
 

 BRD FO 01                                           BRUTICIA PER RENTAT DIFERENCIAL 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Taca de color fosc al parament de la façana sud-oest. La taca no 

està dispersa, sinó que la seva intensitat disminueix a mesura que s’allunya del seu 

punt més cèntric en el qual es troba situat un fanal metàl·lic. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Acabats   MATERIAL:        Morter 

GRAVETAT:   No    ACCESSIBILITAT:              Sí 

 

OBSERVACIONS:     Es pot observar una semblança considerable entre el color de la 

brutícia del parament i el color de la imprimació del fanal. 

 

HIPÒTESIS:     A simple vista es dedueix que la taca de brutícia es deu als esquitxos 

de pluja produïts pel fanal. L’aigua  dilueix paulatinament la imprimació del fanal i la 

diposita al parament de façana desprès de la seva escorrentia i evaporació. Aquest 

fenomen pot provocar la deterioració de l’acabat de façana i possibles despreniment. 

 

UBICACIÓ: 

 

 

 BRD FO 02                                           BRUTICIA PER RENTAT DIFERENCIAL 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Taca de color fosc al parament de la façana sud-oest. La taca té una 

forma associada a la escorrentia de l’aigua, ja que es dispersa de manera vertical de 

dalt a baix. Al voltant de la taca de color fosc s’aprecia un conjunt de taques més 

dèbils i d’un color semblant al original però una mica més fosc. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Acabats   MATERIAL:        Morter 

GRAVETAT:   No    ACCESSIBILITAT:              Sí 

 

OBSERVACIONS:     Es pot apreciar el mal estat de les teules en el punt coincident 

amb el origen de la taca. D’altra banda també coincideix la taca de brutícia i humitat 

amb una fissura en la mateixa zona. 

 

HIPÒTESIS:     Es possible que la taca es degui al pas d’aigua provocat per un 

trencament d’alguna teula a la part superior de la taca. Aquesta filtració d’aigua 

coincident amb una fissura pot provocar humitats a la cara interior del mur de façana. 

També pot provocar a llarg termini el despreniment de materials d’acabats tan a la 

cara interior com a l’exterior. 

 

UBICACIÓ: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 F FO 03                                                                       FISSURA 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Fissura a la zona superior de la façana sud-oest. La fissura és d’una 

longitud aproximada de 40 cm i forma un angle de 45º amb la cantonada fins a la que 

arriba. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Acabats   MATERIAL:          Morter 

GRAVETAT:   No    ACCESSIBILITAT:                Sí 

 

OBSERVACIONS:     La fissura coincideix amb una humitat i amb brutícia per rentat 

diferencial. 

 

HIPÒTESIS:     Sembla ser que el trencament de teules ha provocat brutícia per rentat 

diferencial i humitat. La coincidència de la humitat amb la fissura pot haver provocat 

humitats en tot el gruix del mur de trava. 

 

UBICACIÓ: 

 

 

 

 

 F FO 04                                                                       FISSURA 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Conjunt de fissures a mitja alçada en la façana sud-oest. Les 

fissures no segueixen cap tipus de direcció ni pauta, sinó que es diversifiquen de 

manera desordenada. També cal esmentar que en la part central del conjunt de 

fissures el morter està separat del mur formant una protuberància. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Acabats   MATERIAL:        Morter 

GRAVETAT:   No    ACCESSIBILITAT:              Sí 

 

OBSERVACIONS:     Les fissures coincideixen amb brutícia per rentat diferencial. 

Curiosament, la brutícia es situa just per sota del conjunt de fissures. 

 

HIPÒTESIS:     Les fissures semblen provocades simplement per una dilatació i 

retracció del morter. És possible que es degui a un defecte en l’aplicació de l’acabat. 

D’altre banda, la protuberància ha provocat la brutícia que es diposita a la part inferior. 

Aquest fenomen ha estat causat per l’augment d’humitat a la zona inferior  de la 

protuberància per manca d’escorrentia. 

 

UBICACIÓ: 
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 H FO 05                                                                       HUMITAT 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Humitat ubicada a la zona inferior de la façana sud-oest. La taca 

formada és contínua en tota la base del mur i manté una alçada constant d’uns 50 

centímetres. En algun punt la taca no té la mateixa alçada i s’observen taques 

direccionals de direcció ascendent. En conjunt, el color és fosc i té traços verds per 

l’aparició de fongs. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Acabats    MATERIAL:        Morter 

GRAVETAT:   No    ACCESSIBILITAT:              Sí 

 

OBSERVACIONS:     En la zona en la que les taques són direccionals el color baixa 

considerablement la seva intensitat. També es poden observar dues alçades diferents 

dels límits de les humitats i d’intensitats diferents. 

 

HIPÒTESIS:     En primera instància sembla que les taques han estat formades pels 

esquitxos de la pluja sobre el terra perquè l’alçada és constant i perquè a la zona 

situada sota l’arbre la taca disminueix considerablement la seva intensitat. Arribem a 

la conclusió de que s’estan produint dos fenòmens alhora: brutícia pels esquitxos de la 

pluja i humitat per capil·laritat. També s’observa que a causa d’aquestes lesions, s’ha 

produït una aparició de fongs. 

 

UBICACIÓ: 

 

 BRD FO 06                                           BRUTICIA PER RENTAT DIFERENCIAL 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Taca de color fosc al parament de la façana sud-oest. La taca no 

està dispersa, sinó que la seva intensitat disminueix a mesura que s’allunya del seu 

punt més cèntric en el qual es troba situat un fanal metàl·lic. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Acabats   MATERIAL:        Morter 

GRAVETAT:   No    ACCESSIBILITAT:              Sí 

 

OBSERVACIONS:     Es pot observar una semblança considerable entre el color de la 

brutícia del parament i el color de la imprimació del fanal. 

 

HIPÒTESIS:     A simple vista es dedueix que la taca de brutícia es deu als esquitxos 

de pluja produïts pel fanal. L’aigua  dilueix paulatinament la imprimació del fanal i la 

diposita al parament de façana desprès de 

la seva escorrentia i evaporació. Aquest 

fenomen pot provocar la deterioració de 

l’acabat de façana i possibles 

despreniment. 

 

UBICACIÓ: 



 

 BRD FO 07                    BRUTÍCIA PER RENTAT DIFERENCIAL 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Brutícia ubicada a la zona inferior de la façana sud-oest. La taca 

formada és contínua en una zona del mur tot i que no manté una alçada constant. 

S’intueix el traç de dues alçades diferents, una part més fosca i una més clara. En 

conjunt, el color és fosc de traços verds per l’aparició de fongs i conté zones blanques 

per l’aparició de eflorescències. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Acabats   MATERIAL:        Morter 

GRAVETAT:   No    ACCESSIBILITAT:              Sí 

 

OBSERVACIONS:     A la part superior s’estan començant a produir petits 

despreniments i eflorescències. La línia d’alçada màxima manté certa relació amb les 

plantes i pedres que estan situats al costat. 

 

HIPÒTESIS:     A simple vista sembla que les taques han estat formades per la pluja. 

L’alçada manté relació amb les plantes i pedres adjacents, raó per la qual els 

esquitxos de pluja semblen la causa més probable. Tot i així, algunes zones no 

esquitxades també tenen humitat. Amb aquestes dades es pot arribar a la conclusió 

de que s’estan produint dos fenòmens alhora: brutícia pels esquitxos de la pluja i 

humitat per capil·laritat. També s’observa que a causa d’aquestes lesions, s’ha produït 

una aparició de fongs i eflorescències a les zones humides. 

 

UBICACIÓ: 

 

 

 

 F FO 08                                                                                                  FISSURA 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Fissura de sentit vertical situada a l’esquerra de la porta d’accés 

principal. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Acabats   MATERIAL:        Morter 

GRAVETAT:   No    ACCESSIBILITAT:              Sí 

 

OBSERVACIONS:     S’intueix cert paral·lelisme entre la fissura i l’arc de mig punt de 

la porta d’accés. 

 

HIPÒTESIS:     Pot ser deguda a retraccions del morter d’acabat, però sembla més 

raonable que la causa sigui la pressió de l’arc de descàrrega de l’arc de mig punt. Les 

raons d’aquesta intuïció són la llargada de la fissura i el paral·lelisme de direccionalitat 

amb l’arc de pedra de mig punt. 

 

UBICACIÓ: 
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 F FO 09                                                                               FISSURA 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Fissura situada a la dreta de la porta d’accés principal. La seva 

direccionalitat és paral·lela a l’arc de mig punt. La fissura està formada per dos llavis, 

un dels quals és la pedra de l’arc i l’altre el parament de façana. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Acabats   MATERIAL:        Morter 

GRAVETAT:   No    ACCESSIBILITAT:              Sí 

 

OBSERVACIONS:     Tot i que en la foto no s’aprecia, els llavis de la fissura no només 

s’han desplaçat en la direcció de l’eix x de la façana, sinó que també s’han desplaçat 

en l’eix y. 

 

HIPÒTESIS:     A diferència de la lesió anterior, aquesta també és de direcció 

paral·lela al arc però no s’ha produït per les 

mateixes causes. En aquest cas, la fissura 

sembla està deguda a la diferència de 

materials per la seva localització. El morter del 

parament de façana pot haver tingut 

retraccions, produint la fissura al punt més 

dèbil: la trobada amb les pedres de l’arc, on 

l’adherència és menor. 

 

 

 

UBICACIÓ: 

 

 

 

 ES FO 10                                                                                           ESQUERDA 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Esquerda situada al punt mig de la façana sud-oest. Tot i que no 

s’aprecia gaire be la fotografia, l’esquerda és de sentit vertical i retranqueja entre les 

pedres vistes. La separació de llavis es produeix en els dos sentits del pla xy. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Estructura   MATERIAL:        Pedra 

GRAVETAT:   Dubtosa   ACCESSIBILITAT:             Sí 

 

OBSERVACIONS:     L’esquerda coincideix amb la trobada del mur de càrrega amb 

el mur de trava que composa la façana principal. També s’ha de tenir en conte que 

pot tenir relació amb la retracció del parament, ja que coincideix amb la trobada 

formada en el procés constructiu entre el parament de la dreta i el de l’esquerra de 

les pedres vistes. Cal esmentar també, que pot tenir relació amb la lesió ES B2 98 

per la coincidència en la localització i amb la lesió ES FE 47 pel seu paral·lelisme. 

 

HIPÒTESIS:     Pot ser deguda a la retracció o que aquesta hagi col·laborat, però 

sembla més raonable que la causa sigui la trobada de dos murs de càrrega. La 

opció de la retracció del morter és descartada ràpidament perquè provocaria només 

una fissura i no una esquerda en tot el gruix del mur com s’intueix. 

 

UBICACIÓ: 

 

 



 

 F FO 11                                                                               FISSURA 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Fissures situades a la part inferior d’una de les finestres de la 

façana oest. Observem dues fissures verticals que neixen a sota de l’ampit de la 

finestra hi arriben fins al terra. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Acabats   MATERIAL:        Morter 

GRAVETAT:   No    ACCESSIBILITAT:              Sí 

 

OBSERVACIONS:     Les fissures es troben alineades amb les verticals de les 

finestres. Gràcies a la investigació realitzada sabem que anteriorment aquesta la 

finestra era una porta d’accés a la vivenda. 

 

HIPÒTESIS:     Segurament, aquestes fissures es deuen a l’assentament de la part 

reconstruïda de la porta per realitzar la finestra. El fet de tenir una zona d’obra nova 

ens ajuda a intuir que la trava no es va realitzar correctament i s’han produït petit 

moviments suficients per provocar aquestes petites fissures. 

 

UBICACIÓ: 

 

 

 BRD FO 12                                           BRUTICIA PER RENTAT DIFERENCIAL 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Taca de color fosc al parament de la façana sud-oest. La taca no 

està dispersa, sinó que la seva intensitat disminueix a mesura que s’allunya del 

seu punt més cèntric en el qual es troba situat un fanal metàl·lic. A diferència de 

les altres dues lesions anteriors similars a aquesta, s’aprecia la forma de 

l’escorrentia de l’aigua. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Acabats   MATERIAL:     Morter 

GRAVETAT:   No    ACCESSIBILITAT:           Sí 

 

OBSERVACIONS:     Es pot observar una semblança considerable entre el color 

de la brutícia del parament i el color de la imprimació del fanal. 

 

HIPÒTESIS:     A simple vista es dedueix que la taca de brutícia es deu als 

esquitxos de pluja i a l’escorrentia de l’aigua per la façana, ambdues provocades 

pel fanal. L’aigua  dilueix paulatinament la imprimació del fanal i la diposita al 

parament de façana desprès de la seva escorrentia i evaporació. Aquest fenomen 

pot provocar la deterioració de l’acabat de façana i possibles despreniment. 

 

UBICACIÓ: 
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 D FO 13                                                                               DESPRENIMENT 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Despreniment del morter a la part inferior de la façana oest, 

deixant vist part del mur de trava que la forma. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Acabats   MATERIAL:        Morter 

GRAVETAT:   No    ACCESSIBILITAT:              Sí 

 

OBSERVACIONS:     Coincidència dels despreniments amb les pedres que 

composen el mur de façana i no amb les juntes existents entre elles. 

 

HIPÒTESIS:     Sembla que les causes de les fissures son bastant clares en aquest 

cas. La raó per la qual s’han produït els despreniments és possiblement la manca 

d’adherència entre algunes de les pedres del mur de façana i el morter monocapa 

per la poca porositat de les roques. El fet de que les juntes entre les pedres 

mantinguin el morter encara adherit ens fa pensar que aquesta hipòtesis és correcta. 

 

UBICACIÓ: 

 



 

 ES FSO 14                                                                                        ESQUERDA 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Esquerda situada a la cantonada creada pel retranqueig de la 

façana oest amb el porxo, fet que provoca que els llavis estiguin situats cadascun 

en una cara diferent. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Estructura   MATERIAL:     Pedra-Maó 

GRAVETAT:   Dubtosa   ACCESSIBILITAT:        Sí 

 

OBSERVACIONS:     L’esquerda coincideix amb la trobada del mur de trava que 

composa la façana amb un dels arcs del porxo de nova construcció. Cal 

esmentar que és possible que tingui relació amb dues lesions amb mateixa 

localització i morfologia: ES B2 99 i ES FSO 14.1. 

 

HIPÒTESIS:     Tot i que encara no podem fer un diagnòstic, podem afirmar que 

una de les raons que pot haver produït l’esquerda és la manca de trava entre els 

murs de càrrega existents, els murs de trava i el mur del porxo que forma un arc. 

En les fotos adjuntades a la història arquitectònica i constructiva, en l’apartat de 

les últimes reformes realitzades, podem observar que no es van travar els arcs 

del porxo amb el mur de càrrega adjacent. 

 

UBICACIÓ: 

 



 

 ES FS 14.1                                                                                     ESQUERDA 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Esquerda situada a la cantonada creada pel retranqueig de la 

façana sud amb els arcs del porxo, fet que provoca que els llavis estiguin situats 

cadascun en una cara diferent. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Estructura   MATERIAL:       Pedra-Maó 

GRAVETAT:   Dubtosa   ACCESSIBILITAT:           Sí 

 

OBSERVACIONS:     L’esquerda coincideix amb la trobada del mur de trava que 

composa la façana amb un dels arcs del porxo de nova construcció. Cal esmentar 

que és possible que tingui relació amb dues lesions amb mateixa localització i 

morfologia: ES B2 99 i ES FSO 14. 

 

HIPÒTESIS:     Tot i que encara no podem fer un diagnòstic, podem afirmar que una 

de les raons que pot haver produït l’esquerda és la manca de trava entre els murs de 

càrrega existents, els murs de trava i el mur del porxo que forma un arc. En les fotos 

adjuntades a la història arquitectònica i constructiva, en l’apartat de les últimes 

reformes realitzades, podem observar que no es van travar els arcs del porxo amb el 

mur de càrrega adjacent. 

 

UBICACIÓ: 

 

 

 

 

 BRD FO 15                                           BRUTICIA PER RENTAT DIFERENCIAL 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Taca concèntrica que també consta de la cua formada per 

l’escorrentia de l’aigua. A part de la taca fosca, es poden apreciar també algunes 

taques de color groc i algun punt blanc. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Acabats   MATERIAL:     Morter 

GRAVETAT:   No    ACCESSIBILITAT:           Sí 

 

OBSERVACIONS:     Fa relativament poc temps, en el punt on es troba la taca hi 

havia un petit fanal. En la façana oposada, al punt simètric, es pot apreciar el forat 

de fixació del fanal.  

 

HIPÒTESIS:     Tot i que en aquest cas és difícil esbrinar la causa real de la taca, 

podem aventurar-nos a dir que és probable que es produís pels esquitxos de pluja 

sobre el fanal situat anteriorment en aquest punt. També cal remarcar que a arrel 

de la humitat produïda han sorgit fongs o algues i eflorescències. 

 

UBICACIÓ: 

 



 

 BRD FS 16                                           BRUTICIA PER RENTAT DIFERENCIAL 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Taca de color fosc situada a la part inferior de la cara sud d’un dels 

arcs laterals del porxo. També han aparegut punts blancs dispersos i traços de taques 

de color groc. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Acabats   MATERIAL:        Morter 

GRAVETAT:   No    ACCESSIBILITAT:              Sí 

 

OBSERVACIONS:     L’alçada de la taca sembla coincidir amb la zona descoberta pel 

voladís de la teulada. Els traços grocs solen coincidir amb l’escorrentia de l’aigua 

provinent de la coberta. Les taques continuen per les cares laterals dels murs que 

formen els arcs. 

 

HIPÒTESIS:     Per la forma i alçada de la taca deduïm que s’ha produït per la pluja 

batent. El voladís de la coberta no cobreix totalment el sortint dels murs dels arcs i 

provoca que es mullin cada cop que plou. La humitat produïda per aquesta raó ha 

causat eflorescències. D’altra banda, s’observen taques grogues que probablement es 

deuen al dipòsit de sals diluïdes per 

l’aigua i arrossegades des de les teules de 

la coberta del porxo. 

 

UBICACIÓ: 

 

 BRD FS 17                                           BRUTICIA PER RENTAT DIFERENCIAL 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Taca de color fosc situada a la part inferior de la cara sud d’un dels 

arcs centrals del porxo. També han aparegut punts blancs dispersos i més 

concentrats a la part inferior de la taca. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Acabats   MATERIAL:        Morter 

GRAVETAT:   No    ACCESSIBILITAT:              Sí 

 

OBSERVACIONS:     L’alçada de la taca sembla coincidir amb la zona descoberta 

pel voladís de la teulada. Les taques continuen per les cares laterals dels murs que 

formen els arcs. 

 

HIPÒTESIS:     Per la forma i alçada de la taca deduïm que s’ha produït per la pluja 

batent. El voladís de la coberta no cobreix totalment el sortint dels murs dels arcs i 

provoca que es mullin cada cop que plou. La humitat produïda per aquesta raó ha 

causat eflorescències de color blanc. 

 

UBICACIÓ: 



 

 BRD FS 18                                           BRUTICIA PER RENTAT DIFERENCIAL 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Taca de color fosc situada a la part inferior de la cara sud d’un dels 

arcs centrals del porxo. També han aparegut punts blancs dispersos i més 

concentrats a la part central del mur. També s’observen traços verds a la zona més 

inferior del mur. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Acabats   MATERIAL:        Morter 

GRAVETAT:   No    ACCESSIBILITAT:              Sí 

 

OBSERVACIONS:     L’alçada de la taca sembla coincidir amb la zona descoberta 

pel voladís de la teulada. Les taques continuen per les cares laterals dels murs que 

formen els arcs. 

 

HIPÒTESIS:     Per la forma i alçada de la taca deduïm que s’ha produït per la pluja 

batent. El voladís de la coberta no cobreix totalment el sortint dels murs dels arcs i 

provoca que es mullin cada cop que plou. La humitat produïda per aquesta raó ha 

causat eflorescències de color blanc i algun traç verd produït pels fongs. 

 

UBICACIÓ: 

 

 BRD FS 19                                           BRUTICIA PER RENTAT DIFERENCIAL 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Taca de color fosc situada a la part inferior de la cara sud d’un dels 

arcs laterals del porxo. També han aparegut punts blancs dispersos i més 

concentrats a la part central de la taca. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Acabats   MATERIAL:            Morter 

GRAVETAT:   No    ACCESSIBILITAT:        Sí 

 

OBSERVACIONS:     L’alçada de la taca sembla coincidir amb la zona descoberta 

pel voladís de la teulada i forma un angle que concorda amb la direcció de la pluja 

que aconsegueix evitar la coberta. Les taques continuen per les cares laterals dels 

murs que formen els arcs. 

 

HIPÒTESIS:     Per la forma, l’alçada i la direcció de la taca deduïm que s’ha produït 

per la pluja batent. El voladís de la coberta no cobreix totalment el sortint dels murs 

dels arcs i provoca que es mullin cada cop que plou. La humitat produïda per 

aquesta raó ha causat eflorescències de color blanc i algun traç verd produït pels 

fongs. 

 

UBICACIÓ: 



 

 ES FS 20                                                                                           ESQUERDA 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Esquerda que a simple vista s’observa que afecta a tot gruix del mur 

i continua pels laterals d’aquests. La direccionalitat de l’obertura és totalment 

horitzontal. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Estructura   MATERIAL:           Maó 

GRAVETAT:   Dubtosa   ACCESSIBILITAT:             Sí 

 

OBSERVACIONS:     Els fongs es comencen a introduir en l’obertura de l’esquerda. 

 

HIPÒTESIS:     La causa de l’aparició d’aquesta esquerda és dubtosa, però podem 

aventurar-nos a predir que s’ha produït per l’assentament de l’extrem del mur en 

forma d’arc. Els motius que decanten la decisió són la direccionalitat de l’esquerda i el 

fet de que els arcs siguin de recent construcció. 

 

UBICACIÓ: 

 

 ES FS 21                                                                                           ESQUERDA 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Esquerda que, tot i que no s’aprecia gaire be a la fotografia, 

s’observa que afecta a tot gruix del mur i continua pels laterals d’aquests. La 

direccionalitat de l’obertura és totalment horitzontal. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Estructura   MATERIAL:      Maó 

GRAVETAT:   Dubtosa   ACCESSIBILITAT:        Sí 

 

OBSERVACIONS:     En aquest cas, a diferència de la lesió anterior, l’esquerda 

només té continuïtat per un únic lateral del mur. 

 

HIPÒTESIS:     La causa de l’aparició d’aquesta esquerda és dubtosa, però podem 

aventurar-nos a predir que s’ha produït per l’assentament de l’extrem del mur en 

forma d’arc. Els motius que decanten la decisió són la direccionalitat de l’esquerda i 

el fet de que els arcs siguin de recent construcció. 

 

UBICACIÓ: 



 

 BRD FE 22                                           BRUTICIA PER RENTAT DIFERENCIAL 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Brutícia acumulada en tot el parament de la cara oest de l’arc. La 

intensitat de la taca varia segons la zona del mur, tot i que no s’observa cap tipus de 

pauta. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Acabats   MATERIAL:       Morter 

GRAVETAT:   No    ACCESSIBILITAT:             Sí 

 

OBSERVACIONS:     A diferència de la façana oest, que té punts concrets de brutícia, 

la façana est està completament afectada per la brutícia. Pot tenir a veure amb la 

direcció predominant del vent en aquesta zona: de nord-est a sud-oest. 

 

HIPÒTESIS:     En aquest cas sembla raonable la pluja com a causa de la brutícia. La 

raó per la qual en aquesta façana la brutícia no és puntual és dubtosa. Tot i això, 

sembla ser que són dos factors els que han provocat el fenomen: la pluja batent, la 

manca d’aleró en la cara est del porxo i la menor incidència del sol en aquesta zona 

de la façana. 

 

UBICACIÓ: 



 

 D FE 23                                                                                     DESPRENIMENT 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Despreniments diversos distribuïts per la cara est de l’arc del porxo. 

S’observen restes de material d’acabat al terra, a la zona propera als despreniments. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Acabats   MATERIAL:        Morter 

GRAVETAT:   No    ACCESSIBILITAT:              Sí 

 

OBSERVACIONS:    A diferència d’altres façanes en les que els despreniments es 

produeixen en punts concrets, en aquest cas els despreniments afecten de forma 

general a tota la cara oest de l’arc. 

 

HIPÒTESIS:     És probable que els despreniments es deguin a variacions 

dimensionals higro-tèrmiques de l’acabat. El morter es veu afectat per les continues 

dilatacions i contraccions produïdes per les variacions d’humitat i temperatura i es 

tradueixen en fissures que amb el temps acaben provocant el despreniment del 

morter. El fet de que els despreniments es focalitzin en el perímetre del mur, on es 

troben les juntes constructives (els punts més dèbils), confirmen que les variacions 

dimensionals del morter poden ser la principal causa. 

 

UBICACIÓ: 
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 ES FSE 24                                                                                         ESQUERDA 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Esquerda localitzada a la façana sud-est. La direccionalitat és 

totalment vertical, seguint la junta entre l’arc i el mur de càrrega. L’esquerda es 

pot observar en les dues cares del mur. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Estructura   MATERIAL:    Pedra-Maó 

GRAVETAT:  Dubtosa   ACCESSIBILITAT:        Sí 

 

OBSERVACIONS:    Les característiques d’aquesta lesió són molt similars a 

les de les lesions 14, 27, 30 i 32. 

 

HIPÒTESIS:     L’esquerda es troba a la trobada entre dos murs amb funció 

estructural. Basant-me en les fotografies de les ultimes reformes realitzades 

puc afirmar que la causa de la lesió és la manca de trava entre l’arc del porxo i 

el mur de càrrega adjacent. 

 

UBICACIÓ: 



 

 ES FS 25                                                                                         ESQUERDA 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Esquerda localitzada a la façana sud-est. La direccionalitat és vertical, tot 

i que va serpentejant.. L’esquerda es pot observar en les dues cares del mur. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Estructura    MATERIAL:              Pedra 

GRAVETAT:   Dubtosa   ACCESSIBILITAT:                   Sí 

 

OBSERVACIONS:    Les característiques d’aquesta lesió són molt similars a les de les 

lesions 26, 28, 29 i 33. 

 

HIPÒTESIS:     El fet de que la façana en la que 

es troba la lesió sigui la de major incidència solar 

ens fa pensar que el motiu de l’esquerda pot ser 

la variació dimensional provocada per moviments 

higrotèrmics. La verticalitat de la lesió i 

l’existència de diverses esquerdes en el mur amb 

les mateixes característiques reforcen aquesta 

teoria. 

 

UBICACIÓ: 

 

 ES FS 26                                                                                         ESQUERDA 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Esquerda localitzada a la façana sud-est. La direccionalitat és 

vertical, tot i que va serpentejant.. L’esquerda es pot observar en les dues cares del 

mur. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Estructura   MATERIAL:        Pedra 

GRAVETAT:   Dubtosa   ACCESSIBILITAT:              Sí 

 

OBSERVACIONS:    Les característiques d’aquesta lesió són molt similars a les de 

les lesions 25, 28, 29 i 33. 

 

HIPÒTESIS:     El fet de que la façana en la 

que es troba la lesió sigui la de major incidència 

solar ens fa pensar que el motiu de l’esquerda 

pot ser la variació dimensional provocada per 

moviments higrotèrmics. La verticalitat de la 

lesió i l’existència de diverses esquerdes en el 

mur amb les mateixes característiques reforcen 

aquesta teoria. 

 

UBICACIÓ: 



 

 ES FS 27                                                                                         ESQUERDA 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Esquerda localitzada a la façana sud-est. La direccionalitat és 

totalment vertical, seguint la junta entre l’arc i el mur de càrrega. L’esquerda es pot 

observar en les dues cares del mur. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Estructura   MATERIAL:       Pedra-Maó 

GRAVETAT:   Dubtosa   ACCESSIBILITAT:           Sí 

 

OBSERVACIONS:    Les característiques d’aquesta lesió són molt similars a les 

de les lesions 14, 24, 30 i 32. 

 

HIPÒTESIS:     L’esquerda es troba a la trobada entre dos murs amb funció 

estructural. Basant-me en les fotografies de les ultimes reformes realitzades puc 

afirmar que la causa de la lesió és la manca de trava entre l’arc del porxo i el mur 

de càrrega adjacent. 

 

UBICACIÓ: 



 

 ES FS 28                                                                                         ESQUERDA 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Esquerda localitzada a la façana sud-est. La direccionalitat és 

vertical, tot i que va serpentejant.. L’esquerda es pot observar en les dues cares del 

mur. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Estructura   MATERIAL:      Pedra 

GRAVETAT:   Dubtosa   ACCESSIBILITAT:           Sí 

 

OBSERVACIONS:    Les característiques d’aquesta lesió són molt similars a les de 

les lesions 25, 26, 29 i 33. 

 

HIPÒTESIS:     El fet de que la façana en la que es troba la lesió sigui la de major 

incidència solar ens fa pensar que el motiu de l’esquerda pot ser la variació 

dimensional provocada per moviments higrotèrmics. La verticalitat de la lesió i 

l’existència de diverses esquerdes en el mur amb 

les mateixes característiques reforcen aquesta 

teoria. 

 

UBICACIÓ: 



 

 ES FS 29                                                                                         ESQUERDA 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Esquerda localitzada a la façana sud-est. La direccionalitat és 

vertical, tot i que va serpentejant.. L’esquerda es pot observar en les dues cares del 

mur. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Estructura   MATERIAL:        Pedra 

GRAVETAT:   Dubtosa   ACCESSIBILITAT:              Sí 

 

OBSERVACIONS:    Les característiques d’aquesta lesió són molt similars a les de 

les lesions 25, 26, 28 i 33. 

 

HIPÒTESIS:     El fet de que la façana en la que es troba la lesió sigui la de major 

incidència solar ens fa pensar que el motiu de l’esquerda pot ser la variació 

dimensional provocada per moviments higrotèrmics. La verticalitat de la lesió i 

l’existència de diverses esquerdes en el mur amb les mateixes característiques 

reforcen aquesta teoria. 

 

UBICACIÓ: 

 



 

 ES FS 30                                                                                         ESQUERDA 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Esquerda localitzada a la façana sud-est. La direccionalitat és 

totalment vertical, seguint la junta entre l’arc i el mur de càrrega. L’esquerda es pot 

observar en les dues cares del mur. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Estructura   MATERIAL:          Pedra-Maó 

GRAVETAT:   Dubtosa   ACCESSIBILITAT:              Sí 

 

OBSERVACIONS:    Les característiques d’aquesta lesió són molt similars a les de 

les lesions 14, 24, 27 i 32. 

 

HIPÒTESIS:     L’esquerda es troba a la trobada entre dos murs amb funció 

estructural. Basant-me en les fotografies de les ultimes reformes realitzades puc 

afirmar que la causa de la lesió és la manca de trava entre l’arc del porxo i el mur de 

càrrega adjacent. 

 

UBICACIÓ: 

 

 D FS 31                                                                                   DESPRENIMENT 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Despreniment del parament de superfície considerable. La lesió 

és irregular amb zones encara adherides. També s’observa humitat i possibles 

cristal·litzacions de sals. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Acabats   MATERIAL:     Morter 

GRAVETAT:   No    ACCESSIBILITAT:           Sí 

 

OBSERVACIONS:    No s’han trobat lesions similars que puguin ajudar a entendre 

les causes de la lesió. 

 

HIPÒTESIS:     Per la estranya morfologia de la lesió les causes són dubtoses. 

Sembla que el despreniment s’ha produït per dos factors paral·lels. En principi, el 

raonament lògic és el que contempla l’aparició del despreniment per variacions 

dimensionals higrotèrmiques. Tot i així, és probable que no es degui només a les 

retraccions del morter, ja que altres despreniments del mateix mur tenen 

morfologies diferents, sinó també a una mala execució en obra i a possibles 

reparacions anteriors (zones encara adherides). 

 

UBICACIÓ: 
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 ES FS 32                                                                                         ESQUERDA 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Esquerda localitzada a la façana sud-est. La direccionalitat és 

totalment vertical, seguint la junta entre l’arc i el mur de càrrega. L’esquerda es pot 

observar en les dues cares del mur. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Estructura   MATERIAL:       Pedra-Maó 

GRAVETAT:   Dubtosa   ACCESSIBILITAT:           Sí 

 

OBSERVACIONS:    Les característiques d’aquesta lesió són molt similars a les 

de les lesions 14, 24, 27 i 30. 

 

HIPÒTESIS:     L’esquerda es troba a la trobada entre dos murs amb funció 

estructural. Basant-me en les fotografies de les ultimes reformes realitzades puc 

afirmar que la causa de la lesió és la manca de 

trava entre l’arc del porxo i el mur de càrrega 

adjacent. 

 

UBICACIÓ: 



 

 ES FS 33                                                                                         ESQUERDA 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Esquerda localitzada a la façana sud-est. La direccionalitat és 

vertical, tot i que va serpentejant.. L’esquerda es pot observar en les dues 

cares del mur. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Estructura   MATERIAL:  Pedra 

GRAVETAT:  Dubtosa   ACCESSIBILITAT:        Sí 

 

OBSERVACIONS:    Les característiques d’aquesta lesió són molt similars a 

les de les lesions 25, 26, 28 i 29. 

 

HIPÒTESIS:     El fet de que la façana en la que es troba la lesió sigui la de 

major incidència solar ens fa pensar que el motiu de l’esquerda pot ser la 

variació dimensional provocada per moviments higrotèrmics. La verticalitat de 

la lesió i l’existència de diverses esquerdes en el mur amb les mateixes 

característiques reforcen aquesta teoria. 

 

UBICACIÓ: 



 

 F FS 34                                                                                              FISSURES 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Fissures sense direccionalitat, agrupades però sense pauta aparent. 

La separació de llavis tampoc és constant, sinó que l’ample de les fissures varia. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Acabats   MATERIAL:        Morter 

GRAVETAT:   No    ACCESSIBILITAT:              Sí 

 

OBSERVACIONS:     La lesió es troba en un mur de càrrega que pateix grans 

variacions dimensionals.  

 

HIPÒTESIS:     En el cas d’aquesta lesió podem afirmar, amb un alt grau de fiabilitat, 

que les fissures es deuen a retraccions del morter que conforma el parament de 

façana. Un dels motius que fa pensar en aquesta causa és l’aparició de diverses 

lesions en el mateix mur amb clars motius de variacions dimensionals. 

 

UBICACIÓ: 

 

 F FS 35                                                                                              FISSURES 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Fissures sense direccionalitat, agrupades però sense pauta 

aparent. La separació de llavis tampoc és constant, sinó que l’ample de les fissures 

varia. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Acabats   MATERIAL:        Morter 

GRAVETAT:   No    ACCESSIBILITAT:              Sí 

 

OBSERVACIONS:     La lesió es troba en un mur de càrrega que pateix grans 

variacions dimensionals.  

 

HIPÒTESIS:     En el cas d’aquesta lesió podem afirmar, amb un alt grau de fiabilitat, 

que les fissures es deuen a retraccions del morter que conforma el parament de 

façana. Un dels motius que fa pensar en aquesta causa és l’aparició de diverses 

lesions en el mateix mur amb clars motius de variacions dimensionals. 

 

UBICACIÓ: 



 

 H FS 36                                                                                               HUMITAT 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Humitat per filtració localitzada a la cara interior d’un dels arcs 

perimetrals del porxo. La línia que marca la humitat està clarament definida i s’observa 

perfectament la diferència de color entre la part no afectada i la humectada. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Acabats   MATERIAL:        Morter 

GRAVETAT:   No    ACCESSIBILITAT:              Sí 

 

OBSERVACIONS:     La zona més propera al perímetre és la seca i la zona interior la 

humectada.  

 

HIPÒTESIS:     Degut a que en la zona de la lesió no existeix cap font d’aigua que no 

sigui de pluja, la humitat ha de ser per filtració. La cara humectada no pot rebre 

filtracions des del interior, raó per la qual deduïm que la humitat ve des del exterior. El 

fet de que la zona exterior del mur estigui seca però amb brutícia per rentat diferencial 

ens fa pensar que la humitat es deu a que la pluja mulla tot el gruix del mur, però la 

part exterior s’acaba secant i la interior es manté humida. 

 

UBICACIÓ: 



 

 H FS 37                                                                                               HUMITAT 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Humitat per filtració localitzada a la cara interior d’un dels arcs 

perimetrals del porxo. La línia que marca la humitat està clarament definida i s’observa 

perfectament la diferència de color entre la part no afectada i la humectada. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Acabats   MATERIAL:        Morter 

GRAVETAT:   No    ACCESSIBILITAT:              Sí 

 

OBSERVACIONS:     La zona més propera al perímetre és la seca i la zona interior la 

humectada.  

 

HIPÒTESIS:     Degut a que en la zona de la lesió no existeix cap font d’aigua que no 

sigui de pluja, la humitat ha de ser per filtració. La cara humectada no pot rebre 

filtracions des del interior, raó per la qual deduïm que la humitat ve des del exterior. El 

fet de que la zona exterior del mur estigui seca però amb brutícia per rentat diferencial 

ens fa pensar que la humitat es deu a que la pluja mulla tot el gruix del mur, però la 

part exterior s’acaba secant i la interior es manté humida. 

 

UBICACIÓ: 



 

 D FS 38                                                                                   DESPRENIMENT 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Despreniment del morter d’acabat del parament exterior. A 

diferència d’altres despreniments detectats anteriorment, aquest no s’ha desprès en 

grans plaques de morter, sinó que s’ha anat disgregant poc a poc. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Acabats   MATERIAL:         Morter 

GRAVETAT:   No    ACCESSIBILITAT:              Sí 

 

OBSERVACIONS:     El despreniment es troba a la zona inferior del mur, zona 

d’humitats per capil·laritat en totes les bases dels murs de planta baixa..  

 

HIPÒTESIS:     Partint de la base de que el mur pateix humitat de capil·laritat, deduïm 

que aquest motiu és part de la causa. D’altre banda, el fet de que el despreniment 

sigui per disgregació contínua del morter ens fa pensar que es pot haver produït per la 

cristal·lització de sals solubles arrossegades per la humitat de capil·laritat. 

 

UBICACIÓ: 

 

 D FS 39                                                                                   DESPRENIMENT 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Despreniment del morter d’acabat del parament exterior. A 

diferència d’altres despreniments detectats anteriorment, aquest no s’ha desprès en 

grans plaques de morter, sinó que s’ha anat disgregant poc a poc. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Acabats   MATERIAL:      Morter 

GRAVETAT:   No    ACCESSIBILITAT:           Sí 

 

OBSERVACIONS:     El despreniment es troba a la zona inferior del mur, zona 

d’humitats per capil·laritat en totes les bases dels murs de planta baixa..  

 

HIPÒTESIS:     Partint de la base de que el mur pateix humitat de capil·laritat, 

deduïm que aquest motiu és part de la causa. D’altre banda, el fet de que el 

despreniment sigui per disgregació contínua del morter ens fa pensar que es pot 

haver produït per la cristal·lització de sals solubles arrossegades per la humitat de 

capil·laritat. 

 

UBICACIÓ: 
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 D FS 40                                                                               DESPRENIMENT 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Despreniment de petites porcions de material. Pèrdua de part del 

material de les peces ceràmiques. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Acabats   MATERIAL:            Ceràmica 

GRAVETAT:   No    ACCESSIBILITAT:              Sí 

 

OBSERVACIONS:     De totes les peces ceràmiques que composen el material del 

porxo, únicament s’han vist afectades un parell de rajoles. 

 

HIPÒTESIS:     En principi, sembla que la pèrdua de material s’ha degut a filtracions 

d’aigua en les rajoles més poroses que per congelació ha augmentat el seu volum. El 

clima recolza aquesta teoria, ja que es produeixen gelades uns quants dies cada 

hivern. Conjuntament amb les gelades, pot ser que l’erosió provocada pel transit 

vianaant hagi acabat de malmetre el material. 

 

UBICACIÓ: 

 

 

 EF FS 41                                                                                 EFLORESCENCIA 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Taca de color blanc que apareix a la cara superior de les rajoles 

que conformen el paviment del porxo. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Acabats   MATERIAL:            Ceràmica 

GRAVETAT:   No    ACCESSIBILITAT:              Sí 

 

OBSERVACIONS:     L’aparició d’aquesta lesió s’ha produït en el transcurs de la 

redacció de l’estudi patològic. 

 

HIPÒTESIS:     És probable que la humitat absorbida per les peces ceràmiques sigui 

la causa de la lesió. Una vegada detinguda la causa de la humitat l’aigua comença a 

evaporar-se provocant la cristal·lització de les sals dissoltes en ella. Aquest fenomen 

el coneixem com eflorescència. 

 

UBICACIÓ: 



 

 OV FS 42                                                                             ORGANISMES VIUS 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Taques de tonalitats verdoses, entre groguenques i blanques. 

També observem alguna taca fosca de brutícia. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Acabats   MATERIAL:       Ceràmica 

GRAVETAT:  No    ACCESSIBILITAT:        Sí 

 

OBSERVACIONS:     La zona del paviment en la que s’observen les taques és 

la zona que no queda coberta per la teulada. Les taques verdoses tenen relleu i 

les blanquinoses, en canvi, estan molt adherides. 

 

HIPÒTESIS:     Les taques verdes són bastant característiques i sembla ser 

molsa, per la seva textura i morfologia. Les taques blanquinoses, en canvi, 

compleixen a la perfecció amb la descripció de líquens. El fet de està format 

per crostes totalment adherides al material ens revela que és un liquen crustal. 

La causa de l’apareixement dels organismes vius és probable que sigui la 

humitat produïda per la pluja, ja que és una zona descoberta. 

 

UBICACIÓ: 
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 BRD FS 43                                           BRUTÍCIA PER RENTAT DIFERENCIAL 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Taques verticals que neixen a la part inferior de la coberta del porxo 

i descendeixen per la façana sud. Algunes taques són fosques i altres clares, però 

totes segueixen la forma de l’escorrentia de l’aigua. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Acabats   MATERIAL:        Morter 

GRAVETAT:   No    ACCESSIBILITAT:              Sí 

 

OBSERVACIONS:     La coberta del porxo no té cap mena de sistema 

impermeabilitzant de entrega amb la façana sud. 

 

HIPÒTESIS:     En aquest cas queda poc marge de dubte, ja que la coberta del porxo 

entrega directament amb les teules encastades al parament de façana. El sistema 

d’entrega és molt ineficient, però la seva execució d’obra també. Tots aquests motius 

apunten a la filtració d’aigua per l’entrega de la coberta amb la façana, provocant 

taques fosques (brutícia acumulada) i taques clares (zones netes). 

 

UBICACIÓ: 

 

 BRD FS 44                                           BRUTÍCIA PER RENTAT DIFERENCIAL 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Taques verticals que neixen a la part inferior de la coberta del porxo 

i descendeixen per la façana sud. Algunes taques són fosques i altres clares, però 

totes segueixen la forma de l’escorrentia de l’aigua. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Acabats   MATERIAL:        Morter 

GRAVETAT:   No    ACCESSIBILITAT:              Sí 

 

OBSERVACIONS:     La coberta del porxo no té cap mena de sistema 

impermeabilitzant de entrega amb la façana sud. 

 

HIPÒTESIS:     En aquest cas queda poc marge de dubte, ja que la coberta del porxo 

entrega directament amb les teules encastades al parament de façana. El sistema 

d’entrega és molt ineficient, però la seva execució d’obra també. Tots aquests motius 

apunten a la filtració d’aigua per l’entrega de la coberta amb la façana, provocant 

taques fosques (brutícia acumulada) i taques clares (zones netes). 

 

UBICACIÓ: 



 

 BRD FS 45                                           BRUTÍCIA PER RENTAT DIFERENCIAL 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Taques verticals que neixen a la part inferior de la coberta del 

porxo i descendeixen per la façana sud. Algunes taques són fosques i altres clares, 

però totes segueixen la forma de l’escorrentia de l’aigua. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Acabats   MATERIAL:             Morter 

GRAVETAT:   No    ACCESSIBILITAT:              Sí 

 

OBSERVACIONS:     La coberta del porxo no té cap mena de sistema 

impermeabilitzant de entrega amb la façana sud. 

 

HIPÒTESIS:     En aquest cas queda poc marge de dubte, ja que la coberta del 

porxo entrega directament amb les teules encastades al parament de façana. El 

sistema d’entrega és molt ineficient, però la seva execució d’obra també. Tots 

aquests motius apunten a la filtració d’aigua per l’entrega de la coberta amb la 

façana, provocant taques fosques (brutícia acumulada) i taques clares (zones 

netes). 

 

UBICACIÓ: 

 

 D FE 46                                                                                     DESPRENIMENT 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Despreniment de petites porcions de material. Algunes de les 

pedres que composen el mur s’han desprès deixant buits en el mur de càrrega. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Estructura   MATERIAL:             Pedra 

GRAVETAT:   Dubtosa   ACCESSIBILITAT:              Sí 

 

OBSERVACIONS:     La majoria de buits creats pels despreniments es deuen ha la 

disgregació del conglomerant, deixant les pedres soltes. 

 

HIPÒTESIS:     Ja que no s’observen cap tipus d’humitats és probable que la causa 

siguin les variacions dimensionals higrotèrmiques. La coincidència de localització de la 

lesió amb el forjat recolza aquesta teoria. La diferència entre les contraccions interiors 

del mur i les exteriors es deuen a la diferència de temperatura i humitat, que 

augmenta en la zona del forjat interior pel increment puntual del gruix del mur. Les 

variacions dimensionals diferencials provoquen la disgregació del conglomerant, el 

material més dèbil del mur. 

 

UBICACIÓ: 
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 ES FE 47                                                                                           ESQUERDA 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Esquerda situada al punt mig de la façana oest. Tot i que no 

s’aprecia gaire be la fotografia, l’esquerda és de sentit vertical i retranqueja entre les 

pedres vistes. La separació de llavis es produeix en els dos sentits del pla xy. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Estructura   MATERIAL:        Pedra 

GRAVETAT:   Dubtosa   ACCESSIBILITAT:              Sí 

 

OBSERVACIONS:     L’esquerda coincideix amb la trobada del mur de càrrega amb el 

mur de trava que composa la façana. També s’ha de tenir en conte que pot tenir 

relació amb la retracció del parament, ja que coincideix amb la trobada formada en el 

procés constructiu entre el parament de l’esquerra i la zona de pedres vistes. Cal 

esmentar també, que pot tenir relació amb la lesió ES B2 98 per la coincidència en la 

localització i amb la lesió ES FO 10 pel seu paral·lelisme. 

 

HIPÒTESIS:     Pot ser deguda a la retracció o que aquesta hagi col·laborat, però 

sembla més raonable que la causa sigui la trobada de dos murs de càrrega. La opció 

de la retracció del morter és descartada ràpidament perquè provocaria només una 

fissura i no una esquerda en tot el gruix del mur com s’intueix. 

 

UBICACIÓ: 

 



 

 OV FE 48                                                                             ORGANISMES VIUS 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Taques verdoses a la base del mur de la façana est. Fins hi tot 

podem observar una planta creixent entre les pedres. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Estructura   MATERIAL:     Conglomerant 

GRAVETAT:   No    ACCESSIBILITAT:              Sí 

 

OBSERVACIONS:     Les taques verdoses tenen una morfologia protuberant. 

 

HIPÒTESIS:     En aquest cas, la causa de la lesió sembla bastant evident: la humitat 

per capil·laritat. Les taques verdes concorden amb la descripció de la molsa, que 

necessita una zona humida constant. Com podem observar, el conglomerant és la 

part més humida del mur, que alhora, serveix de base nutrient pels organismes 

vegetals. 

 

UBICACIÓ: 

 

 D FE 49                                                                                     DESPRENIMENT 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Despreniment del morter d’acabat en la base del mur perimetral del 

pati descobert adjacent a la cuina. També s’observa alguna taca d’organismes vius. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Acabats   MATERIAL:        Morter 

GRAVETAT:   No    ACCESSIBILITAT:              Sí 

 

OBSERVACIONS:     El despreniment manté una línia perimetral horitzontal d’uns 25 

centímetres. 

 

HIPÒTESIS:     La causa de la pèrdua d’adherència del morter segurament es deu a 

retraccions del material. El fet de que es localitzi a la base del mur, juntament amb 

l’horitzontalitat del despreniment, ens fa pensar que la causa de les retraccions és la 

humitat per capil·laritat que trobem en tots els murs de planta baixa. 

 

UBICACIÓ: 
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 OV FE 50                                                                             ORGANISMES VIUS 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Taques verdoses a la zona superior del mur perimetral del pati 

descobert.  

 

SIST. CONSTRUCTIU: Acabats   MATERIAL:         orter 

GRAVETAT:   No    ACCESSIBILITAT:              Sí 

 

OBSERVACIONS:     Les taques desapareixen a la zona coberta.  

 

HIPÒTESIS:     La zona en la que apareix és molt humida i es mulla amb la pluja, 

provocant el medi ideal per la proliferació de molsa i altres tipus de fongs, algues i 

líquens. El morter també proporciona als organismes vius un substrat perfecte per la 

seva rugositat i per la fàcil penetració que ofereix a les arrels. En aquest cas, les 

taques les identifiquem com molsa, tot i que encara no s’ha desenvolupat formant 

protuberàncies. 

 

UBICACIÓ: 

 

 OV FE 50.1                                                                          ORGANISMES VIUS 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Taques verdoses a la zona superior del mur perimetral del pati 

descobert.  

 

SIST. CONSTRUCTIU: Acabats   MATERIAL:        Morter 

GRAVETAT:   No    ACCESSIBILITAT:              Sí 

 

OBSERVACIONS:     Les taques desapareixen a la zona coberta.  

 

HIPÒTESIS:     La zona en la que apareix és molt humida i es mulla amb la pluja, 

provocant el medi ideal per la proliferació de molsa i altres tipus de fongs, algues i 

líquens. El morter també proporciona als organismes vius un substrat perfecte per la 

seva rugositat i per la fàcil penetració que ofereix a les arrels. En aquest cas, les 

taques les identifiquem com molsa, tot i que encara no s’ha desenvolupat formant 

protuberàncies. 

 

UBICACIÓ: 

 



 

 OV FE 50.2                                                                          ORGANISMES VIUS 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Taques verdoses a la zona superior del mur perimetral del pati 

descobert.  

 

SIST. CONSTRUCTIU: Acabats   MATERIAL:        Morter 

GRAVETAT:   No    ACCESSIBILITAT:              Sí 

 

OBSERVACIONS:     Les taques desapareixen a la zona coberta.  

 

HIPÒTESIS:     La zona en la que apareix és molt humida i es mulla amb la pluja, 

provocant el medi ideal per la proliferació de molsa i altres tipus de fongs, algues i 

líquens. El morter també proporciona als organismes vius un substrat perfecte per la 

seva rugositat i per la fàcil penetració que ofereix a les arrels. En aquest cas, les 

taques les identifiquem com molsa, tot i que encara no s’ha desenvolupat formant 

protuberàncies. 

 

UBICACIÓ: 

 

 OV FE 50.3                                                                          ORGANISMES VIUS 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Taques verdoses a la zona superior del mur perimetral del pati 

descobert.  

 

SIST. CONSTRUCTIU: Acabats   MATERIAL:        Morter 

GRAVETAT:   No    ACCESSIBILITAT:              Sí 

 

OBSERVACIONS:     Les taques desapareixen a la zona coberta.  

 

HIPÒTESIS:     La zona en la que apareix és molt humida i es mulla amb la pluja, 

provocant el medi ideal per la proliferació de molsa i altres tipus de fongs, algues i 

líquens. El morter també proporciona als organismes vius un substrat perfecte per la 

seva rugositat i per la fàcil penetració que ofereix a les arrels. En aquest cas, les 

taques les identifiquem com molsa, tot i que encara no s’ha desenvolupat formant 

protuberàncies. 

 

UBICACIÓ: 
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 OV FE 51                                                                             ORGANISMES VIUS 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Taques d’un ver groguenc a la zona superior del mur perimetral del 

pati descobert.  

 

SIST. CONSTRUCTIU: Acabats   MATERIAL:        Morter 

GRAVETAT:   No    ACCESSIBILITAT:              Sí 

 

OBSERVACIONS:     Les taques són de recent aparició.  

 

HIPÒTESIS:     La zona en la que apareix és molt humida i es mulla amb la pluja, 

provocant el medi ideal per la proliferació de molsa i altres tipus de fongs, algues i 

líquens. El morter també proporciona als organismes vius un substrat perfecte per la 

seva rugositat i per la fàcil penetració que ofereix a les arrels. En aquest cas, la 

identificació es fa difícil perquè encara no s’ha pogut observar l’evolució. Tot i així, ens 

podem aventurar a dir que pot ser un principi de líquens crustals o algues 

microscòpiques. La dimensió de les algues no es veu a simple vista i proliferen en 

zones humides però sense llum directe, motius que concorden a la perfecció amb 

aquest cas. Per a diagnosticar amb certesa la lesió el més adequat seria observar 

l’evolució de l’organisme. 

 

UBICACIÓ: 

 

 OV FE 52                                                                             ORGANISMES VIUS 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Taques verdoses en relleu a la base del mur perimetral del pati 

descobert que continuen pel paviment. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Acabats  MATERIAL:              Morter-Ceràmica 

GRAVETAT:   No   ACCESSIBILITAT:                        Sí 

 

OBSERVACIONS:     Les taques desapareixen a la zona coberta i proliferen en 

èpoques humides. 

 

HIPÒTESIS:     La zona en la que apareix és molt humida i es mulla amb la pluja, 

provocant el medi ideal per la proliferació de molsa i altres tipus de fongs, algues i 

líquens. El morter també proporciona als organismes vius un substrat perfecte per la 

seva rugositat i per la fàcil penetració que ofereix a les arrels. En aquest cas, la 

identificació resulta clara: la molsa. A diferència de les lesions similars a aquesta, la 

humitat prové tan de la pluja com de la filtració per capil·laritat. 

 

UBICACIÓ: 

 



 

 OV FE 52.1                                                                          ORGANISMES VIUS 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Taques verdoses en relleu a la base del mur perimetral del pati 

descobert que continuen pel paviment. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Acabats   MATERIAL:        Morter 

GRAVETAT:   No    ACCESSIBILITAT:              Sí 

 

OBSERVACIONS:     Les taques desapareixen a la zona coberta i proliferen en 

èpoques humides. 

 

HIPÒTESIS:     La zona en la que apareix és molt humida i es mulla amb la pluja, 

provocant el medi ideal per la proliferació de molsa i altres tipus de fongs, algues i 

líquens. El morter també proporciona als organismes vius un substrat perfecte per la 

seva rugositat i per la fàcil penetració que ofereix a les arrels. En aquest cas, la 

identificació resulta clara: la molsa. A diferència de les lesions similars a aquesta, la 

humitat prové tan de la pluja com de la filtració per capil·laritat. 

 

UBICACIÓ: 

 

 D FE 53                                                                                     DESPRENIMENT 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Despreniment del morter d’acabat a la zona inferior a l’ampit de la 

finestra. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Acabats   MATERIAL:        Morter 

GRAVETAT:   No    ACCESSIBILITAT:              Sí 

 

OBSERVACIONS:     La lesió coincideix amb la taca clara provocada pel rentat 

diferencial. 

 

HIPÒTESIS:     La causa de la pèrdua d’adherència del morter segurament es deu a 

retraccions del material. En aquest cas, el fet de que es localitzi a la zona clara del 

rentat diferencial ens fa pensar que la humitat del voltant provoca tensions a la zona 

no humectada. 

 

UBICACIÓ: 
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 D FE 54                                                                                     DESPRENIMENT 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Despreniment del morter d’acabat a la zona inferior a l’ampit de 

la finestra. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Acabats   MATERIAL:     Morter 

GRAVETAT:   No    ACCESSIBILITAT:           Sí 

 

OBSERVACIONS:     La lesió coincideix amb la taca clara provocada pel rentat 

diferencial. 

 

HIPÒTESIS:     La causa de la pèrdua d’adherència del morter segurament es deu 

a retraccions del material. En aquest cas, el fet de que es localitzi a la zona clara 

del rentat diferencial ens fa pensar que la humitat del voltant provoca tensions a la 

zona no humectada. La limitació del despreniment per la part inferior amb la 

humitat provocada per filtracions per capil·laritat recolza aquesta teoria. 

 

UBICACIÓ: 



 

 D FE 55                                                                                     DESPRENIMENT 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Despreniment del morter d’acabat a la zona central d’una part de la 

façana est. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Acabats   MATERIAL:          Morter 

GRAVETAT:   No    ACCESSIBILITAT:                Sí 

 

OBSERVACIONS:     La lesió coincideix amb la taca clara provocada pel rentat 

diferencial. La zona que el despreniment deixa a la vista és totalment llisa. 

 

HIPÒTESIS:     La causa de la pèrdua d’adherència del morter es pot deure a dues 

raons: les retraccions del material i la poca porositat de la superfície. En aquest cas, a 

diferència d’altres despreniments similars, el parament que deixa vist el despreniment 

és totalment llis. Aquest fet ens fa pensar en una mala execució d’obra en la col·locació 

del morter. 

 

UBICACIÓ: 

 

 D FE 56                                                                                     DESPRENIMENT 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Despreniment del morter d’acabat a la zona inferior a l’ampit de la 

finestra. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Acabats   MATERIAL:        Morter 

GRAVETAT:   No    ACCESSIBILITAT:              Sí 

 

OBSERVACIONS:     La lesió coincideix amb la taca clara provocada pel rentat 

diferencial. 

 

HIPÒTESIS:     La causa de la pèrdua d’adherència del morter segurament es deu a 

retraccions del material. En aquest cas, el fet de que es localitzi a la zona clara del 

rentat diferencial ens fa pensar que la humitat del voltant provoca tensions a la zona 

no humectada. 

 

UBICACIÓ: 

 



 

 ES FE 57                                                                                           ESQUERDA 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Esquerda amb direccionalitat vertical i de gran longitud. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Estructura   MATERIAL:           Pedra 

GRAVETAT:   Probablement alta  ACCESSIBILITAT:                Sí 

 

OBSERVACIONS:     La lesió pot tenir relació amb les lesions ES B6 123, ES B7 133 i 

ES FE 58. 

 

HIPÒTESIS:     El fet de que l’esquerda serpentegi ens dona clares pistes de que afecta 

a tot el gruix del mur, ja que l’obertura busca els punts dèbils del mur: el conglomerant. 

D’altre banda, la coincidència amb altres esquerdes que creuen el immoble ens fa 

pensar que es deuen a un assentament o a problemes estructurals. Aventurar-se a 

diagnosticar aquesta lesió no tindria 

sentit per la manca de visió global i 

probablement ens conduiria a l’error. 

 

UBICACIÓ: 

 

 ES FE 58                                                                                           ESQUERDA 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Esquerda amb direccionalitat horitzontal que neix en un retranqueig de 

la façana. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Estructura   MATERIAL:                      Pedra 

GRAVETAT:   Probabilitat alta  ACCESSIBILITAT:                Sí 

 

OBSERVACIONS:     La lesió pot tenir relació amb les lesions ES B6 123, ES B7 133 i 

ES FE 57. 

 

HIPÒTESIS:     El fet de que l’esquerda serpentegi ens dona clares pistes de que afecta a 

tot el gruix del mur, ja que l’obertura busca els punts dèbils del mur: el conglomerant. 

D’altre banda, la coincidència amb altres esquerdes que creuen el immoble ens fa pensar 

que es deuen a un assentament o a problemes estructurals. Aventurar-se a diagnosticar 

aquesta lesió no tindria sentit per la manca de visió global i probablement ens conduiria a 

l’error. 

 

UBICACIÓ: 

 



 

 ES FE 59                                                                                           ESQUERDA 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Esquerda amb direccionalitat vertical a la trobada entre el mur de 

càrrega i la xemeneia de recent construcció. La lesió afecta a tot el gruix de la 

trobada. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Tancaments   MATERIAL:       Pedra-Maó 

GRAVETAT:   No    ACCESSIBILITAT:           Sí 

 

OBSERVACIONS:     Per l’altre cara de la xemeneia s’aprecia l’esquerda amb 

mateixes característiques. 

 

HIPÒTESIS:     La causa de la lesió sembla ser la falta de trava entre la xemeneia 

de recent construcció i el mur de façana. Aquesta manca de trava a permès la 

separació dels dos elements sota l’actuació de forces produïdes per les variacions 

dimensionals diferencials entre els diferents materials que composen els dos 

elements. 

 

UBICACIÓ: 

 



 

 BRD FE 60                                           BRUTÍCIA PER RENTAT DIFERENCIAL 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Taques fosques i clares distribuïdes per tota la façana. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Acabats   MATERIAL:        Morter 

GRAVETAT:   No    ACCESSIBILITAT:              Sí 

 

OBSERVACIONS:     Les taques clares coincideixen amb les zones cobertes a les 

que la pluja no arriba a afectar. També s’observen algunes taques d’organismes vius 

com molses i líquens. 

 

 

 

 

 

HIPÒTESIS:     En aquest cas queda poc marge de dubte, ja que aquesta façana és 

l’exemple clar d’un parament afectat per brutícia per rentat diferencial. Les taques 

clares són les zones netes i les taques fosques són les zones en les que la pluja 

actua, deixant totes les partícules arrossegades per l’aigua dintre dels porus del 

morter. Pel que respecta als liquens i molses, han proliferat a les zones humectades 

per la pluja que triguen més temps en perdre la humitat. 

 

 

 

 

   UBICACIÓ: 



 

 ES FE 61                                                                                           ESQUERDA 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Esquerda que segueix el recorregut del carener de la trobada de les 

dues cares de la campana d’extracció de fums de la barbacoa d’obra. La lesió afecta a 

tot el gruix. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Tancaments   MATERIAL:              Maó 

GRAVETAT:   No    ACCESSIBILITAT:              Sí 

 

OBSERVACIONS:     Al naixement de l’esquerda s’ha produït un despreniment 

deixant a la vista l’ancoratge d’acer en el que recolzen les obres de fàbrica. 

 

HIPÒTESIS:     La causa probable de la lesió són les retraccions del morter 

provocades per variacions tèrmiques degudes a l’activitat a la qual està destinada la 

campana. La manca de trava entre ambdues cares ha facilitat l’aparició de la lesió. 

Alhora, l’esquerda i el despreniment han provocat l’oxidació- corrosió de l’ancoratge 

d’acer. 

 

UBICACIÓ: 

 

 

 ES FE 62                                                                                           ESQUERDA 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Esquerda que segueix el recorregut de la trobada d’una de les 

cares de la campana d’extracció de fums amb el mur lateral de la barbacoa d’obra. 

La lesió afecta a tot el gruix. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Tancaments   MATERIAL:         

Maó 

GRAVETAT:   No    ACCESSIBILITAT:        Sí 

 

OBSERVACIONS:     L’esquerda es troba alineada amb la cara exterior del mur de 

fàbrica. 

 

HIPÒTESIS:     La causa probable de la lesió són les retraccions del morter 

provocades per variacions tèrmiques degudes a l’activitat a la qual està destinada 

la campana. La manca de trava entre els dos elements ha facilitat l’aparició de la 

lesió. Alhora, l’esquerda ha provocat l’oxidació- corrosió de l’ancoratge d’acer. 

 

UBICACIÓ: 



 

 ES FE 63                                                                                           ESQUERDA 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Esquerda que afecta al mur de fàbrica en tot el seu gruix. La lesió 

coincideix amb la trobada dels elements tan vertical com horitzontal. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Tancaments   MATERIAL:              Maó 

GRAVETAT:   No    ACCESSIBILITAT:              Sí 

 

OBSERVACIONS:     L’element horitzontal de fàbrica es recolza per la seva part 

inferior sobre uns ancoratges d’acer, contràriament a la intuïció inicial. 

 

HIPÒTESIS:     La causa sembla ser l’assentament del mur de fàbrica de maó. El fet 

de que l’element horitzontal no pateixi deformacions perquè està ancorat provoca 

l’esquerda de separació pel punt més dèbil entre ambos elements. 

 

 

 

UBICACIÓ: 

 

 ES FE 64                                                                                           ESQUERDA 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Esquerda que afecta al mur de fàbrica en tot el seu gruix. La lesió 

coincideix amb la trobada dels elements tan vertical com horitzontal. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Tancaments   MATERIAL:              Maó 

GRAVETAT:   No    ACCESSIBILITAT:              Sí 

 

OBSERVACIONS:     L’element horitzontal de fàbrica es recolza per la seva part 

inferior sobre uns ancoratges d’acer, contràriament a la intuïció inicial. 

 

HIPÒTESIS:     La causa sembla ser l’assentament del mur de fàbrica de maó. El fet 

de que l’element horitzontal no pateixi deformacions perquè està ancorat provoca 

l’esquerda de separació entre ambos elements. A diferència de la lesió anterior, en 

aquest cas l’esquerda no només s’obre pas per la junta, sinó que també produeix el 

trencament del maó. 

 

UBICACIÓ: 



 

 OV FE 65                                                                             ORGANISMES VIUS 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Taques fosques, de color verdós i groguenc. Les taques verdoses 

tenen una textura perceptible, a diferència de les groguenques que només són 

perceptibles a la vista. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Acabats   MATERIAL:                 Morter 

GRAVETAT:   No    ACCESSIBILITAT:              Sí 

 

OBSERVACIONS:     També s’observen taques fosques de brutícia per rentat 

diferencial. 

 

HIPÒTESIS:     La causa sembla ser l’afectació constant de la pluja sobre els 

elements a la intempèrie. La humitat constant provoca l’aparició de organismes vius: 

fongs, molsa, líquens i algues microscòpiques. En aquest cas les taques verdoses les 

identifiquem com a molsa i les groguenques com a algues microscòpiques o líquens 

depenen de la seva evolució. 

 

UBICACIÓ: 

 

 OV FE 66                                                                             ORGANISMES VIUS 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Taques verdoses en relleu generalitzades al paviment del pati 

descobert. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Acabats   MATERIAL:               Ceràmica 

GRAVETAT:   No    ACCESSIBILITAT:                Sí 

 

OBSERVACIONS:     Les taques proliferen amb més intensitat a les zones en les que la 

llum del sol no incideix directament. A les zones de llum directe avancen entre les juntes 

del paviment. 

 

HIPÒTESIS:     La zona en la que apareix és molt humida,està a la sombra i es mulla 

amb la pluja, provocant el medi ideal per la proliferació de molsa i altres tipus de fongs, 

algues i líquens. El morter de les juntes també proporciona als organismes vius un 

substrat perfecte per la seva rugositat i per la fàcil penetració que ofereix a les arrels. En 

aquest cas, la identificació resulta clara: la molsa. A diferència de les lesions similars a 

aquesta, la humitat prové tan de la pluja 

com de la filtració per capil·laritat. 

 

UBICACIÓ: 



 

 D FE 67                                                                                     DESPRENIMENT 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Despreniment del morter d’acabat a la zona de trobada entre el mur 

perimetral i els contraforts de pedra. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Acabats   MATERIAL:        Morter 

GRAVETAT:   No    ACCESSIBILITAT:              Sí 

 

OBSERVACIONS:     La lesió coincideix amb junta entre dos elements estructurals. 

 

HIPÒTESIS:     La causa de la pèrdua d’adherència del morter segurament es deu a 

retraccions del material. En aquest cas, el fet de que es localitzi a la zona de trobada 

entre elements estructurals ens pot fer pensar que es deu a moviments diferencials 

entre ells. Tot i així, sembla que la mala execució d’obra a facilitat en gran part 

l’aparició de la lesió. 

 

UBICACIÓ: 

 

 

 OV FE 68                                                                             ORGANISMES VIUS 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Taques verdoses en relleu generalitzades a la cara superior d’un 

dels contraforts de la façana est. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Acabats   MATERIAL:              Morter 

GRAVETAT:   No    ACCESSIBILITAT:              Sí 

 

OBSERVACIONS:     La localització de la lesió coincideix amb una zona de poca 

incidència solar. 

 

HIPÒTESIS:     La zona en la que apareix és molt humida i es mulla amb la pluja, 

provocant el medi ideal per la proliferació de molsa i altres tipus de fongs, algues i 

líquens. El morter que recobreix el contrafort també proporciona als organismes vius 

un substrat perfecte per la seva rugositat i per la fàcil penetració que ofereix a les 

arrels. En aquest cas, la identificació resulta clara: la molsa. 

 

 

UBICACIÓ: 



 

 D FE 69                                                                                     DESPRENIMENT 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Despreniment del morter d’acabat a la zona inferior d’un dels murs 

perimetrals de la façana est. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Acabats   MATERIAL:        Morter 

GRAVETAT:   No    ACCESSIBILITAT:              Sí 

 

OBSERVACIONS:     La lesió coincideix amb la trobada entre el mur de trava i el 

terra. També cal esmentar que s’observen organismes vius i humitats a la zona. 

 

HIPÒTESIS:     La causa del despreniment del morter segurament es deu a 

retraccions del material. En aquest cas, el fet de que es localitzi a la zona de trobada 

entre el mur i el terra ens fa pensar que es deu a variacions dimensionals per la 

humitat per capil·laritat. 

 

 

 

 

 

UBICACIÓ: 

 

 

 ES FE 70                                                                                           ESQUERDA 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Esquerda que afecta al mur de trava en façana. La seva 

direccionalitat no sembla clarament marcada, però tot i que a la fotografia no 

s’observa amb claredat, s’intueix que forma un angle de 45º amb la vertical. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Estructura   MATERIAL:                  Pedra 

GRAVETAT:   Dubtosa   ACCESSIBILITAT:              Sí 

 

OBSERVACIONS:     La lesió es troba en la cantonada entre la façana est i la nord. 

També cal esmentar que pot tenir relació amb altres dues esquerdes amb la mateixa 

morfologia i localització. 

 

HIPÒTESIS:     La causa sembla ser l’assentament del mur a la cantonada entre 

façanes, tot i així seria aventurat diagnosticar la causa sense analitzar el conjunt i les 

lesions coincidents. 

 

UBICACIÓ: 

 



 

 ES FE 71                                                                                           ESQUERDA 
 

 

DESCRIPCIÓ:  Esquerda vertical envoltada de petites fissures sense direccionalitat 

aparent i amb distribució dispersa. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Acabats   MATERIAL:           Morter 

GRAVETAT:   No    ACCESSIBILITAT:              Sí 

 

OBSERVACIONS:     L’esquerda i les fissures que l’envolten es localitzen 

principalment a la part central del mur. 

 

HIPÒTESIS:     La lesió s’ha produït probablement per les retraccions higrotèrmiques 

del morter. La zona en la que es troba 

és humida i de secat lent, fet que 

afavoreix les variacions dimensionals 

del material provocant el trencament 

d’aquest.  

 

UBICACIÓ: 

 

 

 BRD FE 72                                           BRUTÍCIA PER RENTAT DIFERENCIAL 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Taques fosques i clares generalitzades a tota la superfície del mur 

de façana. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Acabats   MATERIAL:        Morter 

GRAVETAT:   No    ACCESSIBILITAT:              Sí 

 

OBSERVACIONS:     Les taques clares coincideixen amb les zones cobertes a les 

que la pluja no arriba a afectar. També s’observen algunes taques d’organismes vius 

com molses i algues microscòpiques. 

 

HIPÒTESIS:     En aquest cas queda poc marge de dubte, ja que aquesta façana és 

l’exemple clar d’un parament afectat per brutícia per rentat diferencial. Les taques 

clares són les zones netes i les taques fosques són les zones en les que la pluja 

actua, deixant totes les partícules arrossegades per l’aigua dintre dels porus del 

morter. 

 

UBICACIÓ: 



 

 OC FE 73                                                                      OXIDACIÓ - CORROSIÓ 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Pèrdua de material i aparició de taques a les reixes metàl·liques que 

garanteixen la seguretat del immoble. El material es veu afectat en punt concrets de 

petites dimensions. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Acabats   MATERIAL:          Morter 

GRAVETAT:   No    ACCESSIBILITAT:                Sí 

 

OBSERVACIONS:     La lesió afecta a totes les reixes de les finestres de la planta 

baixa. 

 

HIPÒTESIS:     En aquest cas la definició de la lesió és evident: la corrosió. Per la seva 

morfologia podem afirmar que és una corrosió per picadura, ja que no avança 

uniformement. sinó que afecta a punts dispersos de la superfície del material (corrosió 

cavernosa). La causa de la corrosió probablement és la humitat que provoca la pluja i 

que, degut a l’orientació de la façana, triga en evaporar-se i permet la reacció del metall 

amb l’oxigen. 

 

UBICACIÓ: 

 



 

 D FE 74                                                                                     DESPRENIMENT 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Despreniment del morter d’acabat a la zona inferior a l’ampit de la 

finestra. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Acabats   MATERIAL:     Morter 

GRAVETAT:   No    ACCESSIBILITAT:           Sí 

 

OBSERVACIONS:     La lesió coincideix amb la taca clara provocada pel rentat 

diferencial. 

 

HIPÒTESIS:     La causa de la pèrdua d’adherència del morter segurament es deu a 

retraccions del material. En aquest cas, el fet de que es localitzi a la zona clara del 

rentat diferencial ens fa pensar que la humitat del voltant provoca tensions en el 

morter de la zona no humectada. 

 

UBICACIÓ: 

 

 

 ES FE 75                                                                                           ESQUERDA 
 

 

DESCRIPCIÓ:  Tot i que no s’observa amb claredat, s’aprecia l’esquerda vertical 

localitzada a la zona de mur de la façana nord.  

 

SIST. CONSTRUCTIU: Estructura   MATERIAL:      Pedra-Morter 

GRAVETAT:   Dubtosa   ACCESSIBILITAT:              Sí 

 

OBSERVACIONS:     L’esquerda es localitza a la part central entre dues de les 

finestres de la façana. 

 

HIPÒTESIS:     El fet de que l’esquerda 

coincideixi amb la paral·lela en la cara interior 

del mur demostra que afecta a tot el gruix del 

mur de càrrega. Per aquest motiu s’hauria 

d’analitzar conjuntament amb altres lesions 

d’aquest mur per garantir la fiabilitat del 

diagnòstic. 

 

UBICACIÓ: 

 



 

 ES FE 76                                                                                           ESQUERDA 
 

 

DESCRIPCIÓ:  Esquerda que forma un angle de 45º amb la vertical localitzada a la 

cantonada superior dreta d’una de les finestres de la façana nord. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Estructura   MATERIAL:         Pedra 

GRAVETAT:   Dubtosa   ACCESSIBILITAT:           Sí 

 

OBSERVACIONS:     L’esquerda pot tenir relació amb altres lesions de la mateixa 

consideració en la façana nord. 

 

HIPÒTESIS:     L’abundància d’esquerdes a la façana nord intueix una problemàtica 

estructural important. Per garantir la fiabilitat del diagnòstic s’ha d’analitzar 

l’estructura i les seves lesions en conjunt 

perquè és probable que la lesió sigui de 

gran importància estructural. 

 

UBICACIÓ: 

 

 

 D FE 77                                                                                     DESPRENIMENT 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Despreniment generalitzat en tota la base del mur estructural que 

forma la façana nord del immoble. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Acabats   MATERIAL:           Morter 

GRAVETAT:   No    ACCESSIBILITAT:              Sí 

 

OBSERVACIONS:     El despreniment manté un límit superior bastant marcat tot i 

que en algun punt supera la mitja d’alçada general. 

 

HIPÒTESIS:     La lesió s’ha produït probablement per les retraccions 

higrotèrmiques del morter. La zona en la que es troba és humida i de secat lent per 

l’orientació nord de la façana en la que es troba, fet que afavoreix les variacions 

dimensionals del material provocant el trencament d’aquest. La uniformitat de 

l’alçada a la que arriba el despreniment recolza la teoria de que la causa pot ser la 

humitat per capil·laritat. 

 

UBICACIÓ: 



 

 BRD FE 78                                           BRUTÍCIA PER RENTAT DIFERENCIAL 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Taques fosques i clares distribuïdes per tota la façana. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Acabats   MATERIAL:          Morter 

GRAVETAT:   No    ACCESSIBILITAT:                Sí 

 

OBSERVACIONS:     Les taques clares coincideixen amb les zones cobertes a les que 

la pluja no arriba a afectar i amb les zones a les que l’escorrentia de l’aigua no arriba a 

afectar. També s’observen algunes taques d’organismes vius com molses i líquens. 

 

HIPÒTESIS:     En aquest cas queda poc marge de dubte, ja que aquesta façana és 

l’exemple clar d’un parament afectat per brutícia per rentat diferencial. A diferència 

d’altres façanes, en aquest cas la causa principal no és només l’acció directe de la pluja 

batent, sinó també l’escorrentia de l’aigua provocada per la manca d’aleró. Pel que 

respecta als líquens i molses, han proliferat a les zones humectades per la pluja que 

triguen més temps en perdre la humitat. 

 

UBICACIÓ: 

 

 

 ES FS 189                                                                                       ESQUERDA 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Esquerda que apareix a la zona superior del mur de la façana sud i 

ascendeix fins a la coberta. La direccionalitat de la lesió és vertical tot i que 

serpenteja al llarg del seu recorregut i finalment es desvia formant un angle de 45º. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Estructura   MATERIAL:         Pedra 

GRAVETAT:   Sí    ACCESSIBILITAT:              Sí 

 

OBSERVACIONS:     El mur en el que es troba la lesió es veu afectat per 

nombroses esquerdes verticals de dimensions importants. 

 

HIPÒTESIS:     El fet de que el mur es vegi afectat per nombroses lesions ens indica 

que en aquest cas s’hauria de portar a terme un anàlisis global dels moviments 

estructurals per la probable existència d’assentaments diferencials. La visió global 

de les lesions del immoble ens permetrà 

realitzar un diagnòstic per definir la 

causa de la lesió i les seves 

conseqüències amb exactitud i fiabilitat. 

 

UBICACIÓ: 

 



 

 ES FS 190                                                                                       ESQUERDA 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Esquerdes a la zona superior del mur de la façana sud i 

ascendeixen fins a arribar pràcticament a la coberta. La direccionalitat de la lesions és 

vertical tot i que formen un petit angle i serpentegen al llarg del seu recorregut. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Estructura   MATERIAL:         Pedra 

GRAVETAT:   Sí    ACCESSIBILITAT:              Sí 

 

OBSERVACIONS:     El mur en el que es troba la lesió es veu afectat per nombroses 

esquerdes verticals de dimensions importants. 

 

HIPÒTESIS:     El fet de que el mur es vegi afectat per nombroses lesions ens indica 

que en aquest cas s’hauria de portar a terme un anàlisis global dels moviments 

estructurals per la probable existència d’assentaments diferencials. La visió global de 

les lesions del immoble ens permetrà realitzar un diagnòstic per definir la causa de la 

lesió i les seves conseqüències amb exactitud i fiabilitat. 

 

UBICACIÓ: 

 

 

 ES FS 191                                                                                       ESQUERDA 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Esquerda que apareix a la zona superior del mur de la façana sud i 

ascendeix pràcticament fins a la coberta. La direccionalitat de la lesió forma un angle 

de 45º i serpenteja al llarg del seu recorregut. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Estructura   MATERIAL:         Pedra 

GRAVETAT:   Sí    ACCESSIBILITAT:              Sí 

 

OBSERVACIONS:     El mur en el que es troba la lesió es veu afectat per nombroses 

esquerdes verticals de dimensions importants. 

 

HIPÒTESIS:     El fet de que el mur es vegi afectat per nombroses lesions ens indica 

que en aquest cas s’hauria de portar a terme un anàlisis global dels moviments 

estructurals per la probable existència d’assentaments diferencials. La visió global de 

les lesions del immoble ens permetrà realitzar un diagnòstic per definir la causa de la 

lesió i les seves conseqüències amb exactitud i fiabilitat. 

 

UBICACIÓ: 



 

 BRD FE 192                                         BRUTÍCIA PER RENTAT DIFERENCIAL 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Taques fosques i clares distribuïdes per tota la façana. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Acabats   MATERIAL:        Morter 

GRAVETAT:   No    ACCESSIBILITAT:              Sí 

 

OBSERVACIONS:     Les taques clares coincideixen amb les zones a les que la pluja 

no arriba a afectar. A diferència d’altres façanes aquesta no té taques d’organismes 

vius com molses i líquens perquè la seva orientació permet un secat ràpid del 

parament. 

 

HIPÒTESIS:     En aquest cas queda poc marge de dubte, ja que aquesta façana és 

l’exemple clar d’un parament afectat per brutícia per rentat diferencial. Les taques 

clares són les zones netes i les taques fosques són les zones en les que la pluja 

actua, deixant totes les partícules arrossegades per l’aigua dintre dels porus del 

morter. Pel que respecta als líquens i molses, han proliferat a les zones humectades 

per la pluja que 

triguen més temps en 

perdre la humitat. 

 

UBICACIÓ: 

 

 

 ES B1 79                                                                                           ESQUERDA 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Esquerda localitzada en un dels laterals d’una porta d’armari 

encastat situat al rebedor de la planta baixa. La lesió afecta a tot el gruix de la 

paret de l’armari i la seva direccionalitat és totalment horitzontal. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Compartimentació  MATERIAL:      Maó 

GRAVETAT:  No    ACCESSIBILITAT:        Sí 

 

OBSERVACIONS:     La lesió té una simetria amb un altra esquerda localitzada 

a al lateral dret de la porta d’armari. 

 

HIPÒTESIS:   Sembla ser que l’esquerda es pot deure dues causes diferents 

de resultats similars. La lesió a aparegut per l’excés de compressió en la paret 

per la fletxa produïda en les bigues de fusta o per la que sembla més raonable: 

la fletxa produïda en l’arc inferior que composa una petita bodega. L’obertura 

s’ha obert pas per un dels punts dèbils, una junta entre els maons que 

composen la fàbrica. 

 

UBICACIÓ: 



 

 ES B1 80                                                                                           ESQUERDA 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Esquerda localitzada en un dels laterals d’una porta d’armari 

encastat situat al rebedor de la planta baixa. La lesió afecta a tot el gruix de la paret 

de l’armari i la seva direccionalitat és totalment horitzontal. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Compartimentació  MATERIAL:           Maó 

GRAVETAT:   No    ACCESSIBILITAT:              Sí 

 

OBSERVACIONS:     La lesió té una simetria amb un altra esquerda localitzada a al 

lateral esquerra de la porta d’armari. 

 

HIPÒTESIS:   Sembla ser que l’esquerda es pot deure dues causes diferents de 

resultats similars. La lesió a aparegut per l’excés de compressió en la paret per la 

fletxa produïda en les bigues de fusta o per la que sembla més raonable: la fletxa 

produïda en l’arc inferior que composa una petita bodega. L’obertura s’ha obert pas 

per un dels punts dèbils, una junta entre els maons que composen la fàbrica. 

 

UBICACIÓ: 

 

 

 ES B1 81                                                                                           ESQUERDA 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Esquerda localitzada a la paret nord del rebedor del immoble. El 

naixement de l’obertura és produeix a la base del forjat continuant verticalment fins 

pràcticament al paviment. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Estructura   MATERIAL:        Pedra 

GRAVETAT:   Dubtosa   ACCESSIBILITAT:              Sí 

 

OBSERVACIONS:     Per una qüestió 

d’accessibilitat no s’ha pogut comprovar si afecta a 

tot el gruix del mur, però sembla ser que afectarà a 

bona part del seu l’espessor. 

 

HIPÒTESIS:     El fet de que l’esquerda coincideixi 

amb un dels murs de la façana oest ens fa pensar 

que es pot deure a una trava defectuosa dels murs 

de càrrega acompanyada de variacions 

dimensionals del mur pels canvis de temperatura. 

 

UBICACIÓ: 



 

 ES B1 82                                                                                           ESQUERDA 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Esquerda localitzada a la paret nord del rebedor del immoble. El 

naixement de l’obertura és produeix a la base d’una de les bigues continuant 

verticalment fins al paviment. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Estructura   MATERIAL:        Pedra 

GRAVETAT:   Dubtosa   ACCESSIBILITAT:              Sí 

 

OBSERVACIONS:     L’existència d’un altre esquerda paral·lela en l’altra cara del mur 

ens fa pensar que afecta a tot el gruix d’aquest. 

 

HIPÒTESIS:     En aquest cas no seria raonable 

aventurar-se a diagnosticar la causa perquè el 

seu anàlisi s’ha de portar a terme amb una visió 

global dels moviments estructurals del immoble. 

 

UBICACIÓ: 

 

 

 ES B1 83                                                                                           ESQUERDA 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Esquerda localitzada a la cantonada de trobada entre el mur de 

càrrega i la fàbrica de maó. El fet de que segueixi la cantonada fa que la seva 

direccionalitat sigui vertical. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Compartimentació  MATERIAL:          Pedra-Maó 

GRAVETAT:   No    ACCESSIBILITAT:              Sí 

 

OBSERVACIONS:     La petita paret de maó 

és de construcció relativament recent. 

 

HIPÒTESIS:     L’esquerda es deu molt 

probablement a la manca de trava entre el 

mur de fàbrica de maó i el mur de càrrega. 

 

UBICACIÓ: 

 



 

 F B1 84                                                                                                   FISSURA 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Fissura situada a la paret sud del rebedor que neix en una petita 

caixa de connexions i descendeix verticalment fins a una altura mitja de la paret. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Estructura   MATERIAL:           Pedra 

GRAVETAT:   No    ACCESSIBILITAT:              Sí 

 

OBSERVACIONS:     No es pot discernir si la fissura afecta a tot el gruix del mur o no. 

 

HIPÒTESIS:     Tot i que la causa no està 

clara en aquest cas, podem intuir que la 

biga de coronació té un paper important. La 

petita fletxa produïda en la biga que corona 

el mur pot haver estat suficient per crear 

aquesta petita fissura de conseqüències poc 

importants. 

 

UBICACIÓ: 

 

 

 H B1 85                                                                                                  HUMITAT 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Humitat localitzada a la zona inferior d’un dels murs perimetrals del 

rebedor. S’observen descamacions de la pintura deixant a la vista el recobriment de 

ciment del mur. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Acabats   MATERIAL:             Pintura 

GRAVETAT:   No    ACCESSIBILITAT:           Sí 

 

OBSERVACIONS:     La descamació de la pintura no només avança des del 

paviment, sinó que també neix en les pedres que composen el marc de la porta 

d’accés al distribuïdor. 

 

HIPÒTESIS:     La humitat és produeix per capil·laritat, ja que observem que avança 

de forma ascendent i el seu límit és horitzontal tot i la seva irregularitat. El fet de que 

la humitat també avanci des de les pedres del marc de la porta ens fa pensar que 

aquestes són poroses i que ofereixen un camí més ràpid per a l’aigua. 

 

UBICACIÓ: 



 

 F B1 86                                                                                                   FISSURA 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Fissures naixents en un del quadres interruptors del rebedor i es 

dispersen sense direccionalitat aparent. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Acabats   MATERIAL:                 Morter 

GRAVETAT:   No    ACCESSIBILITAT:              Sí 

 

OBSERVACIONS:     Les fissures es troben en una zona en la que el morter pateix 

diferents lesions. 

 

HIPÒTESIS:     El fet de que les fissures es localitzin en un zona deficient del morter 

ens fa pensar que la causa principal és la manca d’adherència entre l’acabat i el mur. 

Aquesta deficiència es pot deure a una mala 

execució d’obra en la preparació de la 

superfície a amorterar. 

 

UBICACIÓ: 

 

 

 E B1 87                                                                                              ESQUERDA 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Esquerda produïda al límit de trobada del morter amb les pedres 

que conformen el marc de la porta d’accés al distribuïdor. A simple vista es pot 

observar una separació de pràcticament un centímetre entre el morter i el mur. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Acabats   MATERIAL:                 Morter 

GRAVETAT:   No    ACCESSIBILITAT:              Sí 

 

OBSERVACIONS:     L’esquerda es troba en una zona en la que el morter pateix 

diferents lesions. 

 

HIPÒTESIS:     El fet de que l’esquerda es 

localitzi en un zona deficient del morter ens fa 

pensar que la causa principal és la manca 

d’adherència entre l’acabat i el mur. Aquesta 

deficiència es pot deure a una mala execució 

d’obra en la preparació de la superfície a 

amorterar. 

 

UBICACIÓ: 

 



 

 H B1 88                                                                                                  HUMITAT 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Humitat localitzada a la zona inferior d’una de les cantonades del 

rebedor. S’observen descamacions de la pintura deixant a la vista el recobriment de 

ciment del mur. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Acabats   MATERIAL:                 Pintura 

GRAVETAT:   No    ACCESSIBILITAT:              Sí 

 

OBSERVACIONS:     La descamació de la pintura avança des del paviment però 

arriba a una alçada superior en la cantonada. 

 

HIPÒTESIS:     La humitat és produeix per capil·laritat, ja que observem que avança 

de forma ascendent. El fet de que la humitat avanci amb major facilitat a la cantonada 

és propi d’aquest tipus d’humitats. 

 

UBICACIÓ: 

 

 

 ES B1 89                                                                                           ESQUERDA 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Esquerda localitzada a la paret sud del rebedor del immoble. El 

naixement de l’obertura és produeix a la base d’una de les bigues continuant 

verticalment fins arribar pràcticament al paviment. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Estructura   MATERIAL:        Pedra 

GRAVETAT:   Dubtosa   ACCESSIBILITAT:              Sí 

 

OBSERVACIONS:     L’existència d’un altre 

esquerda paral·lela en l’altra cara del mur ens 

fa pensar que afecta a tot el gruix d’aquest. 

 

HIPÒTESIS:     En aquest cas no seria 

raonable aventurar-se a diagnosticar la causa 

perquè el seu anàlisi s’ha de portar a terme 

amb una visió global dels moviments 

estructurals del immoble. 

 

UBICACIÓ: 

 



 

 H B1 90                                                                                                  HUMITAT 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Humitat localitzada a la zona inferior d’una de les cantonades del 

rebedor. S’observen descamacions de la pintura deixant a la vista el recobriment de 

ciment del mur. Tot i que no s’observa clarament en la fotografia, el límit de la humitat 

és horitzontal. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Acabats   MATERIAL:                 Pintura 

GRAVETAT:   No    ACCESSIBILITAT:              Sí 

 

OBSERVACIONS:     La descamació de la pintura avança des del paviment però 

arriba a una alçada superior en la cantonada. 

 

HIPÒTESIS:     La humitat és produeix per capil·laritat, ja que observem que avança 

de forma ascendent mantenint un límit horitzontal al paviment. El fet de que la humitat 

avanci amb major facilitat a la cantonada és propi d’aquest tipus d’humitats i juntament 

amb el seu creixement vertical justifica la 

hipòtesis plantejada. 

 

UBICACIÓ: 

 

 

 ES B1 91                                                                                           ESQUERDA 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Esquerda localitzada a la paret part superior de la doble porta 

d’entrada. El naixement de l’obertura és produeix a la base d’una de les bigues 

continuant verticalment fins arribar al marc de la porta. La lesió afecta a tot el gruix del 

mur. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Compartimentació  MATERIAL:           Maó 

GRAVETAT:   No    ACCESSIBILITAT:              Sí 

 

OBSERVACIONS:     L’obertura es produeix al punt mig de la llum de la porta. 

 

HIPÒTESIS:     El fet de que l’esquerda 

sorgeixi al punt mig de la llum entre el 

marc de la porta i la biga ens fa pensar 

que s’ha produït una fletxa dels dos 

elements. Aquesta deformació provoca 

una esquerda per l’esforç tallant produït. 

 

UBICACIÓ: 

 



 

 ES B1 92                                                                                           ESQUERDA 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Esquerda localitzada a la part inferior d’una de les bigues del forjat 

superior. La lesió voreja l’espessor de la biga. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Compartimentació  MATERIAL:           Maó 

GRAVETAT:   No    ACCESSIBILITAT:              Sí 

 

OBSERVACIONS:     L’obertura afecta a tot el gruix de l’envà. 

 

HIPÒTESIS:     Les petites deformacions de la biga han produït l’esquerda per la 

diferencia d’elasticitat dels materials. 

 

UBICACIÓ: 

 



 

 ES B1 93                                                                                           ESQUERDA 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Esquerda localitzada a la paret nord del rebedor del immoble. El 

naixement de l’obertura és produeix a la base de l’arc que forma la porta d’accés a al 

immoble i descendeix fins al paviment. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Estructura   MATERIAL:        Pedra 

GRAVETAT:   No    ACCESSIBILITAT:           Sí 

 

OBSERVACIONS:     L’esquerda coincideix amb la trobada del mur de la façana oest 

amb una paret interior. 

 

HIPÒTESIS:     La causa més probable és la variació dimensional diferencial del mur i 

la paret. La manca de trava entre els dos elements afavoreix l’aparició de l’esquerda 

en el punt de trobada. 

 

UBICACIÓ: 

 



 

 ES B1 94                                                                                           ESQUERDA 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Esquerda localitzada a la cantonada on es troben una paret interior i 

un envà. L’esquerda és totalment vertical i recòrre tota l’alçada de la paret des del 

paviment fins al forjat. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Compartimentació  MATERIAL:           Maó 

GRAVETAT:   No    ACCESSIBILITAT:              Sí 

 

OBSERVACIONS:     El marc de la porta es 

troba directament amb la paret, sense cap 

tipus d’element de transició. 

 

HIPÒTESIS:     Una vegada més, la manca de 

trava és una de les raons principals de la 

formació d’esquerdes i fissures. Qualsevol 

petita deformació provoca la separació dels 

dos elements de compartimentació, 

 

UBICACIÓ: 

 

 

 D B1 95                                                                                     DESPRENIMENT 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Despreniment localitzat a la zona inferior d’un dels murs perimetrals 

del rebedor. També s’observen descamacions de la pintura deixant a la vista el 

recobriment de ciment del mur. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Acabats   MATERIAL:                 Pintura 

GRAVETAT:   No    ACCESSIBILITAT:              Sí 

 

OBSERVACIONS:     La lesió coincideix amb l’extrem d’una esquerda. 

 

HIPÒTESIS:     La causa més probable és la retracció del morter provocada per 

humitats per capil·laritat. Les variacions dimensionals trenquen els enllaços entre el 

morter i el mur causant la pèrdua d’adherència i el posterior despreniment. 

 

UBICACIÓ: 



 

 H B2 96                                                                                                  HUMITAT 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Humitat localitzada a la zona inferior d’un dels murs perimetrals de 

la sala d’estar principal. S’observen descamacions de la pintura deixant a la vista el 

recobriment de ciment del mur. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Acabats   MATERIAL:                 Pintura 

GRAVETAT:   No    ACCESSIBILITAT:              Sí 

 

OBSERVACIONS:     La descamació de la pintura arriba fins a una línia clarament 

definida i de direcció horitzontal, paral·lela al paviment. 

 

HIPÒTESIS:     La humitat és produeix per capil·laritat, ja que observem que avança 

de forma ascendent i el seu límit és horitzontal tot i la seva irregularitat. 

 

UBICACIÓ: 

 

 ES B2 97                                                                                           ESQUERDA 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Esquerda localitzada a la paret nord de la sala d’estar principal del 

immoble. El naixement de l’obertura és produeix a la base del forjat continuant fins al 

paviment. La seva direccionalitat és d’un angle aproximat de 45º que a mesura que 

s’apropa al terra va apropant-se més a la verticalitat. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Estructura   MATERIAL:        Pedra 

GRAVETAT:   Probable   ACCESSIBILITAT:              Sí 

 

OBSERVACIONS:     L’existència d’un altre esquerda paral·lela en l’altra cara del mur 

ens fa pensar que afecta a tot el gruix d’aquest. 

 

HIPÒTESIS:     En aquest cas podríem 

aventurar-nos a dir que es pot deure a un 

assentament diferencial de la façana oest. 

Tot i així, s’ha de portar a terme un anàlisis 

global dels moviments estructurals del 

immoble per definir la causa amb exactitud i 

fiabilitat. 

 

UBICACIÓ: 



 

 ES B2 98                                                                                           ESQUERDA 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Esquerda localitzada en una de les cantonades de la sala d’estar 

principal del immoble. El naixement de l’obertura és produeix a la base d’una de les 

bigues continuant verticalment fins al paviment. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Estructura   MATERIAL:        Pedra 

GRAVETAT:   Probable   ACCESSIBILITAT:              Sí 

 

OBSERVACIONS:     La cantonada en la que es troba la lesió és la trobada d’una de 

les parets de càrrega longitudinals amb el mur de trava de la façana oest. 

 

HIPÒTESIS:     En aquest cas no seria raonable 

aventurar-se a diagnosticar la causa perquè el seu 

anàlisi s’ha de portar a terme amb una visió global 

dels moviments estructurals del immoble. Tot i això, 

podem saber que la trava deficient d’ambos murs a 

propiciat l’aparició de l’esquerda. 

 

UBICACIÓ: 

 

 ES B2 99                                                                                           ESQUERDA 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Esquerda localitzada en una de les cantonades de la sala d’estar 

principal del immoble. El naixement de l’obertura és produeix a la base d’una de les 

bigues continuant verticalment fins al paviment. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Estructura   MATERIAL:        Pedra 

GRAVETAT:   Probable   ACCESSIBILITAT:              Sí 

 

OBSERVACIONS:     La cantonada en la que es troba la lesió és la trobada d’una de 

les parets de càrrega longitudinals amb el mur de trava de la façana oest. 

 

HIPÒTESIS:     En aquest cas no seria raonable 

aventurar-se a diagnosticar la causa perquè el seu 

anàlisi s’ha de portar a terme amb una visió global 

dels moviments estructurals del immoble. Tot i això, 

podem saber que la trava deficient d’ambos murs a 

propiciat l’aparició de l’esquerda. 

 

UBICACIÓ: 

 



 

 ES B2 100                                                                                         ESQUERDA 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Esquerda localitzada a la paret sud de la sala d’estar principal del 

immoble. El naixement de l’obertura és produeix a la base del forjat continuant fins al 

paviment. La seva direccionalitat és d’un angle aproximat de 45º que a mesura que 

s’apropa al terra va apropant-se més a la verticalitat. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Estructura   MATERIAL:        Pedra 

GRAVETAT:   Probable   ACCESSIBILITAT:              Sí 

 

OBSERVACIONS:     L’existència d’un altre esquerda paral·lela en l’altra cara del mur 

ens fa pensar que afecta a tot el gruix d’aquest. 

 

HIPÒTESIS:     En aquest cas podríem 

aventurar-nos a dir que es pot deure a un 

assentament diferencial de la façana oest. Tot i 

així, s’ha de portar a terme un anàlisis global 

dels moviments estructurals del immoble per 

definir la causa amb exactitud i fiabilitat. 

 

UBICACIÓ: 

 

 

 ES B2 101                                                                                         ESQUERDA 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Esquerda localitzada a la paret sud de la sala d’estar principal del 

immoble. El naixement de l’obertura és produeix a la base del forjat continuant 

verticalment fins al paviment. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Estructura   MATERIAL:        Pedra 

GRAVETAT:   Probable   ACCESSIBILITAT:              Sí 

 

OBSERVACIONS:     L’existència d’un altre esquerda paral·lela en l’altra cara del mur 

ens fa pensar que afecta a tot el gruix d’aquest. 

 

HIPÒTESIS:     En aquest cas s’hauria de portar a 

terme un anàlisis global dels moviments 

estructurals del immoble per definir la causa de la 

lesió i les seves conseqüències amb exactitud i 

fiabilitat. 

 

UBICACIÓ: 

 



 

 ES B2 102                                                                                         ESQUERDA 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Esquerda localitzada a la base de la xemeneia, a sota d’una de les 

bigues perimetrals del forjat de la sala d’estar principal. La seva direccionalitat és d’un 

angle aproximat de 45º. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Compartimentació  MATERIAL:           Maó 

GRAVETAT:   No    ACCESSIBILITAT:              Sí 

 

OBSERVACIONS:     La campana extractora de fum de la xemeneia és de 

construcció relativament recent. 

 

HIPÒTESIS:     La causa de la lesió es pot deure a un petit assentament de la fàbrica 

de maó de recent construcció que ha provocat una separació amb la biga encastada. 

També es pot haver produït 

per la fletxa de la biga, tot i 

que la seva direccionalitat 

recolza millor la primera 

hipòtesi. 

 

UBICACIÓ: 

 

 

 ES B2 103                                                                                         ESQUERDA 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Esquerda localitzada a la xemeneia de la sala d’estar principal. S’ha 

produït un moviment d’una biga de fusta provocant la separació amb la campana 

extractora de fums. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Compartimentació  MATERIAL:          Fusta-Maó 

GRAVETAT:   No    ACCESSIBILITAT:              Sí 

 

OBSERVACIONS:     La separació es produeix en tota la longitud d’aquesta biga 

sense funció estructural, només decorativa.. 

 

HIPÒTESIS:     En aquest cas la causa sembla clara. El fet de que aquesta peça de 

fusta estigui ancorada només per dos punts ha permès que amb el petit pes que hi ha 

a sobre cedeixi. La manca d’adherència entre materials i de cap element que fixi la 

peça per la seva cara de contacte vertical ha propiciat la separació pel punt més dèbil. 

 

UBICACIÓ: 

 



 

 H B2 104                                                                                                HUMITAT 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Humitat localitzada a la zona inferior d’un dels murs perimetrals de 

la sala d’estar principal. S’observen descamacions de la pintura deixant a la vista el 

recobriment de ciment del mur. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Acabats   MATERIAL:                 Pintura 

GRAVETAT:   No    ACCESSIBILITAT:              Sí 

 

OBSERVACIONS:     La descamació de la pintura arriba fins a una línia clarament 

definida i de direcció horitzontal, paral·lela al paviment. 

 

HIPÒTESIS:     La causa de la descamació és la humitat. Aquesta humitat es produeix 

per capil·laritat, ja que observem que 

avança de forma ascendent i que el 

seu límit és horitzontal tot i les seves 

petites irregularitats. 

 

UBICACIÓ: 

 

 

 ES B2 105                                                                                         ESQUERDA 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Esquerda que neix a la base d’una de les bigues de la sala d’estar, 

descendeix passant per una caixa de connexions elèctriques i va a morir pocs 

centímetres més a baix. La seva direccionalitat és totalment vertical. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Estructura   MATERIAL:                  Pedra 

GRAVETAT:   Dubtosa   ACCESSIBILITAT:             Sí 

 

OBSERVACIONS:     La biga sota la que neix l’esquerda s’aprecia a simple vista 

menys deformada que la resta de bigues del forjat. 

 

HIPÒTESIS:     És probable que la biga 

tingués que suportar grans càrregues per la 

deformació de les bigues adjacents provocant 

un èxces de càrrega a l’encastament de la 

biga. Les excessives càrregues haurien 

suposat el trencament d’una de les juntes del 

mur de pedra.. 

 

UBICACIÓ: 

 



 

 H B3 106                                                                                                HUMITAT 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Humitat localitzada a la zona inferior d’un dels murs del distribuïdor. 

S’observen descamacions de la pintura deixant a la vista el recobriment de ciment del 

mur. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Acabats   MATERIAL:                 Pintura 

GRAVETAT:   No    ACCESSIBILITAT:              Sí 

 

OBSERVACIONS:     La descamació de la pintura arriba fins a un punt clarament 

definit. 

 

HIPÒTESIS:     La causa de la descamació 

és la humitat. Aquesta humitat es produeix 

per capil·laritat, ja que observem que avança 

de forma ascendent i que el seu límit és 

horitzontal. 

 

UBICACIÓ: 

 

 

 F B3 107                                                                                                 FISSURA 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Fissura localitzada a la junta d’un dels arcs de la volta que forma el 

sostre del distribuïdor. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Estructura   MATERIAL:                  Pedra 

GRAVETAT:   No    ACCESSIBILITAT:              Sí 

 

OBSERVACIONS:     La junta en la que es troba la lesió és l’encontre entre la volta i 

un envà. 

 

HIPÒTESIS:     El fet de que l’envà és de construcció recent, és probable que la 

manca de trava entre els elements sigui el motiu principal. Qualsevol petita deformació 

d’un dels dos elements hauria bastat per obrir aquesta petita fissura. 

 

UBICACIÓ: 

 

 



 

 F B3 108                                                                                                 FISSURA 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Fissura localitzada a la junta d’un dels arcs de la volta que forma el 

sostre del distribuïdor. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Estructura   MATERIAL:                  Pedra 

GRAVETAT:   No    ACCESSIBILITAT:              Sí 

 

OBSERVACIONS:     La junta en la que es troba la lesió és l’encontre entre la volta i 

un mur de trava. 

 

HIPÒTESIS:     És probable que la manca de trava entre els elements sigui el motiu 

principal. Qualsevol petita deformació d’un dels dos elements hauria bastat per obrir 

aquesta petita fissura. 

 

UBICACIÓ: 

 

 

 ES B4 109                                                                                         ESQUERDA 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Esquerdes naixents en un del quadres interruptors del rebedor i es 

dispersen sense direccionalitat aparent. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Acabats   MATERIAL:                    Morter 

GRAVETAT:   No    ACCESSIBILITAT:                Sí 

 

OBSERVACIONS:     Les esquerdes es troben en una zona en la que les variacions 

tèrmiques són importants. 

 

HIPÒTESIS:     La causa de les esquerdes pot ser les retraccions que ha patit el morter 

a causa de les variacions higrotèrmiques en 

l’espessor d’aquest mur. 

 

UBICACIÓ: 

 



 

 ES B4 110                                                                                         ESQUERDA 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Esquerda coincident amb la junta entre el marc de la doble porta 

d’accés secundari amb el mur de la façana est. La seva direccionalitat és totalment 

vertical. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Tancaments   MATERIAL:         Pedra-fusta 

GRAVETAT:   No    ACCESSIBILITAT:              Sí 

 

OBSERVACIONS:     La porta i el seu marc són de construcció molt posterior al mur 

de façana. 

 

HIPÒTESIS:     Desprès de la seva col·locació, el marc de la porta va patir 

deformacions degudes a variacions higrotèrmiques a les que la fusta és molt sensible. 

Aquesta deformació va provocar la 

separació de llavis. 

 

UBICACIÓ: 

 

 

 ES B4 111                                                                                         ESQUERDA 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Esquerda localitzada a la part superior de la doble porta d’entrada. El 

naixement de l’obertura és produeix a la base del marc morint uns 8 centímetres més 

amunt. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Compartimentació  MATERIAL:              Maó 

GRAVETAT:   No    ACCESSIBILITAT:                Sí 

 

OBSERVACIONS:     La lesió afecta a tot el gruix de l’envà. 

 

HIPÒTESIS:     El fet de que l’esquerda sorgeixi al punt mig de la llum del marc de la 

porta ens fa pensar que s’ha produït una fletxa en l’element horitzontal del marc. 

Aquesta deformació la fusta la resisteix per la 

major resistència a flexió que la fàbrica de 

maó, però l’envà s’esquerda per l’excés de 

tracció. 

 

UBICACIÓ: 

 



 

 F B4 112                                                                                                 FISSURA 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Fissura situada al punt mig d’una de les parets de la cuina. Tot i que 

no s’aprecia correctament a la fotografia per la petita separació de llavis, s’observa 

que neix a la cara inferior del forjat i descendeix verticalment fins una altura d’uns 165 

centímetres. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Estructura   MATERIAL:        Pedra 

GRAVETAT:   No    ACCESSIBILITAT:              Sí 

 

OBSERVACIONS:     L’envà és de construcció relativament recent. 

 

HIPÒTESIS:     Aquesta petita fissura pot ser deguda a 

un assentament de la fàbrica de maó i un prematur 

amorterat de la paret. També pot haver-la provocat una 

compressió excessiva de l’envà. 

 

UBICACIÓ: 

 


