dedicatòria a l’emperador Trajà.



Castillo de Cortegana
 Cortegana, Espanya

Obres de recuperació i restauració de l’a prop exterior del vessant nord i 
pavimentació en els exteriors d’aquesta edificació militar construïda a la 
fi del segle XIII i declarada BIC en la categoria de Monument. Els treballs, 
promoguts per l’Ajuntament de Cortegana, consisteixen en la restauració i 
farcit, en el seu cas, de les fàbriques de maçoneria de sillarejos i la formació 
de peldañería de maçoneria on aquesta és inexistent o defectuosa. També 
es realitzen accions en els revestiments, com la rejuntada de la fàbrica de 
cantería i neteja i recuperació dels esquerdejats i revocos en els paraments 
verticals. En els horitzontals i per a millorar la seguretat de les circulacions 
pel recinte es realitza una pavimentació en pedra, reforçada amb unes 
baranes.



Seminari Major
Comillas, Espanya

Ens sentim afortunats per haver treballat de forma integral i en la restauració de sales nobles, en la 
intervenció modernista mes gran fora de Catalunya, monument engalanat magistralment per l’equip 
dels millors artistes de l’escena catalana que van acompanyar al gran arquitecte Lluís Domènech 
i Montaner. El fort deteriorament sofert durant dècades d’abandó en murs, cobertes i interiors va 
dur a intervencions en profunditat per a l’eradicació d’humitats i els seus efectes derivats. Es van 
realitzar cosits estructurals, ataconats amb pedra, maó, taulelleries, i morters de calç adequats a la 
fàbrica original. Durant dos anys ininterromputs, recuperem el vestíbul principal, enteixinats, paranimf, 
nàrtex, escales profusament ornamentades; pintures murals, sobre llenç i fusta; daurats, sales nobles, 
així com les façanes i el claustre.



Seminari Major
Comillas, Espanya



Seminari Major
Comillas, Espanya

Revestida de taulells, l’església està construïda amb els sistemes habituals 
en els grans edificis de finals del segle XIX. Incorpora elements del gòtic 
i del mudèjar, combinats amb l’ornamentació modernista aportada per 
l’arquitecte Lluís Domènech i Montaner. En aquesta fase de la restauració 
del Seminari Major de Cometes s’ha procedit a la catalogació i el trasllat 
de tots els béns mobles de l’església: els cadirats del presbiteri i el cor, els 
retaules de les naus laterals, els confessionaris, els altars de les tribunes i 
el desmuntatge de les pintures sobre llenç que cobrien les capelles, el 
presbiteri, el cor i el sotocoro. Així mateix s’han realitzat labors de reintegració 
de les traceries de l’absis, els òculs de les naus laterals i de la rosassa de 
la façana principal.



Portada de l’Audiència Provincial
León, Espanya

Aquesta portada està dedicada a la reina María Bárbara de Bragança, 
casada amb Ferran VI, que apareixen representats en els medallons, a 
més d’un lleó amb dos globus, que fan al·lusió a les possessions d’ultramar 
de la corona. El segon cos es conforma per una pinta amb l’escut amb 
el Toisó d’or i timbrat amb la corona real, rematat per dues figures que 
representen la constància i el treball, i el comerç i les arts. A mitjan segle XX 
aquesta portada va ser traslladada a l’edifici de l’Audiència Provincial. Per 
a la seva restauració es van aplicar tractaments específics, es va realitzar 
una neteja exhaustiva amb mitjans mecànics i químics, es van realitzar 
reposicions de volums amb morters de calç i es va realitzar finalment un 
patinat de tot el conjunt.



Retaule de San Pau
Zaragoza, Espanya

El projecte consisteix en la recuperació de les portes que ocultaven el 
retaule de Damian Forment del segle XVI durant determinats períodes 
litúrgics. Les portes van ser construïdes en 1524 i desmuntades en els anys 80 
del segle passat. L’estructura es va realitzar per Juan Bierto, i les pintures per 
Antonio Galcerán i Jerónimo de Mora. Cadascuna de les portes estaven 
formades per dos llenços policroms en l’anvers i de dues grisalles per 
darrere. Romanien tot l’any obertes excepte durant la Quaresma, on es 
tancaven per a veure només les escenes en blanc i negre. La intervenció 
inclou la construcció i muntatge dels bastidors, i la restauració dels llenços 
a l’oli i en grisalla que les decoraven pel seu anvers i revers.



Església de San Pablo
Zaragoza, Espanya

L’Església de Sant Pau, coneguda com “la tercera catedral de Saragossa”, 
forma part del conjunt artístic d’estil gòtic mudèjar aragonès declarat 
Patrimoni Mundial per la UNESCO. És un temple fragmentat, la traça inicial 
del qual del segle XIV seguia l’estructura típica de nau única, dividida 
en quatre trams, amb capelles obertes entre els contraforts i capçalera 
poligonal de cinc costats. En el segle XV s’afegeixen dues naus laterals 
originant un deambulatori en la capçalera. En aquesta intervenció, s’ha 
recuperat la decoració de cadirat isodroma amb la qual estaven revestits 
els seus paraments, així com el delicat treball de yeserías de les seves 
nervadures. Amb aquestes actuacions se li ha retornat la seva imatge 
original, rescatada de fotografies antigues.



Convent de San Clemente
Toledo, Espanya

El de Sant Clement és un dels convents que sorgeixen a Toledo després 
de la Reconquesta. Va ser fundat extramurs per Alfons VI i traslladat a 
l’interior de la muralla pel seu nét Alfons VI. És un complex de set patis 
i claustres, destacant el claustre processional, i conté un dels conjunts 
de taulells més importants de la ciutat. Adjudicada pel Consorci de la 
Ciutat de Toledo, aquesta restauració, contemplada dins d’un Pla de 
Rehabilitació Integral que porta anys desenvolupant-se, inclou la posada 
al dia d’habitatges particulars. Va exigir la intervenció en cobertes, façanes 
i part de les dependències interiors, entre elles un saló amb un cassetonat 
del segle XVI, yeserías islàmiques i decoracions murals.



Església de Santa Justa
Toledo, Espanya

Aquesta Església, dedicada a les santes Justa i Rufina, és una de les 
parròquies mossàrabs de la ciutat, catòlica de ritu hispà-mossàrab. Encara 
que es tenen dades de la seva existència des del segle XII, és en els segles 
XVI i XVII quan es desenvolupa íntegrament. Consta d’una àmplia nau 
amb un absis poligonal i una coberta formada per un entramat de fusta. 
En aquest monument, declarat BIC en 1998, el projecte va consistir en la 
restauració dels locals de la Confraria de Santa Caridad. Supervisat pel 
Consorci de la Ciutat, el treball va comprendre la renovació i la restauració 
integral de les diferents àrees, ressaltant la important labor realitzada en 
les parets, sostres, cassetonat i pintura mural.



Església de San Ildefonso
Toledo, Espanya

Aquest edifici d’estil barroc es va construir en honor del patró de la ciutat. 
Està format per una planta de creu llatina d’una sola nau de gran dimensió. 
Compta amb una façana amb adorns ressenyables, com el baix relleu 
que representa la descensión de la Verge imposant-li la casulla a Sant 
Ildefons, i la vidriera superior flanquejada per cinc estàtues de Mattia 
Carmannini i Félix Bambi. En aquesta església jesuítica es va procedir a 
la restauració de les portes de la façana principal, neteja de taques de 
pintura i brutícia generalitzada, segellat de clivelles amb resina i fusta, 
recuperació d’elements ornamentals en bronze amb peces torneadas i 
protecció final.



Saló Islàmic
Toledo, Espanya

Consolidació estructural de fàbriques i condicionament museístic de les 
estades pertanyents al Saló Islàmic del Rafal de les Donzelles, per al Consorci 
de la Ciutat de Toledo. Es van realitzar excavacions arqueològiques en 
les quals es van trobar restes visigodes i islàmiques, exposats una vegada 
finalitzada la intervenció. Destacar la data que encara pot llegir-se en un 
dels extrems de l’excavació del soterrani, 1150. Aquests treballs es van 
completar amb la restauració de les yeserías del segle XV-XVI, així com 
de les bigues tallades del pati datades en el segle XIII i decorades amb 
escriptura cúfica amb elements decoratius vegetals i ataurics, decoracions 
característiques de l’art islàmic.



Museu de Santa Cruz
Toledo, Espanya

L’Hospital de Santa Cruz és un immoble de tal monumentalitat que 
constitueix un dels exemples més importants de l’arquitectura civil 
renaixentista d’Espanya. En l’actualitat alberga el patrimoni cultural de la 
ciutat de Toledo. Per a aquesta obra realitzada per encàrrec del Consorci 
de Toledo, es van restaurar les pintures murals de les façanes d’aquest 
conjunt monumental, preconsolidando prèviament la base per a després 
realitzar revocos i entonats cromàtics. Es van recuperar les pintures que 
estaven ocultes, mitjançant pintures al fresc i es va restaurar la portada del 
convent, coronada amb un relleu de Santiago que data del segle XVI, es 
van consolidar, van netejar i van recuperar els volums de granit perduts.



Colegio de los Infantes
Toledo, Espanya

Aquest edifici de planta irregular va ser fundat pel Cardenal Siliceo l’any 
1552. Està organitzat al voltant de dos patis també irregulars. L’exterior és 
de maçoneria amb buits de finestres reixades obra del Maestre Domingo, 
rejero de la catedral. Portada renaixentista amb traces de Francisco de 
Villalpando i escultura d’Alonso de Covarrubias. El buit de llinda de la porta 
es troba emmarcat per dues canéforas amb l’escut del Cardenal sostingut 
per dos putti. Sobre aquest, damunt de l’entaulament es troba un tondo 
amb la Verge i el Nen. Es van realitzar cosits estructurals a la fàbrica de 
maó, així com la neteja, restauració, consolidació i protecció del material 
petri, yeserías i fusteries.



Torre Mudéjar de San Miguel
Toledo, Espanya

L’Església de San Miguel l’Alt, va ser aixecada en el segle XII en estil mudèjar 
i reformada en el segle XVII, imposant-li ja alguns cànons estètics propis del 
Barroc. Es conserva, del període original, aquesta esvelta torre inspirada en 
els minarets de les mesquites musulmanes. Composta d’un basament de 
pedra, cos de maçoneria i rematada de dues obertures de perfils àrabs 
per a les campanes. Per al Consorci de la Ciutat de Toledo, es va realitzar 
la neteja, consolidació, reposició i rejuntada dels paraments tant exteriors 
com interiors, a més de renovar la il·luminació i restaurar el peldañeado. Es 
va reconstruir, així mateix, la coberta del campanar, amb la restauració de 
les campanes, i es va finalitzar la intervenció amb la definició i adequació 
dels accessos.



Torre de San Bartolomé
Toledo, Espanya

Aquesta torre, d’origen mudèjar, és la part més antiga de l’Església de 
Sant Bartolomé, edifici d’alçat baixmedieval modificat en el segle XIX per 
a servir com a convent. Està basada en un minaret musulmà, amb exterior 
d’aparell de maçoneria encintada amb una finestra de doble arc de 
ferradura i alfiz. En les obres de restauració d’aquesta torre per al Consorci 
de la Ciutat de Toledo, es va realitzar el tractament en paraments interiors i 
exteriors, així com la reforma de l’armadura de coberta del campanar. La 
torre, amb un machón central i voltes sortints en el seu interior, compta amb 
el valor afegit d’una desena de relleus visigots, reutilitzats en la construcció 
mudèjar.



Convent de la Puríssima Concepció
Toledo, Espanya

El Convent de la Puríssima Concepció, de les monges benedictines, té els 
seus orígens en un col·legi de beates fundat en 1487 al costat del Convent 
de Sant Pau. El convent i l’església actuals van ser una construcció del 
segle XVII manada edificar per l’arquebisbe de Toledo entre 1666 i 1677. 
Entre les obres realitzades destaca la consolidació estructural de la volta 
del segle XV, dissenyant-se peces especials per a fer solidaris cadascun dels 
nervis amb la plementería, unint-se amb tensors per a repartir els esforços. 
Es va procedir a la neteja, consolidació, estucat i entonat cromàtic de 
les pintures del segle XVI i a la restauració dels arcs lobulats islàmics amb 
neteja, rellagueado i entonat, reintegrat de peces i fragments ceràmics.



Església de les Santos Niños Justo y Pastor
Tielmes, Espanya

Església d’estil renaixentista-barroc que va començar a edificar-se a mitjan 
segle XVII, però que després d’un llarg període de paralització de les obres 
va ser acabada a la fi del segle XVIII. És una construcció d’una sola nau, 
flanquejada per columnes toscanes, que suporten arcs de mig punt amb 
volta de canó. A la dreta de la portada consta d’una torre de tres cossos. 
Realitzem actuacions per a eliminar les lesions de les cobertes de manera 
que aquestes puguin complir d’una manera adequada a la seva funció 
protectora. En les cobertes de l’Església, del cos posterior a la Capella Major 
i Capella del Santíssim ens encarreguem de la reteulada, la consolidació, 
reparació i cosit dels alers i l’execució de arrimos i llimes; amb un repàs de 
l’estat de la impermeabilització.



Església San Francisco Javier
Nuevo Baztan,  Espanya

Rehabilitació de les cobertes de l’Església de San Francisco Javier de nou 
Baztán. Es realitza la restauració de les cobertes de teula i els chapiteles de 
pissarra. Se sanegen i apliquen diferents tractaments sobre les estructures 
de fusta de la coberta, restaurant els pitets i adorns de plom i zinc, així 
com el penell i la creu entre altres elements ornamentals. Cal destacar 
la reconstrucció completa del chapitel de la torre que es va realitzar 
mitjançant tècniques tradicionals retornant la configuració i disseny al seu 
estat original. La intervenció va incloure la col·locació de línies de vida 
homologades.



Església de Sant Joan Evangelista
Torrejón de Ardoz, Espanya

Intervenció per al Bisbat d’Alcalá de Henares consistent en la restauració de façanes i chapitel de 
la torre, recuperant elements de la seva traça original mitjançant documentació de 1838, a més 
del ràfec, canaló ocult i gàrgoles trobades sota el cobriment existent. En el chapitel se substitueix 
el 80% de l’estructura de fusta, aplicant una protecció insecticida a les parts conservades, així com 
la renovació completa del seu cobriment de pissarra. En les façanes es restauren els paraments de 
cadirat de pedra calcària, mitjançant neteja amb aigua a pressió controlada, passat juntes del 
cadirat, reintegració de ràfecs, cornises i impostes, protecció mitjançant pitets de zinc, cosit i injeccions 
per gravetat de lletades de calç en esquerdes, entonat mitjançant pàtines de silicats i hidrofugació 
de tots els elements anteriors. També s’eliminen formigons i ciments afegits en intervencions anteriors.



Església de Santiago
Sigüenza, Espanya

Al carrer major de la ciutat medieval de Sigüenza apareix la portada 
d’aquest antic temple, construït en els últims anys del segle XII, per encàrrec 
del bisbe don Martín de Finojosa. Aquesta consta d’un arc abocinado, 
amb un relleu de Santiago en el timpà i rematat amb un frontó triangular. 
L’interior consta d’un únic espai de sis trams amb un cor als peus. Els 
tractaments de restauració promoguts per la Junta de Castella-la Manxa 
en aquesta Església han suposat un important treball de cantería que ha 
permès recuperar l’estabilitat de la façana, així com el seu cor renaixentista, 
a més de la restauració de la portada romànica, els relleus de la qual es 
troben entre els més destacats del romànic de Guadalajara.



Santa María de la Cabeza
Ávila, Espanya

Obra adjudicada per la Junta de Castella i Lleó per a la restauració 
d’aquesta Església, situada a Àvila entre els monuments de extramurs 
que s’inclouen en el conjunt declarat Patrimoni Mundial per la UNESCO. La 
seva construcció data de principis del segle XIII, i posseeix característiques 
d’esperit àrab i model romànic. Es va procedir a eliminar els elements 
agressius per al seu posterior restitució amb materials i morfologia adequada; 
es van aplicar tractaments i acabats de paraments interiors i exteriors; es 
van restaurar les portades, espadanya i campanes i es va reconstruir el 
teginat i estructura de coberta amb la seva posterior coŀlocació de tauler 
i teula.



Cartuja Baja
Zaragoza, Espanya

Aquesta cartoixa, monestir de la Immaculada Concepció, està situada als 
afores de la ciutat de Saragossa. Aquesta construcció es deu al regidor, fins 
a la seva mort en 1630, de l’Hospital de Sant Felip i Santiago, don Alonso 
de Funes i Villalpando. Per a la restauració d’aquest monument, declarat 
Bé d’Interès Cultural, es van substituir els carreus de pedra deteriorats amb 
material de similars característiques i igual talla i es van reposar els maons 
motllurats en mal estat. Destaca la recuperació del buit de la campana 
de l’alçat sud, descarregant-lo del recrescut de maó, amb reposició de 
les teules i boles ceràmiques, així com els taulells dels quatre pinacles.



Església de Santa María
Ateca, Espanya

Santa María de Ateca és una església mudèjar amb característiques 
estructurals i decoratives diferents a les d’altres esglésies i torres mudèjars. 
És destacable la decoració de la seva torre en ceràmica i maó. La part més 
antiga de l’església data del segle XIV, sent la torre d’un període anterior, 
probablement el minaret d’una antiga mesquita. El Govern d’Aragó va 
encarregar a KALAM la restauració d’aquesta església. Es van aixecar 
íntegrament les cobertes per a la substitució de l’estructura de fusta original, 
procedint-se posteriorment a la seva cobertura amb teula àrab. Els murs 
es van dessecar mitjançant drenatges ventilats i un sistema de electro 
convectores que van solucionar els problemes d’humitat.



Santa María La Real
Piasca, Espanya

Fundada en el segle X per membres de la regla de Sant Fructuós, època 
de la qual encara es conserva l’ala aquest del claustre, aquesta església, 
en la seva majoria del segle XII, és una de les obres mestres del romànic de 
Cantàbria i de la Vall de Liébana. En aquest monument es va aixecar de 
manera parcial la coberta per al desmuntatge dels canecillos i les mètopes, 
que es restaurarien en taller mitjançant tècniques de neteja en sec. Es va dur 
a terme també la dessalació i consolidació física i estructural amb ressanat 
d’esquerdes i fissures amb morters de calç. De manera provisional, aquests 
elements van ser substituïts per peces de fusta d’idèntiques dimensions per a 
la protecció dels absis del temple, declarat bé d’interès cultural l’any 1930.



Església Ntra. Sra. de la Asunción
Carabaña, Espanya

Restauració integral de les cobertes de l’Església Parroquial La nostra 
Senyora de l’Asunción de Carabaña, a Madrid. Va ser construïda per 
patrocini del Cardenal Talavera en el segle XVI. Destaca la seva torre 
campanar en l’exterior i en el seu interior la pila visigoda del segle V i la 
tomba del capità Diego Barrientos, datada en 1528. Es va substituir el 
80% de l’estructura, refent el cobriment amb incorporació d’aïllament i 
aprofitament de les aculls. Es van desmuntar i van restaurar els cassetonats 
gràcies als nostres mestres fusters i restauradors mitjançant tractaments 
de decapatge, tenyit i vernissat. També es va rehabilitar la façana de 
la casa parroquial demolint el colomar superior per a deixar-la en el seu 
estat original.



Nostra Senyora de l’Assumpció
Colmenar de Arroyo, Espanya

L’Església de l’Asunción de La nostra Senyora del municipi de Colmenar de 
Rierol, atribuïda a l’arquitecte renaixentista Joan d’Herrera, va ser construïda 
durant els segles XVI i XVII. És un dels monuments més representatius de 
Colmenar, sent declarada Bé d’Interès Cultural per la Comunitat de 
Madrid. La restauració de l’església va requerir la substitució del cassetonat, 
l’estructura i la cobertura de pissarra; l’eliminació de revocos amb neteja 
manual; la reposició i rejuntada de paraments exteriors i interiors de nau 
central i torre campanar; l’entarimat del cor, solats de granit i fang i 
restauració de pintures murals; així com un nou altar, instal·lacions de llum, 
electricitat, sòl radiant i urbanització exterior (fases 2 i 3).



Església de San Andrés
Madrid, Espanya

Aquesta església parroquial, dedicada a Sant Andrés, va ser construïda 
a la fi del segle XV. En els posteriors segles van ser adossades la Capella 
del Bisbe de Plasència i la capella funerària de Sant Isidre, el patró de la 
ciutat. Les intervencions, adjudicades dues d’elles per l’Empresa Municipal 
de l’Habitatge i la tercera per la Comunitat de Madrid, van consistir en 
la restauració de les portades barroques, de ponent i de llevant, i en la 
construcció de l’escala d’accés a les cobertes. Els nostres restauradors van 
realitzar la neteja, consolidació i recuperació de volums, tant en cantería 
com amb morters de restauració, retornant la seva esplendor original a 
aquestes obres úniques del barroc madrileny.



Monestir de San José
Guadalajara, Espanya

El convent de Carmelites de San José és una construcció típica del S. 
XVIII, traçat per fra Alberto de la Mare de Déu i realitzat pels mestres 
madrilenys Francisco del Camp i Jerónimo Buega. Aquest monestir sofria 
importants problemes de fonamentació que feien que aquest es vencés 
cap al riu Alamín, la qual cosa exigia una profunda i acurada intervenció. 
El Ministeri de Cultura va adjudicar a KALAM les obres de micropilotatge 
de la fonamentació, que es van veure completades amb la restauració 
de la capella, cobertes i solats exteriors, així com amb la recuperació 
dels paraments teresians del monestir que s’havien ocultat amb bastos 
esquerdejats o revocos realitzats en anteriors treballs incontrolats.



Convent de Madres Clarisas
Valdemoro, Espanya

També conegut com el Monestir de l’Encarnació, aquesta construcció 
del segle XVII va ser edificada a iniciativa del Duc de Lerma. L’església 
apareix integrada en l’ala nord de l’edifici monacal, la seva planta és de 
creu llatina amb una sola nau, cúpula sobre el creuer i cor alt als peus 
amb reixa de clausura. En la primera de les fases es va procedir a la total 
substitució de l’estructura de les cobertes, formació de tauler i cobriment 
amb teula, realitzant-se la nova recollida d’aigües en canalons i baixants 
de coure. Es van restaurar els paraments exteriors, cornises i espadanya. La 
segona fase va consistir en el reforç dels forjats, renovació d’instal·lacions 
i terminacions interiors, així com la construcció de noves cel·les per a les 
religioses.



Convent de Santa Úrsula
Alcalá de Henares, Espanya

El Convent de clausura de Santa Úrsula, a Alcalá de Henares, va ser 
fundat al segle XVI pel canonge de la Magistral de Gutierre de Cetina. 
Cal destacar la seva església d’estil mudèjar, coberta amb un enteixinat 
de fusta, la Sagristia interior amb interessants pintures al fresc d’àngels 
músics i el pati renaixentista de la casa del fundador. Kalam va intervenir 
en aquest Convent substituint la totalitat de l’estructura de les cobertes, 
que posteriorment es van cobrir amb tauler i teula corba recuperada 
original, realitzant-se la nova recollida d’aigües amb canalons de coure 
i proteccions amb valones de plom. També es va procedir a la neteja i 
reparació de maons de revoco a façanes i restauració d’espadanya amb 
maó fingit d’acabat.



Seminari Major
Alcalá de Henares, Espanya

Restauració de la seu actual del Seminari Major de la Diòcesi d’Alcalá de Henares, antic col·legi 
dels Seises. Es van realitzar recalçaments mitjançant injecció de resines expansives augmentant la 
capacitat portant del terreny, es van adequar els espais interiors, cosint les esquerdes amb varetes 
de fibra de vidre i resines epoxi. A les façanes es van executar nous arrebossats de calç, el rejuntat 
de les fàbriques de maó, la substitució de carregadors, entre altres treballs. A la capella es van 
consolidar les peces del paviment del presbiteri i es van instal·lar tarimes d’iroko i auró, realitzant un 
microcosit d’esquerdes i un patinat dels paraments. Finalment, es van modificar les instal·lacions 
d’electricitat, fontaneria i sanejament, tractant les humitats del soterrani mitjançant morters de calç.



Palau de Versailles
Versailles, França

Aquest palau és un dels monuments més visitats de França. El conjunt de 
Versalles està classificat com a Patrimoni Mundial de la UNESCO des del 1979 
i és Monument Històric de França. En aquest conjunt palatí emblemàtic, 
el nostre equip de professionals es va encarregar de la restauració de 
la coberta de pissarra. També es van tractar els elements de zinc i plom 
de les mansardes, es va realitzar la reproducció dels treballs ornamentals 
de zinc i la substitució dels elements daurats de coberta. A causa de les 
dimensions i de la complexitat de la construcció, es va haver de dur a 
terme un gran desplegament de mitjans auxiliars per poder accedir a totes 
les zones de la coberta.



Església de Saint Pierre
Saumur, França

Després de la façana clàssica del segle XVII s’amaga un bell edifici que 
combina l’arquitectura romànica i el gòtic Plantagenet (segles XII-XIII), 
amb voltes fortament corbades. El mobiliari inclou una notable sèrie de 
butaques del segle XV. El que va fer que el govern francès el declarar 
com a immoble de categoria MH (Monument Històric) en 1862. Aquesta 
església, construïda en la pedra calcària blanca típica de la ciutat de 
Saumur, es troba a escassos metres del famós Palacio, declarat Patrimoni 
Mundial de la UNESCO l’any 2000. Els professionals de KALAM fan el treball 
de restauració de la seva façana occidental, incloent la torrassa central 
amb la seva coberta de pissarra i els seus elements decoratius en zinc.



Castell de Chenonceau
Chenonceau, França

Les seves cobertes imponents de pissarra, amb nombrosos elements ornamentals i grups escultòrics, 
converteixen aquest castell de la vall del Loira en el monument més visitat de França, després del de 
Versalles. El seu element més antic és la torre exempta, que data del principi del segle XIV; la resta 
del castell, inclòs el pont sobre el riu Cher, va ser finalitzat a mitjan segle XVI. L’edifici va ser declarat 
Monument Històric de França el 1962 i pertany a la vall del Loira, que va ser declarada Patrimoni 
Mundial per la UNESCO l’any 2000. La tasca de restauració realitzada pels professionals de Kalam en 
aquestes cobertes va ser completa i va incloure tots els oficis necessaris per tornar la majestuositat 
a aquest edifici: des de la substitució i la reposició de la pissarra fins a la reparació del campanar 
de coure o els treballs amb plom per recuperar l’escultura de la Verge o la de la flor de Lis.



Castell de Saumur
Saumur, França

El castell de Saumur va ser construït al segle XI i es troba a la vall del Loira. 
El seu estil gòtic el converteix en un dels castells més representatius de la 
zona. Ha estat utilitzat com a fortalesa, com a residència de governadors 
i fins i tot com a presó, fins que el 1906 el va comprar l’Estat francès a 
través de l’Ajuntament de Saumur i, després d’una llarga rehabilitació, el 
va començar a utilitzar com a museu, ús que continua fins avui. L’equip 
de Kalam va restaurar la coberta de pissarra plena de pinacles d’estil 
gòtic i va recuperar els elements i acabaments de zinc. La vall del Loira 
entre Sully-sur-Loire i Chalonnes va ser declarada Patrimoni Mundial de la 
UNESCO l’any 2000.



Upper East Side, Manhattan
(en execució) Nova York, els EUA

Edifici històric protegit i situat en el Upper East Side de Manhattan. Entre les avingudes Cinquena i 
Madison, a metres de Central Park, va ser residència en els anys 40 del pintor Marc Chagall. Fem 
treballs de neteja de façana, recrescuts i rejuntades, restauració i reparació d’elements ornamentals 
en pedra. Als balcons recuperem les baranes de ferro forjat i els impermeabilitzem. En les finestres 
es canvien les llindes i catxapits. Així mateix procedim a la reparació i restauració de la cornisa de 
zinc. Substituïm, a més, la membrana impermeabilitzante en coberta, canalons, baixants i goterons. 
Reemplacem la pedra de coronació en parapets, així com l’esquerdejat de la façana, on treballem 
en la rejuntada del maó vist, afegint peces que substitueixen les deteriorades. També s’instal·larà 
un sòl tècnic de porcellana amb subestructura de fusta en la coberta i es construirà una xemeneia, 
a més d’una sèrie d’actuacions de jardineria per a finalitzar.



Upper East Side, Manhattan
(en execució) Nova York, els EUA



92 St James Pl.
Brooklyn, Nova York, els Estats Units

Restauració completa de la finestra oriel en el districte històric de Clinton Hill. La restauració va 
consistir en la retirada, reparació, restauració i rèplica dels elements estructurals i de totes les parts de 
la finestra. Les dues finestres metàl·liques de doble fulla no originals van ser substituïdes per finestres 
de fusta amb contrapesos ocults. Es va construir un nou mur amb aïllament i impermeabilització i es 
va reinstal·lar el maó posteriorment. La teulada d’asfalt no original es va substituir per una teulada 
de coure recobert de plom, amb aïllament i impermeabilització. Totes les peces exteriors i interiors, 
motllures, embellidors i adorns van ser replicats i pintats perquè coincidissin amb els originals existents. 
El radiador interior d’acer es va substituir per 2 radiadors més petits per a situar-los sota cada finestra. 
A sol·licitud del client, fabriquem i instal·lem una banqueta de fusta a mesura amb reixetes que 
cobreixen els nous radiadors i que s’integra amb el conjunt.



92 St James Pl.
Brooklyn, Nova York, els Estats Units



Ambaixada D’Espanya
La Habana, Cuba

KALAM realitza per a l’Ambaixada d’Espanya a l’Havana, la rehabilitació 
i restauració de les façanes i cobertes en l’antic Palacio de Velasco Sarrá. 
Aquest palau, de tipus de casa espanyola tradicional amb un pati central 
envoltat de galeries, va ser construït en 1912 pels arquitectes José Mato 
Sequeiro i Francisco Ramírez Ovando. El seu interior conté un patrimoni 
de fustes precioses, marbres de Carrara i sòls de mosaic. Les obres, en 
aquest espectacular edifici situat en el dic de l’Havana Vella, inclouen 
la reproducció d’elements arquitectònics, la restauració de conjunts 
escultòrics, la intervenció en fraileros, la restauració de les fusteries i una 
altra sèrie de treballs realitzats per al condicionament dels seus interiors.



Ambaixada D’Espanya
La Habana, Cuba



Primada d’Amèrica
 Santo Domingo, República Dominicana

El nostre equip de restauradors realitza la intervenció en les façanes i 
cobertes de la Catedral de Santa María de l’Encarnació, a la ciutat colonial 
de Santo Domingo de la República Dominicana. Treballs consistents en la 
neteja dels paraments verticals, la recuperació de les rejuntades perdudes 
en els cadirats amb l’aplicació de morters de calç, la consolidació dels 
històrics contraforts i la impermeabilització de les cobertes de fang. La 
catedral és la més antiga d’Amèrica, fundada en 1512, i l’única que es va 
construir en estil gòtic. En 1546, el Papa Pau III, a petició de l’emperador 
Carles V, li va concedir el títol de Metropolitana i Primacial de les Índies.



Església La Viñita
 Santiago, Xile

L’Església de la Viñita destaca com la primera construcció religiosa a Xile. Va ser edificada originalment 
com a Ermita a la Verge de Montserrat, al cim del Turó Blanc al voltant del 1545. L’actual temple 
va ser emplaçat als peus del mateix turó l’any 1834, sota el disseny de l’arquitecte Eusebi Cheli, i 
declarat Monument Històric el 1990. L’edifici de nau rectangular i estructura de murs de tova de 
més d’un metre d’ample i bigues de roure de gran escairada es trobava greument danyat després 
del terratrèmol del 2010. Kalam realitza la restauració integral de l’església que contempla el reforç 
estructural de tots els murs que suporten la tova, mitjançant la incorporació de geo malla i la 
reutilització dels arrebossats de fang original. A més, es consolida l’estructura de sostrada original per 
albergar novament teules colonials i reposicionar el nivell de cel per tal de recuperar el revestiment 
en teles amb pintures d’art sacre. En destaca la intervenció en la restauració integral d’elements 
religiosos com el retaule, el púlpit i els cels policromats amb detalls pictòrics de gran valor.



Museu de Belles Arts
 Santiago, Xile

Inspirat en l’estil del Petit-*Palais de Paris, aquest edifici neoclàssic, projectat per l’arquitecte franc-xilè 
Èmile Jequier, és la seu del museu des del seu inaguración en 1910. El 30 de desembre de 1976, l’edifici 
del Museu Nacional de Belles arts va ser declarat Monument Nacional. El seu emplaçament al costat 
de pistes de trànsit principals de la ciutat i l’alt grau de contaminació i brutícia incrustada, a més de 
reparacions poc respectuoses amb el disseny original i altres factors d’envelliment, condicionaven 
en gran part la conservació de les façanes del monument. El conjunt d’operacions necessàries per 
a retornar-li l’esplendor perduda, sense amagar la petjada del pas del temps, inclouen la dessalació 
i reposició de morters del sòcol, segellat d’esquerdes i vies de filtració d’aigua i humitat, fixació i 
reposició d’elements ornamentals, neteja superficial i eliminació de crostes negres, renovació de 
baixants i harmonització cromàtica de façanes històriques.



Accés principal al Cerro de Santa Lucía
 Santiago, Xile

La intervenció d’aquest lloc emblemàtic al cor de la ciutat, on Pedro de Valdivia va fundar Santiago 
de Nueva Extremadura l’any 1541, va consistir en la recuperació de la façana general de l’entrada 
monumental i la Plaza de Neptuno Baja, corresponents al sector sud-ponent des de l’avinguda 
Libertador Bernando O’Higgins. Aquestes edificacions monumentals es van alçar a principis del 
s. XX, dins d’un gran projecte de millores urbanes que van coincidir amb la celebració del Primer 
Centenari de la República. Bàsicament, les obres han suposat la reparació i substitució mitjançant 
l’emmotllament dels balustres danyats, el segellament d’esquerdes i reparació de murs interiors i 
exteriors i la restauració de tots els elements premodelats de morter que conformen vores, cornises, 
ornaments, pilastres, sòcols i altres elements decoratius, a més de l’aplicació de segellador i pintura 
d’acord amb els codis de color aprovats pel Consejo de Monumentos Nacionales.



Iglesia de Santa Rosa de Lima
Freirina, Xile

L’església de Freirina, declarada Monument Històric l’any 1980, és un dels edificis eclesiàstics més 
importants de la regió d’Atacama. Es troba tancada des de l’any 2002 degut a la caiguda de part 
del sostre i amb gran risc de despreniments de parts importants de la seva arquitectura per l’atac 
de tèrmit i xilòfags en general, que afecten significativament a l’estructura portant de fusta. Kalam 
realitza aquesta restauració complexa que comporta la substitució de l’esquelet estructural per fusta 
laminada, retirant prèviament tots els elements originals recuperables, fustam i peces decoratives, 
que s’incorporen en la reconstrucció per tal que no perdi la seva imatge primigènia. Entre les accions 
que es van dur a terme paral·lelament a la intervenció, hi ha la capacitació de personal local que 
s’ha anat incorporant als treballs, creant una consciència col·lectiva a la comunitat orientada a la 
conservació i restauració de béns patrimonials.



Edifici Los Portales
Freirina, Xile

Situat a la mateixa plaça de l’església, Kalam realitza la restauració d’aquest singular edifici porticat 
d’una planta, construït l’any 1870 per servir com a Casa de govern. L’any 1980 el Ministeri d’Educació, 
a través del Consejo de Monumentos Nacionales, va decidir declarar l’edifici Monument Històric. 
La construcció té envans de pi d’Oregón amb farciment i arrebossat en fang i sostral de teules de 
fusta. El deteriorament sofert pel pas del temps, amb un fort atac de tèrmits que afecta l’estructura 
portant, obliga a una restauració integral de tot l’edifici. La intervenció comporta l’estintolament de 
cobertes, obra grossa, consolidació de suports i fonaments, la substitució de gran part de l’estructura 
de fusta, la recuperació de murs i fustam, a més de la renovació d’instal·lacions elèctriques i sanitàries, 
tot això sense que l’edificació perdi el disseny i formes originals. Després de la seva recuperació, 
l’autoritat local utilitzarà aquest immoble com a centre cultural.



Mural Històric
Concepción, Xile

El mural amb tècnica al fresc realitzat entre 1943 i 1946 pel destacat artista Gregori de la Fuente 
va ser declarat Monument Històric l’any 2009. Originalment decorava el saló destinat a l’ingrés a 
les andanes dels passatgers de primera classe de l’estació de Ferrocarrils de l’Estat, i avui forma 
part del Saló de Plenaris de l’Edifici del Govern Regional situat al barri cívic de Concepció. L’equip 
d’especialistes de Kalam a càrrec de la conservació està format per restauradors muralistes, un químic 
especialista en nanoconsolidació, un historiador de l’art i un documentalista. La intervenció abasta 
la neteja en sec mitjançant projecció controlada d’aire amb peres mèdiques, per prosseguir amb la 
dessalinització i consolidació de la superfície pictòrica amb el mètode Ferroni-Dini i l’ús d’aspersió de 
nanocal, tractament de biodeterioració, guariments i anivellament de mancances. La reintegració 
cromàtica amb la tècnica de trateggio culmina la recuperació total de l’obra.



Mural Històric
Concepción, Xile



Museu del Gravat
Valparaíso, Xile

Immoble situat a la Zona Típica dels Turons Alegre i Concepció pertanyent a l’Àrea Històrica 
Portuària de Valparaíso, declarada Patrimoni Mundial per UNESCO des del 2003, amb una imponent 
arquitectura d’influència anglesa de meitat del segle XIX. La Casona, de fusta amb tova i fundacions 
en maçoneria de pedra i obra es restaura per donar cabuda al Museu del Gravat de Valparaíso, 
que albergarà les majors col·leccions d’aquest tipus a Amèrica Llatina. L’obra contempla tant la 
intervenció estructural, amb reforços i reparació d’esquerdes mitjançant la injecció de morters 
fluids, com la restauració integral d’alguns salons de gran valor, a més de l’execució d’una petita 
edificació amb un llenguatge contemporani. La presència de galeries conformades per portes i 
finestres de fusta noble a dos nivells, elements ornamentals com plafons i rosasses en guix a l’interior 
dels seus recintes i cels policromats destaquen l’edifici en el seu entorn conformant-se com un punt 
de trobada cultural per al barri.



Museu del Gravat
Valparaíso, Xile



Parc Isidora Cousiño
 Lota, Xile

Dissenyat entre 1862 i 1872, és l’únic d’estil francès situat en una vora costanera i va ser declarat 
Monument Nacional en la categoria de Monument Històric en 2009. De les antigues edificacions 
es conserven l’Observatori Meteorològic i el Conservatori de Plantes Tropicals. A causa dels 
danys soferts per terratrèmols i inclemències meteorològiques, ha estat necessari recuperar i 
estabilitzar les estructures danyades davant el risc de col·lapse que presentaven. S’ha desmuntat 
la totalitat de l’Estació Meteorològica, restaurant per complet les fusteries i elements ornamentals. 
En el Conservatori, s’han mantingut les espècies arbòries situades a l’interior, per la qual cosa el 
reemplaçament d’estructures, vidres i ornaments, s’ha realitzat amb summa cura per a no danyar 
les mateixes. Els especialistes de KALAM garanteixen que els criteris d’intervenció siguin concordes 
a les característiques que ofereixen tots dos immobles, permetent ressaltar els valors arquitectònics 
originals, a més de millorar les seves tècniques constructives.



Casa Las Compañías (Gabriela Mistral)
Serena, Xile

“La Casa Rara”, com anomenaven els pobladors de l’antic llogaret de 
la Companyia Baixa a aquesta peculiar casa de dos pisos i on la poétisa 
Gabriela Mistral va residir en els seus anys de formació, va ser declarada 
monument nacional en 2008. KALAM va rebre l’encàrrec de la rehabilitació 
integral d’aquesta centenària construcció d’arquitectura de murs de 
tova i estructura de fusta. L’estat inicial de l’immoble comprometia la 
seva estabilitat estructural, per la qual cosa s’executa el tractament de 
restauració complet dels murs de tova i l’estructura de fusta pel nostre equip 
especialitzat. Destaquen entre tots els treballs realitzats, la recuperació 
del paper mural interior de l’immoble i el tractament de les façanes amb 
morters de calç pigmentats.



classificacions



Acreditacions empresarials
segells de qualitat i distincions

Comptem amb la màxima categoria empresarial per a restauració de Patrimoni Històric 
Artístic i en ornamentacions, així com la totalitat de subgrups en edificació:

Demolicions, estructures de fàbrica o formigó, estructures metàl·liques, obra de 
paleta, revocos i revestits, cantería i marmolería, paviments, solats i enrajolats, 
aïllaments i impermeabilitzacions, fusteria de fusta i fusteria metàl·lica

En el nostre compromís amb la seguretat i salut, la qualitat i la protecció del medi ambient 
hem implantat i mantenim sistemes de prevenció, qualitat i gestió de l’organització que 
compleixen la nostra política integrada de gestió i les normes internacionals:

 Gestió ambiental: ISO 14001-2015

 Qualitat: ISO 9001-2015

 Seguretat i salut: ISO 45001:2018

La nostra trajectòria ha estat reconeguda en diverses ocasions, destacant els esments 
rebuts en els Premis Unió Europea de Patrimoni Cultural / Europa Nostra, el més rellevant 
a nivell mundial en el camp de la conservació del Patrimoni. La primera d’elles en 2016 
amb l’Esment Especial en la categoria de Dedicació al Servei del Patrimoni i la segona 
en 2018 en la categoria de Conservació per la Restauració de la Façana del Col·legi de 
Sant Ildefons de la Universitat d’Alcalá de Henares, en la qual el Jurat internacional va 
premiar l’excel·lent restauració realitzada pels nostres equips, destacant la respectuosa 
recuperació de la pàtina històrica de tan singular monument.

Al costat d’altres distincions com el Premi de Medi Ambient, atorgat per la Comunitat de 
Madrid, el CEIM i la Cambra de Comerç i Indústria de Madrid, per la gestió mediambiental 
en la categoria de PIME o ésser l’única empresa del nostre sector i especialització que 
forma part del Fòrum de Marques Canviades de nom i del programa de Membres Afiliats 
de l’Organització Mundial del Turisme.

També incorporem aquí la carta de recomanació de l’Alt Comissionat del Govern per 
a la Marca Espanya, destacant la solvència i professionalitat del nostre equip, sempre 
bolcats a renovar en cada treball l’estima dels propietaris d’edificis públics i privats, per a 
intervenir en una posada al dia que incrementarà el seu valor.



prioritzant en seguretat i salut
renovats periòdicament sense incidències



compromesos amb la qualitat
primera empresa certificada del sector



implicats amb el medi ambient
amb la millora contínua i aplicació de nous procediments



premis Europa Nostra 2016
Esment Especial del Jurat



Madrid, 16 de enero de 2014

Carta de recomanació
emesa per l’Alt Comissionat del Govern per a la Marca Espanya

A qui correspongui :

Espanya és un país amb un ric i variat patrimoni històric la conservació del qual 
ha estat sempre una prioritat nacional, que ha estat possible en gran manera grà-
cies a l’existència d’empreses especialitzades que han fet un treball fonamental 
per a preservar aquest Patrimoni Històric Artístic.

KALAM és una de les principals empreses constructores espanyoles especialit-
zada en la restauració del patrimoni històric. Compta amb les màximes qualifica-
cions de l’Estat Espanyol, amb una amplíssima trajectòria, tant en el sector públic 
com en el privat, i està reconeguda tant per la seva dilatada experiència com pel 
seu bon fer i els seus magnífics resultats.

KALAM ha iniciat recentment la seva marxa fora d’Espanya, en el convenciment 
que pot contribuir en molts altres països a la conservació i recuperació del patri-
moni cultural, aportant no sols l’alta qualificació dels seus equips humans , sinó 
també la tecnologia i el bon fer que li han proporcionat anys d’experiència. KALAM 
és una empresa espanyola que no es limita a la rehabilitació integral del llegat 
històric cultural, sinó que també fa compatible la seva activitat amb una demanda 
social a través de la formació de tècnics i especialistes.

Tot això li ha conduït a un creixement rellevant i sostingut, a una solvència que li 
permet comptar amb seus socials no sols a Espanya (Madrid, Barcelona i Bilbao) 
, sinó també a França, Xile, el Perú, Santo Domingo i Angola, tenint plans de con-
tinuar en lberoamérica, els EUA i Europa



responsabilitat 
social
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En KALAM sentim la Responsabilitat Social com a part important de 
la nostra tasca. Des de la constitució de l’empresa, dediquem part 
dels resultats del nostre esforç a accions socials i culturals, perquè el 
compliment de responsabilitats directes en l’àmbit on ens correspon 
desenvolupar activitat no ens eximeix d’altres compromisos.

Una de les línies d’actuació molt desenvolupada en aquesta 
responsabilitat és participar en projectes culturals, socials i 
mediambientals, en un compromís actiu per a mantenir i divulgar 
principis, criteris, normes i valors que defineixen la nostra filosofia 
empresarial, entre els quals destaquem la nostra col·laboració amb:

 Duoc UC de la Pontifícia Universitat Catòlica de Xile

 Fundació ATYME, Atenció i Mediació per al canvi

 AEPPAS 20, Associació Espanyola per la Protecció del 
Patrimoni Arquitectònic del segle XX, secundant també el Document 
de Madrid sobre Criteris d’Intervenció en Patrimoni del S.XX

 ICOMOS, Beques “KALAM amb el Patrimoni”, contribuint 
a l’assistència d’experts en patrimoni construït a la 19 Assemblea 
General

 Xarxa PHI. Patrimoni Històric+Cultural Iberoamericà, exercint 
les funcions de Secretaria Tècnica de la Xarxa Internacional, i fent 
costat al projecte des de la seva constitució

 INTBAU, amb la participació a les seves Escoles d’Estiu

 Premi Rafael Manzano de Nova Arquitectura Tradicional

 Premis Richard H. Driehaus de les Arts de la Construcció

I tantes altres activitats com l’organització dels concerts de Jazz en la 
Fundació Carlos Anvers, participació en projectes culturals en Casas 
Regionales, premis en escoles tècniques o d’art o col·laboracions 
amb museus i fundacions.

responsabilitat social



5

6

8

7

9

1 i 2: Taller d’esgrafiat en Marvão, Portugal, a l’Escola d’Estiu organitzada per Premi 
Rafael Manzano i INTBAU i reunió de Comitès de la Xarxa PHI en 2017.
3 i 4: Conferència d’Antonio Lamela en la seu de EKABA i visita tècnica a l’obra de 
la Catedral de Tudela per l’Escola de Patrimoni Històric de Nájera.
5 i 6: Concert de jazz en la seu de EKABA i taller participatiu amb la comunitat en 
Lota, Xile.
7 i 8: Lliurament del Premi Rafael Manzano en la Reial Acadèmia de Belles arts de 
Sant Ferran i participació d’alumnes de Duoc UC en l’obra del Palau Rioja, Xile.
9 i 12: Conferència en el Seminari-taller Projectar la Memòria en Nájera, Espanya, 
i visita tècnica d’experts internacionals a l’obra de la Giralda en el marc del SCI 
Seguretat en el Patrimoni.
10, 11, 13, 14 i 15: Simposi Científic Internacional Seguretat en el Patrimoni celebrat 
en el Cercle de Belles arts de Madrid en 2019.

Llegenda d’imatges

EKABA. espai de KALAM per a les belles arts

EKABA, espai de KALAM per a les belles arts, respon a la 
implicació social i cultural de KALAM amb l’art. És un projecte 
madurat durant anys que ens ha permès trobar-nos i gaudir 
de les Belles arts amb professionals, col·laboradors pròxims i 
amics, facilitant l’adquisició d’obres de reconeguts artistes 
amb el nostre mecenatge directe.

En el marc d’aquest espai es desenvolupen tot tipus 
d’activitats que engloben tant les referides en la pàgina 
precedent com conferències, taules rodones, exposicions, 
publicacions dins de la nostra col·lecció sobre posada en 
valor del patrimoni iberoamericà, projectes singulars com 
el lloc en pràctica amb artistes per a la Fundació Vicente 
Ferrer, o activitats pròpies desenvolupant diversos projectes 
temàtics.
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un esdeveniment necessari: seguretat en el patrimoni
El mes de maig del 2019, *KALAM a través de la seva Fundació 
*EKABA va organitzar el Simposi Científic Internacional Seguretat 
en el Patrimoni amb l’objectiu d’obrir un debat internacional 
entorn de la seguretat en els béns culturals, amb especial 
atenció als visitants. D’aquesta manera, es va enfrontar a reptes 
específics que van més enllà de les exigències de seguretat 
en l’edificació i els espais públics, havent de compaginar la 
seguretat i la protecció dels valors del bé, i considerar els riscos 
específics vinculats a l’ús turístic i cultural del patrimoni, així com 
en els treballs de manteniment del lloc.

Aquest Simposi busca servir de marc a un debat interdisciplinari i 
internacional, amb participació del món acadèmic, institucional, 
professional i empresarial, sensibilitzant a la societat sobre la 
necessitat de fomentar la seguretat d’un patrimoni que, mal 
gestionat, pot ocasionar riscos. Ofereix, a més, un fòrum global 
en el qual debatre i consensuar una Declaració Internacional, la 
Declaració del Cercle, que pren el seu nom del Cercle de Belles 
arts en el qual es va realitzar l’esdeveniment. Aquest document 
fixa els criteris d’actuació en el patrimoni cultural reduint el risc a 
les persones i al bé patrimonial.

Més informació sobre 
el Simposi Científic 

Internacional Seguretat en 
el Patrimoni



kalam@kalam.es                          kalam.es
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