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1.INTRODUCCIÓ 
 

 

1.1. OBJECTE I MOTIVACIÓ 

 

L’objecte d’aquest projecte és realitzar un estudi minuciós sobre l’estat actual de la 

masia Can Jan de Santa Maria de Palautordera i oferir una resposta contundent a tota la 

problemàtica que pateix. La proposta no es limita només a solucionar els problemes actuals 

que pateix sinó a garantir la seva qualitat i durabilitat.  

 

Una de les motivacions per escollir aquesta masia ha estat la proposta per part de 

l’ajuntament de Santa Maria de Palautordera de rehabilitar certes masies del municipi incloses 

al Catàleg de Patrimoni de la Generalitat. Aquestes masies tenen un gran valor pel municipi 

pel seu valor arquitectònic i per la representació patrimonial del territori. 

Aquestes condicions m’han motivat a profunditzar en les característiques de les 

vivendes que feien possible el tipus de vida que la població del municipi ha anat desenvolupant 

segons l’època. Analitzar la compartimentació que els inquilins necessitaven per dur a terme la 

seva vida quotidiana de la millor manera possible. També això em permetrà investigar i 

comprendre l’estructura i construcció de les masies de l’època. 

 

Un altre factor a tenir en comte, dintre de les possibles masies a tractar, és 

l’accessibilitat a la propietat per poder realitzar les visites corresponents. L’únic inconvenient 

de tot aquest conjunt de masies és la impossibilitat de realitzar cales en cap d’elles. 

 

 

 L’objectiu d’aquest projecte és posar en pràctica tots els coneixements adquirits durant 

el recorregut dels quatre anys d’estudi universitari. Tota la teoria s’ha de posar en pràctica per 

reflectir la capacitat d’acció envers una problemàtica per solucionar-la de la manera més 

eficaç, rapida i econòmica.  

 

 Tots aquests motius m’han conduït a dur a terme aquesta diagnosi i la seva 

corresponent proposta d’intervenció. 

 

 

 

1.2. RESUM DE LA METODOLOGIA 

 

PROPOSTA DEL PROJECTE FINAL DE CARRERA 

 

- Primera inspecció visual per un reconeixement del immoble i del seu estat actual. 

- Recerca d’informació general del territori i de la propietat. 

- Aprovació de la proposta projectual per part de la universitat. 

- Reflexió sobre el projecte i el seu contingut. 

- Planificació de les visites i de les tasques necessàries per dur a terme el projecte. 

 

DESCRIPCIÓ DE L’EDIFICI 

 

- Recerca d’informació per l’elaboració de l’historia descriptiva i arquitectònica de la 

masia. 

- Segona visita al immoble per croquitzar el immoble i prendre les mesures necessàries. 

- Aixecament gràfic de l’edifici. 

- Tercera visita a la masia per revisar l’aixecament gràfic i per a la presa d’informació per 

a la posterior descripció de l’edifici i dels seus elements constructius. 

 

DIAGNOSI 

 

- Quarta visita per a una inspecció tècnica dels elements constructius i del seu estat 

actual. 

- Cinquena visita per la presa de fotos de les lesions i la localització d’aquestes als 

plànols. 

- Sisena visita per la recollida de dades amb el material de laboratori. 

- Elaboració de la inspecció tècnica, les fitxes d’anàlisi de lesions i els plànols 

corresponents. 

- Anàlisis de tota la informació recollida fins al moment, extracció de conclusions i 

elaboració d’un diagnòstic. 
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PROPOSTA D’INTERVENCIÓ 

 

- Proposta d’intervenció en base a la diagnosi realitzada anteriorment, donant resposta a 

les problemàtiques de cadascun dels elements constructius que conformen l’edifici. 

També es tindran en compte les futures necessitats dels inquilins i del immoble en 

general. 

- Elaboració de la descripció de l’estat reformat previst. 

- Càlcul del pressupost aproximat. 

- Elaboració dels plànols explicatius de les reformes necessàries per a la rehabilitació 

completa de l’edifici. 

 

 

CONLUSIONS 

 

- Reflexió i extracció de conclusions respecte a l’elaboració del projecte, al resultat 

obtingut i al creixement personal, professional i cognitiu obtingut. 
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2. MEMÒRIA HISTÒRICA I CONTEXTUAL 
 

 

2.1. HISTÒRIA DE SANTA MARIA DE PALAUTORDERA 

 

Les primeres dades que tenim ens fa pensar que aquests indrets foren ja poblats en la 

prehistòria; aquestes dades són petites eines de sílex, forns rudimentaris, etc. 

 

També podem deduir que ja en temps dels romans, aquesta vall de Tordera tenia 

pobladors i encara que no s’hagi pogut confirmar plenament es guarden vestigis de 

construccions que fan pensar en algun assentament on actualment hi ha l’església i rodalies. 

 

La primera referència escrita la tenim en un document d’un privilegi del 19 d’agost del 

862 en un atorgament fet pel Rei Carles el Calb al compte Sunyer I de la vila de Vídamènia, 

que ara s’anomena palau. Per aquest i d’altres documents podem arribar a la conclusió de què 

ja estava organitzada la parròquia de Santa Maria junt amb la de Sant Esteve en l’any 858. 

Aquest document ens aporta altres dades prou curioses com el fet de què el territori era 

poblat per gent d’Hispània que havia fugit de l’encalç sarraí darrera els Pirineus i que un cop 

reconquerida aquesta part del país retornaven per a repoblar-la. 

 

Tota manera l’administració de justícia o jurisdicció fou exercida pels Senyors de 

Montclús, que tenien enfeudat amb el monestir els dominis sobre Palautordera i tota la vall. 

 

Els senyors de Montclús descendents dels senyors de Sesagudes o de les Agudes, que 

tenien el castell suposadament en alguna vessant del turó de les Agudes, tenen domini fins 

l’any 1275 en què Rimbau II de Montclús cedeix els seus béns al seu oncle Ramon de 

Cabrera, i així, com els senyors de Montclús tenien el seu centre en el castell també anomenat 

Montclús, conegut actualment com el castell dels Moros, a Santa Margarida, els senyors de 

Cabrera tenen el centre administratiu al castell d'Hostalric, i la seva seu senyorial al castell de 

Montsoriu. La representació del senyor de la vila era el batlle i la seva cúria formada pel notari, 

en aquest cas pel notari del benefici de Sant Burget, l’agutzil i un jutge que tenien la seva cort 

en la Sagrera que envoltava l’església parroquial. 

 

 

 

 

 

 
Palau esdevingué durant segles el centre administratiu de tot el terme de Palau, Sant 

Esteve i Montseny. Dins la història cal fer esment de la construcció de l’església o primera 

església a l’any 1040, però degut al seu deteriorament i que sembla era molt petita, l’any 1562 

s’emprèn la construcció de la nova i actual que fou beneïda al 1588. 

 

Pel que fa a la demografia, en el cens de Floridablanca el 1787 Palautordera tenia 733 

habitants, en el 1860 tenia el municipi 1.327 habitants i en el 1900 sols 1.114, cosa que es 

compren ja que s’explica pel creixement del absentisme rural i pel desplaçament de la gent 

cap als nous centres industrials; la corba demogràfica tornà a créixer a partir d’aquest moment 

i en el 1920 ja té 1.347 habitants, en el 1960, 2.055 habitants i en l’actualitat, com ja hem dit 

uns 4.200. Al llarg de la història es pot observar la forta importància de l’agricultura ja que 

llevat de comptats artesans tothom depenia del camp per a la seva subsistència. 

 

Aquests volen ser uns breus apunts de la nostra història que permetin de situar la nostra 

vila dins de la història de Catalunya, encara que caldria matisar i aprofundir en molts temes 

que en aquest moment és difícil de fer en el poc espai de què disposem. 

 

Pel que fa al nom de la vila el trobem en diferents documents de l’època amb diferents 

versions: Vidamènia, Vítamènia, Bitamínia, Vidtaminia o Bitamènia. 

 

En un document de l’any 1045 es parla d’una sala senyorial a la vila de Palau, cosa que 

fa refermar la hipòtesi de l’existència d’un palau en algun indret del poble que a ben segur que 

es tractava del indret ocupat per l’església parroquial, i és molt possible que la base cilíndrica 

del actual campanar fos la base d’una torre de l’antic Palau. 
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Tenint en compte que era freqüent d’aixecar les esglésies sobre dependències 

d’antigues viles romanes i per certs vestigis constructius, podrem pensar que en efecte 

l’existència duna construcció regia en aquest indret ja en temps dels romans. 

 

Al voltant de l’any 900 apareix un tal Trasovard que va comprar de Sunyer II 

d’Empúries, hereu de Sunyer I, la vila de Vitamènia o Vidamènia, o sigui l’aparició duna 

espècie de corredor de finques. Aquest personatge misteriós fa la venda el 908 del domini de 

Palautordera al comte Guifré Borrell, fill de Guifré el Pilós, i aquest el cedeix poc després al 

domini de Sant Cugat del Vallès. La influencia del domini de Sant Cugat sobre Palautordera 

fou important ja que es mantingué durant set segles. 
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2.2. HISTÒRIA DE LES CASES NOVES DE CAN CARBONELL 

 
Al Vallès Oriental hi ha una gran planura amb només algun turó o serra de poca alçada 

per la que passa, pràcticament pel centre, el riu La Tordera. Abans, segons Plinio, 

s’anomenava el Arnum i neix a la ermita-abadia de Jan Marçal del Montseny, a la font dels 

“Tres caños”. El riu baixa la vall fins al pla dibuixant un recorregut que serpenteja de forma 

pràcticament paral·lela al Montnegre. Finalment, al acabar el Montnegre fa un gir sobtat en 

direcció al mar per anar a desembocar a Tordera, a prop de Blanes. 

 

 
Figura 2.2.1. – Emplaçament de Santa Maria de Palautordera 

 

 

Aproximadament, al segle XII aquesta planura era una terra seca i àrida que, només 

durant l’època del desglaç del Montseny o en època de grans pluges, quedava completament 

travessada per torrents més o menys cabalosos com el Maribaus o el Riu-sec. Els Templaris 

van ser els que van realitzar la gran obra de canalitzar el curs del riu Tordera per evitar que 

gran part de la planura quedés trencada per multitud de torrents. 

 

 

A finals del segle IX es va fundar el poble de Sant Celoni (Sanctum Celedonius) pels 

Cavallers de la Reconquista. Aquests, van edificar la capella dintre de la muralla o fortalesa i al 

seu voltant les primeres cases del poble. L’església de Sant Celoni va ser més tard la vivenda 

dels Cavallers Templaris i, com a nota curiosa, diu l’historia que a l’any 1076 Riambau de 

Montnegre va donar voluntàriament unes masies als Cavallers. Tot i la coincidència, sembla 

ser que les masies anomenades del Temple (Carbonell, Puig, Auleda, Vermedas i Batalla) es 

van trobar posteriorment al anomenat Pla del Temple on es va traçar una creu imaginària que 

el dividia en quatre parts, anomenant a cadascuna de les parts del pla Quartell o “Quartier” del 

Temple. Per altra banda, a l’angle més proper a Sant Celoni es trobaven els cèlebres masos, 

on a pocs passos d’un dels masos (Mas Carbonell i les Cases Noves) s’aixecava una de les 

torres cilíndriques dels Cavallers Templaris, de la qual encara queden les ruïnes al costat de 

les Cases Noves. Totes aquestes masies o masos cal especificar que es trobaven a la riba 

esquerre del riu Tordera. Naturalment, se suposa que cadascun del 5 masos gaudia d’unes 

terres de cultiu i boscos perquè els masovers que hi vivien poguessin alimentar-se i pagar als 

propietaris dels masos que llogaven. 

 Anys més tard, l’agricultura, la ramaderia i els boscos van anar progressant i amb 

ells, la comarca va poder incrementar la població i, per tant, els “fogars” o masies. 

 

 
      Figura 2.2.2. – Mas al que donava servei la masia Can Jan
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Amb aquest increment d’habitants no només van augmentar les masies, sinó que els 

pobles també van poder créixer en tots els aspectes (vivendes, serveis, etcètera). Això va 

impulsar la creació d’una nova parròquia, Sant Martí de Pertegas, localitzada a confluència de 

la riera de Maribans amb el riu Partegas, afluent del Tordera. Aquesta parròquia va patir un 

incendi i actualment només queda en peu “La rectoria vella” i una petita part de l’església. 

 

A l’any 1634 es col·loca la primera pedra a l’Església arxiprestal de Sant Martí de Sant 

Celoni, la actual parròquia. Diuen els habitants del poble que aquesta església la van 

començar a construir tres paletes francesos que, per no tenir que recórrer grans distàncies, 

van aixecar tres petites cases aparellades anomenades “Cases Noves”: Can Jean (Jan), Can 

Nofre i Can Habalona. Aquestes tres vivendes es trobaven situades al Pla del Temple, a pocs 

metres del manso Carbonell. Com podem imaginar, el terreny que van ocupar les “Cases 

Noves” i les zones de cultiu limítrofes van ser venudes o cedides a l’any 1698 pel propietari del 

manso Carbonell: Cosme Carbonell o els seus fills. 

 

El 21 de juny de 1734 Antich Carrenca i Carbonell va vendre, al magnífic Sr. José 

Milans d’Arenys de mar, el manso Carbonell i totes les seves terres, boscos, prats,etc. Al 1795 

una de les tres “Cases Noves” va ser comprada pel Sr. Antonio Francisco Milano. 

 

I com van arribar les “Cases Noves” a mans dels actuals propietaris? 

 

Sant Julià de Ramis (Gironés) és un poble que conté restes del Neolític i del poblat 

Ibèric. També s’han trobat restes del castell romà des de la torre vigia del qual es podia 

controlar tot el planell del Gironés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’any 1427 es va produir un terrible terratrèmol l’epicentre del qual estava situat a la 

comarca d’Olot. Aquest esdeveniment va sacsejar una gran extensió de terreny del municipi de 

Girona i part del Pirineu (Abadia de Sant Martí del Canigó). 

 

 
       Figura 2.2.3. – Can Jan i runes de la masia amb la que anys enrere compartia terrenys. 

 

Una família d’uns quants membres de San Julià que desprès es convertirien en els 

Ramis de Sant Celoni van fugir desconsolats per la Calçada Romana que travessava la 

província Tarraconense fins a la seva futura llar: Sant Celoni. Allà es van establir fora de la 

muralla i amb el pas dels anys es van convertir en la família més important de tota la comarca. 
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Don Jaime Maria de Ramis-Milans va heretar del seu pare, entre altres bens materials i 

sentimentals, les propietats del Pla del Temple. Després aquestes propietats van passar a 

pertànyer a Don José Maria de Ramis-Milans i de Fontcuberta, el fill dels quals, Antonio Maria 

de Ramis-Milans i de Mercader, va comprar la segona Casa Nova (Can Jan). Totes les 

propietats de pare i fill van acabar arribant a les mans del net i fill, respectivament, Francisco 

Maria de Remis i de Fontcuberta. Finalment, la persona que va comprar definitivament la 

tercera i última casa de les Cases Noves va ser Dª Maria del Pilar de Ramis i de Dalmases, 

esposa de Don Ignacio de Ros i Puig, que li va comprar a la senyora Agell, Viuda Paitubi, i a la 

seva filla Teresa Paitubi, el 28 de març de 1916. La tercera i última casa de les Cases Noves, 

“La casita”, va ser propietat de Onofre Pascual i va ser comprada per 1.066 pessetes i 66 

cèntims. Amb les tres Cases Noves estaven inclosos uns petits horts, un pou comú que 

actualment està en desús, un magatzem, terres de cultiu i part d’un bosc limítrof. 

 

Can Carbonell i les Cases Noves van ser donades per la seva mare a Maria del Pilar de 

Ros i de Ramis i aquesta, alhora, al seu fill José Gaspar de Venezuela i de Ros. 

 

 

 
        Figura 2.2.4. – Can Jan i la família que l’habitava anys enrere. 

 

 

 
  Figura 2.2.5. – Reforma del immoble. 

 

 

Les Cases Noves, avui conegudes per Can Jan, van ser restaurades per primer cop per 

la seva llavors propietària: Donya Maria del Pilar de Ros i de Ramis. L’obra va ser dirigida i 

controlada pel seu nebot Don Juan Ramón de Ros Soframis, arquitecte municipal de Sant 

Celoni en aquella època, assessorat pel reconegut arquitecte municipal de Barcelona: Don 

Joaquin de Ros i de Ramis. 
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3. DESCRIPCIÓ GENERAL DE L’EDIFICI
 

 

3.1. INFORMACIÓ PRÈVIA 

 

3.1.1. LOCALITZACIÓ 

 

 

Santa Maria de Palautordera és un municipi ubicat a la 

zona est del Vallès Oriental, al peu del massís del Montseny. 

El terme municipal té una extensió aproximada de 17 

quilòmetres quadrats, i una mitjana de 190.9 metres per sobre 

del nivell del mar. L’1 de gener de 2005, les dades 

informàtiques de l’Ajuntament reflectien la xifra de 7.762 

persones empadronades. 

 

La comunicació amb la resta de la comarca es fa per la carretera que travessa la vila i 

que uneix la carretera de Granollers a Girona (C-251) amb la comarca d'Osona després 

d’enfilar-se pel Montseny. 

 

La distància del nucli urbà respecte de la cruïlla d’ambdues carreteres és de 4 

quilòmetres. L’estació de ferrocarril està situada a 3 quilòmetres del nucli per la mateixa 

carretera. La sortida de l’autopista és la de Sant Celoni de l'AP-7 i desprès direcció Granollers 

(esquerra) fins trobar la cruïlla de Palau (a 2 km. de l’autopista). 

 

Dintre del municipi la masia està situada a la conca del riu Tordera. La canalització de la 

Riera de Palau va permetre que la conca es pogués convertir en una zona de residències amb 

els seus corresponents terrenys de cultiu. Amb el temps, algunes d’aquestes vivendes s’han 

convertit en segones residències. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       Figura 3.1.1. – Plànol de situació de Santa Maria dintre del Vallès Oriental. 
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3.1.2. EMPLAÇAMENT I SITUACIÓ 

 

Emplaçament del immoble dintre de la delimitació territorial de Santa Maria de 

Palautordera i municipis limítrofs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1.2. – Plànol de situació del immoble dintre de Santa Maria de Palautordera. 

 

Plànol de situació de la parcel·la en l’entorn més proper a aquesta. El cadastre mostra 

les delimitacions de les propietats i la classificació del sòl. També podem observar les 

urbanitzacions més properes, el pas de la línea de tren d’alta velocitat i els terrenys limítrofs no 

urbanitzables (boscos i terres de cultiu). 

 
Figura 3.1.3. – Plànol cadastral de la parcel·la amb la classificació del sòl. 

 

 

Visió aèria de la zona i apreciació del relleu i la conca del riu Tordera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura 3.1.4. – Fotografia aèria del municipi. 

 

Plànol topogràfic de la parcel·la en la que està situada la masia Can Jan. Distinció de 

les classificacions del sòl, dels desnivells i la vegetació, així com les instal·lacions i els serveis. 

 

Figura 3.1.5. – Plànol cadastral de la parcel·la i la topografia.
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3.1.3. QUADRE DE SUPERFÍCIES 

 

PLANTA BAIXA 

ESTANÇA SUPERFÍCIE ÚTIL (m2) SUPERFICIE 
CONSTRUIDA (m2) 

REBEDOR 25.54 34.13 

SALA D’ESTAR - MENJADOR 47.60 63.50 

ACCÈS 3.94 4.82 

CUINA 17.72 25.31 

SALA D’ESTAR 25.84 35.16 

DORMITORI 1 14.35 17.68 

DORMITORI 2 11.52 15.89 

PASSADÍS 7.53 11.24 

WC 1 3.28 5.86 

PORXO ½ · 56.54 = 28.27 ½ · 59.49 = 29.75 

ACCÈS PRIMERA PLANTA 4.26 7.57 

TOTAL 189.85 m2 250.09 m2 

 

 

PLANTA PRIMERA 

ESTANÇA SUPERFÍCIE ÚTIL (m2) SUPERFICIE 
CONSTRUIDA (m2) 

SALA D’ESTAR 22.15 30.79 

ACCÈS 7.22 8.85 

DORMITORI 3 14.06 21.03 

WC 2 3.67 4.76 

WC 3 4.94 6.32 

DORMITORI 4 17.12 23.04 

DORMITORI 5 25.54 34.85 

DORMITORI 6 14.89 22.15 

ACCÈS 3.71 4.80 

WC 4 5.49 7.20 

DORMITORI 7 23.15 27.31 

MAGATZEM 15.32 - 

TOTAL 157.26 m2 191.10 m2 

 

 

VIVENDA UNIFAMILIAR AILLADA 

SUPERFICIES SUPERFICIE UTIL SUPERFICIE CONSTRUIDA 

TOTAL 347.11 m2 442.00  m2 

 

 

PARCEL·LA 

DENOMINACIÓ TIPUS DE SÒL SUPERFICIE 

02.a MUNTANYA BAIXA - ZONA VERDA 2877 

03.b TERRENY DE CULTIU DE SECÀ 6643 

01.c PASTURES 2350 

d IMMOBLE 344 

00.e IMPRODUCTIU 63 

TOTAL 
12.277  m2 

1.2277  Ha 
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3.2. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE ORIGINAL DEL IMMOBLE 

 

 El projecte inicial consistia en tres vivendes adossades. La distribució d’aquestes ens 

proporciona molta informació del tipus de vida que portaven en aquesta època. Per aquest 

motiu i perquè els tres propietaris es dedicaven a les mateixes activitats laborals les tres 

vivendes tenien una distribució general molt similar.  

 

 

3.2.1. CAN JAN 

 

 Can Jan era la vivenda que es trobava més al nord i que a diferència de les altres tenia 

un retranqueig que provocava que no estigués alineada amb les altres dues. 

 

La planta baixa estava dividida en dues zones separades e 

incomunicades entre elles. Una d’elles era el galliner, que tenia dues 

característiques que la diferenciaven de qualsevol altra habitació de 

les tres vivendes: la seva doble alçada i un únic accés des de 

l’exterior i cap des del interior. Aquesta morfologia ve marcada per 

les conseqüències dels animals que l’habitaven. L’accés privatiu es 

deu a la necessitat de separar als animals de la vivenda per 

qüestions d’higiene i la seva doble alçada a la necessitat de col·locar 

estants per distribuir les gallines en tota l’alçada de les parets. 

 

L’altre zona de la planta baixa estava dividida en dues 

estances: una cuina – menjador - sala d’estar i un dormitori. En 

aquesta època encara no s’havia especialitzat tan l’ús de cadascuna 

de les estances i bàsicament es dividien en dos tipus: zona d’estar i 

zones de descans. Per aquest motiu hi havia una única habitació 

dedicada a la vida dintre del immoble en la qual es portaven a terme 

totes les activitats necessàries: s’hi cuinava, es menjava, es 

descansava i es realitzaven les poques activitats d’oci que en aquella 

època duien a terme al interior de la vivenda. La sala d’estar també 

Figura 3.2.1. – Planta baixa 1º vivenda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

constava d’una pica d’aigua per la higiene personal i d’una llar de  

foc, única font de calor de la casa. Finalment, mencionar que 

aquesta estança gaudia d’un forn de pa que proporcionava un dels 

principals aliments per a una família de baixa classe social i poc 

poder adquisitiu. 

Entre aquestes dues estances s’hi trobava el nucli d’escala 

que comunicava amb la planta primera i que feia una funció divisòria 

en planta baixa. 

 

La planta primera estava dedicada a una única funció: el 

descans. Per aquest motiu i per garantir les condicions que aquesta 

activitat necessita només trobem dues estances dormitori dividides 

pel nucli d’escala. D’altre banda i únicament de forma anecdòtica, 

mencionar l’espai dedicat a la doble alçada del galliner. 

 

 

 

Figura 3.2.2. – Planta primera 1º vivenda. 
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3.2.2. CAN NOFRE 

 

 De les tres vivendes Can Nofre era la que gaudia d’una major superfície construïda i, 

per tant, de més espai interior. 

 

 La planta baixa constava de tres estances clarament 

diferenciades i que tenien una característica comuna: ninguna 

d’elles estava dedicada a una única activitat. 

 La primera d’elles estava dedicada a l’activitat laboral i tenia 

com a funció principal l’emmagatzematge d’eines de cultiu i 

ramaderia, així com el desenvolupament d’activitats laborals al 

interior.  També feia una funció secundaria de rebedor i 

comunicava amb la resta d’estances de planta baixa. 

 L’estança central estava dedicada a totes les activitats 

quotidianes d’una família de l’època. En ella s’hi cuinava, es 

menjava i es duien a terme les activitats de lleure al interior. Com la 

seva sala homòloga de Can Jan, gaudeix de la única llar de foc de 

la casa i, per tant, de la única font de calor dels seus inquilins. 

La darrera estança de la planta baixa tenia com a funció 

principal el tractament d’aliments i l’emmagatzematge d’aquests. 

Tot i que principalment era un rebost, també es dedicava a 

l’emmagatzematge de material. Aquesta habitació tenia un accés a 

l’exterior per evitar el pas per dintre de la vivenda a l’època de 

recollida i tractament d’aliments. 

Figura 3.2.3. – Planta baixa 2º vivenda. 

 

 

 Finalment trobem el nucli d’escales que comunica amb la planta primera i al que 

s’accedeix des de la sala d’estar. Com en el cas de Can Jan, l’escala fa la funció de dividir i 

sectoritzar la planta baixa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Com en el cas de Can Jan, tot i que consta de tres 

habitacions, la planta primera desenvolupa una única activitat 

principal: el descans. 

 L’habitació central a la que s’accedeix des de les escales fa 

una funció secundaria a la del descans; distribuïa i comunicava amb 

les altres dues estances de la planta primera. Adjacent a aquesta 

trobem un dormitori senzill dedicat únicament al descans i sense 

motius a destacar. 

Finalment, trobem l’ultima estança de la planta segona i de la 

casa. Aquesta habitació duia a terme excepcionalment dues 

funcions molt diferents. Al llarg de l’època de recollida i 

d’emmagatzematge de blat feia la funció de paller per la necessitat 

de gaudir d’un espai tancat i aïllat de l’exterior per evitar humitats. La 

resta de l’any era, senzillament, un dormitori més del immoble. 

 

 

 

Figura 3.2.4. – Planta primera 2º vivenda. 
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3.2.3. CAN XAVALONA 

 

 Com en el cas de les altre dues vivendes, aquesta també consta d’una planta baixa 

dedicada a les activitats quotidianes i una planta primera dedicada al descans. 

 

     La planta baixa està dividida en dues estances separades pel 

nucli d’escala. Una d’elles és l’habitació principal en la que es 

desenvolupen les primordials activitats quotidianes, al igual que les 

seves homologues de Can Jan i Can Nofre. Aquesta estança fa la 

funció de cuina, menjador i sala d’estar. Una de les qüestions que 

no s’ha pogut arribar a aclarir és la manca de llar de foc en aquesta 

vivenda i, en concret, en aquesta cuina - sala d’estar. 

 L’altre habitació és un taller en el que es desenvolupen les 

activitats laborals que no es poden dur a terme a l’exterior. Com a 

funció secundaria, també s’utilitzava com a magatzem d’eines i 

estris de labor. 

 Entre aquestes dues estances està situat el nucli d’escala que 

divideix la planta baixa i que comunica amb la planta primera. 

Figura 3.2.5. – Planta baixa 3º vivenda. 

 

 

 

 La planta primera, al igual que la planta baixa, està dividida 

per les escales en dues zones. Com les altres dues vivendes, 

aquesta planta tenia com a única funció el descans i, per tant, només 

gaudeix de dos dormitoris senzills. Com a diferència a recalcar, 

aquesta planta no tenia portes divisòries i gaudia d’un pas totalment 

lliure. 

 

 

 

Figura 3.2.6. – Planta primera 3º vivenda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. PLÀNOLS DEL PROJECTE ORIGINAL DEL IMMOBLE I DE LES 

REFORMES POSTERIORS A AQUEST. 
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3.4. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE DE TRANSICIÓ 

 

 El projecte de transició és l’estat en el que es trobava la masia entre el projecte original i 

l’estat actual. Aquest projecte intermedi dista bastant de l’original i, en canvi, s’assembla 

considerablement a l’estat actual del immoble. 

 

 
Figura 3.4.1. – Façana oest de l’antic immoble. 

 

 

Una de les claus d’aquest nou projecte és la iniciació en l’especialització de cadascuna 

de les estances als diferents usos que els inquilins necessiten. Aquesta concreció dels usos 

permet una millora considerable de les prestacions de cada estança i, per tant, un major 

rendiment de les activitats que en ells es duen a terme. Aquest avenç proporciona, com a 

resultat final, una millora considerable del resultat obtingut en aquestes activitats i usos. Tot i 

això, una de les especialitzacions necessàries que encara no s’ha produït és la de les zones 

humides. Fins al moment, els inquilins no gaudeixen de lavabos en el interior del immoble. 

Un altre diferència respecte al projecte original del immoble és la eliminació de dos dels 

tres nuclis d’escala. Aquesta modificació es pot dur a terme gràcies a la comunicació de tota la 

planta segona per poder accedir-hi únicament per l’escala situada al centre de la planta. 

Aquest canvi permet un major aprofitament de l’espai que anteriorment ocupaven els nuclis 

d’escala. 

 

 

 

Pel que fa a la comparació amb l’estat actual, una de les diferències més notòries és la 

construcció de les zones humides. Anteriorment eren inexistents i únicament gaudien d’unes 

latrines col·locades a l’exterior de la casa per qüestions purament higièniques i sanitàries. 

 

 Finalment, la diferència volumètrica és la que podem apreciar a simple vista. 

S’enderroca el magatzem per construir un porxo que minimitza la aparença monolítica de la 

masia. D’altra banda, a la façana est s’enderroca un volum considerable deixant una petita 

terrassa tancada però no coberta. 

 

 
Figura 3.4.2. – Façana sud de l’antic immoble. 

 

Figura 3.4.3. –  Façana est de l’antic immoble. 
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3.4.1 PLANTA BAIXA 

 

 

Figura 3.4.4. – Planta baixa. 

 

 

A la façana oest ens trobem amb l’accés principal de la vivenda. Aquest accés 

comunica amb el rebedor que alhora fa la funció de magatzem d’eines de cultiu i ramaderia. 

Aquesta sala comunica directament amb un petit habitacle que fa la funció de distribuir i 

comunicar amb totes les estances adjacents. 

 Una de les habitacions a les quals dona accés el petit habitacle és la cuina. Aquesta 

estança ha canviat bastant respecte al projecte original, ja que anteriorment no gaudia de 

fogons i armaris que facilitessin la preparació d’aliments. L’especialització permet una millora 

considerable de l’ús i una reducció del temps emprat per a aquest. 

 

 

 

 

 

 

Al costat de la cuina hi ha una habitació que no a canviat d’ús respecte al projecte 

original i segueix dedicada a l’emmagatzematge d’aliments o rebost. 

 

 D’altra banda, a la zona nord de la planta baixa ens trobem amb tres estances 

clarament diferenciades. Una d’elles és la sala d’estar principal que comunica amb la cuina i 

que consta de llar de foc i d’uns petits fogons de gas. 

Les altres dues estances d’aquesta zona nord es troben totalment separades de la resta 

de la vivenda. La raó per la qual ambdues tenen el seu propi accés i estan incomunicades 

directament amb la resta de la vivenda és, una vegada més, una qüestió higiènico-sanitària, ja 

que aquestes habitacions estaven dedicades al cuidat dels animals, en concret a les gallines i 

els cavalls. El galliner, a diferència de la cavalleria, gaudeix de doble alçada i es manté igual al  

projecte original. 

 

A la zona sud de la planta baixa trobem dues grans estances amb comunicació directe 

amb l’exterior. Una d’elles és l’estable, en el qual habitaven les vaques d’abastiment de carn i 

llet als inquilins. Aquesta gran sala tenia un canal al terra que la creuava de forma longitudinal i 

que tenia la funció d’evacuar tota la brutícia que els animals generaven. Adjacent a aquest 

estable i de mesures similars es trobava un magatzem d’eines i un carruatge. 

D’altra banda, en una de les cantonades del perímetre exterior de la casa estan les 

latrines. Un cop més la raó per la qual es troben a l’exterior de la casa és purament higiènica. 

 

 Finalment, trobem el nucli d’escala situat al centre de la planta del immoble. L’únic 

accés a aquest es realitza exclusivament a través de la cuina. 
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3.4.2. PLANTA PRIMERA 

 

 Com en el projecte original, aquesta planta està dedicada exclusivament a una única 

activitat: el descans. 

 

 La única excepció d’aquesta afirmació es troba a la sala que es troba a la part sud de la 

planta primera. Aquesta sala està comunicada únicament amb l’exterior i és de dimensions 

considerables en comparació a la resta d’estances de la casa, característiques que es deuen a 

la funció que desenvolupa: l’emmagatzematge. Durant el període de temps que dura la 

recollida del blat i l’emmagatzematge d’aquest, la sala fa la funció de paller. Aquesta sala ha 

canviat de funció respecte al ús que tenia al projecte original, ja que feia la funció dormitori. 

 D’altre banda, la planta primera es divideix en cinc dormitoris de dimensions més o 

menys similars. Únicament tres de les cinc habitacions tenen peculiaritats dignes de menció. 

Una d’elles és la que es troba al centre de la planta i fa una funció paral·lela al descans.  

 

L’escala està dintre de l’habitació i la seva ubicació permet l’accés directe a tots els 

dormitoris de la planta, raó per la qual la funció de distribuïdor l’hi és intrínseca. El dormitori 

situat en la zona est de la planta desenvolupava anteriorment la funció de paller. L’últim 

dormitori de la planta te una característica diferenciadora: la cota del paviment es troba trenta 

centímetres per sota de la cota del paviment de la resta de la planta primera.  

  

3.4.3. S’ADJUNTEN LES FOTOGRAFIES DE L’ESTAT ACTUAL DEL PROJECTE DE 

TRANSICIÓ 

 
Figura 3.4.6. – 3.4.7. – Façana est del projecte de transició. 

 

 

 

 
Figura 3.4.5. – Planta primera. 

 
 

 
Figura 3.4.8. – 3.4.9. – Façana nord del projecte de transició.
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3.4.4. S’ADJUNTEN LES FOTOGRAFIES DE LES REFORMES REALITZADES 

 

 

 
Figura 3.4.10.  

Figura 3.4.12.  

 

 Figura 3.4.14. 

 

 

 

 

 
Figura 3.4.11. 

 Figura 3.4.13. 

 

Figura 3.4.15. 
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3.5. PLÀNOLS DEL PROJECTE DE TRANSICIÓ I DE LES REFORMES 

POSTERIORS A AQUEST. 
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3.6. DESCRIPCIÓ DE L’ESTAT ACTUAL DE L’EDIFICI 

 

 Finalment, després de totes les reformes i modificacions realitzades fins al moment 

s’arriba a la distribució actual del immoble. 

 

 
Figura 3.6.1. – Façanes sud i oest. 

 

 La parcel·la de la propietat conté diferents tipus de terrenys segons el cadastre. Un dels 

tipus de terreny és l’anomena’t “monte bajo”, que correspon a la zona boscosa. Els altres dos 

tipus de terreny són “labradio secano” i pastos, que corresponen als usos de cultiu i ramaderia 

respectivament. Finalment, una petita part de la parcel·la està definida com improductiva i es 

destina a l’oci o jardí. Dintre de la finca també podem observar una petita edificació dedicada a 

l’ús de magatzem, una era de pedra original de la zona, un pou centenari i una fosa sèptica 

adjacent al magatzem. 

 

 
Figura 3.6.2. – Plànol cadastral.  Figura 3.6.3. – Vista aéria de la parcel·la. 

 

 

 

 

 

L’edifici està format per tres cossos adossats corresponents a tres propietats diferents 

en l’antiguitat. També consta d’unes galeries adossades al cos situat més al sud que ofereixen 

als inquilins una zona exterior coberta. En la façana est s’ha construït un mur que obre un petit 

pati descobert que comunica amb la cuina i permet dur a terme activitats de servei alternatives. 

La coberta és a dues aigües i està construïda amb teula àrab. Les façanes estan acabades 

amb un morter monocapa de l’època tot i que en algun cas s’ha deixat vista la pedra que 

conforma els murs perimetrals de càrrega. 

 

 
Figura 3.6.4. 
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3.6.1. PLANTA BAIXA 

 

 L’accés principal a la vivenda està situat a la façana principal encarada a l’oest. Tot i 

així, consta també de dos accessos més: la porta que comunica amb les galeries per facilitar el 

pas a aquestes i l’entrada de la cuina que està destinada al servei. 

 Entrant per la porta principal observem una petita avantsala que conté els comptadors i 

fusibles de llum. Aquesta petita avantsala fa la funció d’aïllar tèrmicament per evitar la pèrdua 

d’escalfor pel moviment d’entrada i sortida dels inquilins, permeten obrir la porta exterior 

mantenint la interior tancada i a la inversa. Una vegada travessada la avantsala s’arriba al 

rebedor que fa la funció de distribuir als espais que la rodegen: la sala d’estar principal, el 

menjador, la cuina i l’accés a la planta primera. 

Entre aquestes tres sales hi ha un petit espai que conté una bòveda en el seu sostre i 

que juntament amb el rebedor facilita la distribució de la sala d’estar i la cuina. La sala d’estar i 

el menjador formen part d’una única estança de grans dimensions que consta d’una llar de foc 

i comunicada amb la cuina, el rebedor i les galeries. Aquesta comunicació amb les galeries 

permet un fàcil moviment i vida entre l’exterior i el interior de la casa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.6.5. – Planta baixa de l’estat actual. 

 

 

 

 

 

 

 

La cuina, tot i que manté detalls del projecte original, està adaptada a les necessitats 

actuals i als avenços tecnològics. Consta d’uns fogons de gas, un extractor, una nevera i una 

rentadora. Apart dels serveis renovats la cuina manté la llar de foc i els armaris de fusta 

originals. Aquesta estança gaudeix també d’un accés a un pati descobert que permet fer vida a 

l’exterior quan la climatologia ho permet i d’un accés a l’ala nord del immoble. 

Limítrof a la cuina es troba una segona sala d’estar que consta d’una llar de foc, un 

armari encastat i una pica d’obra. Aquesta estança fa la funció de distribuir cap a les 

habitacions i consta d’un accés a l’exterior. 

 

Finalment, la planta primera consta de dos dormitoris als que s’accedeix pel passadís 

que connecta amb la sala d’estar secundaria. Un dels dormitoris gaudeix de dues lliteres 

d’obra i ambdós tenen armaris encastats. Al costat d’aquests dormitoris hi ha un lavabo que 

els hi dona servei i que consta d’una pica, una dutxa i una tassa de vàter. 
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3.6.2. PLANTA PRIMERA 

 

 L’accés a la planta primera és l’escala que comunica el rebedor amb la sala d’estar 

superior. El nucli d’escala es troba a la part més central de la planta general del immoble. En el 

sostre del replà de l’escala es pot apreciar una volta que es conserva en perfecte estat. 

 

 
Figura 3.6.6. – Planta primera de l’estat actual. 

 

 

 La primera estança que ens trobem en planta primera és la sala d’estar, que consta de 

llar de foc per escalfar la planta. La funció d’aquesta sala és primordial dintre de la planta 

primera, ja que distribueix els accessos a totes les estances. El sostre és el forjat inclinat de la 

teulada a diferència d’altres habitacions de la planta segona que l’amaguen darrere d’un cel 

ras. 

 

 

 

 

 

 A la zona nord de la planta segona trobem un petit habitacle amb una volta que fa la 

funció de comunicar la sala d’estar amb dues habitacions i el lavabo. 

Una de les habitacions té un fals sostre, a diferència de l’altre que deixa vist el forjat de 

la teulada. L’altre habitació té una característica única a planta primera, i és que el forjat 

inferior està a una cota menor que la resta de les estances i per això consta de dos esglaons 

per assolir la diferència de cota. 

 El lavabo dóna servei a les dues habitacions limítrofes a aquest i gaudeix de lavabo, 

vàter, bidet, banyera i un petit armari encastat. 

 

 La distribució de la zona sud és similar a la nord. La sala d’estar dona accés a un 

distribuïdor que té una volta al sostre i que comunica amb les dues habitacions i els dos 

lavabos d’aquesta ala sud. 

 Un dels dormitoris consta de bany propi amb lavabo, banyera, bidet, vàter i un petit 

armari d’obra. També gaudeix d’un petit vestidor-distribuïdor i d’un armari encastat. L’altre 

bany consta també de lavabo, vàter i un petit armari encastat, tot i que de bidet i banyera no, 

sinó que en el seu lloc té instal·lada una dutxa. L’altre dormitori només té uns estants d’obra i 

un cel ras que amaga el forjat de la teulada. 

 

 Finalment, a la zona oest de la planta segona trobem una habitació limítrofa a la sala 

d’estar amb la que comunica. D’aquesta estança només mencionar que, com moltes altres en 

aquesta planta, consta de cel ras. 
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3.6.3. PLANTA COBERTA 

 

 La planta coberta consta de tres parts clarament diferenciades. Una d’elles és la teulada 

del porxo que està a una cota inferior que les altres dues, ja que només té un pis d’alçada. A 

diferència de les altres desaigua nomes a una aigua i el trobament amb la façana és deficient 

perquè no consta de cap sistema per evitar filtracions. 

 Les altres dues teulades estan més o menys a la mateixa alçada, tot i que la situada 

més al nord està a una alçada una mica inferior a l’altre. El trobament entre aquestes dues 

teulades fa un retranqueig per la forma perimetral de la masia i pel desfàs de les coronacions. 

Aquestes teulades, a diferència de la del porxo, estan construïdes a dues aigües. 

 

 

 
Figura 3.6.7. – Planta coberta de l’estat actual. 

 

 Totes les teulades tenen en comú el sistema constructiu consistent en bigues de fusta 

recolzades sobre parets de càrrega o pilars. A sobre d’aquestes bigues s’hi fixa un encadellat 

de làmines de fusta a les quals s’hi fixen les teules àrabs. També tenen en comú una cornisa 

d’uns 30 o 45 centímetres, la manca de cornisa en dos dels seus quatre laterals i la absència 

de canaló per la recollida d’aigües. 

3.6.4. S’ADJUNTEN FOTOGRAFIES DEL TERMINI DE LES REFORMES I DE 

L’ESTAT ACTUAL 

 

 
Figura 3.6.8. – Façanes sud i oest.   Figura 3.6.9. – Construcció del magatzem. 

 

 
Figura 3.6.10. – Façana oest.   Figura 3.6.11. – Façana est. 

 

 
Figura 3.6.12. – Façana sud.    Figura 3.6.13. – Façana nord.



DIAGNOSI I PROPOSTA D’INTERVENCIÓ DE LA MASIA CAN JAN DE SANTA MARIA DE PALAUTORDERA                 39 

3.7. DOCUMENTACIÓ CADASTRAL I CATALOGACIÓ 

 

3.7.1. CATALOGACIÓ SEGONS EL PLA ESPECIAL DE MASIES I CASES RURALS DE SANTA MARIA DE PALAUTORDERA

 

PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE SANTA  MARIA DE PALAUTORDERA 

 

Nom de la masia:  Can Jan         Identificació al plànol: M19 

↑N       
Nucli o indret: Camí vell a Sant Celoni (Cuartel Temple, 59)      UTMX:     455341  

UTMY:   4615119   

Ús del sòl : No urbanitzable 

 

 ELEMENT A PRESERVAR 

 
1. Descripció de la masia o casa rural  

 
1.1. Època de construcció i tipologia 

 
Masia de carener paral·lel a la façana i 

coberta a dues vessants de teula àrab. Consta de 

tres cossos adossats, que en origen corresponien 

a tres propietats diferents. Té adossat un cos de 

galeries en el cos situat a  l’est, i al nord-oest, un 

altre cos que segueix la mateixa estructura que la 

masia, però de dimensions més reduïdes i sense estar alineat amb l’edifici principal. Consta de  

 

planta baixa i pis. La façana està arrebossada i pintada. El nucli central de la casa era un cos 

amb entitat pròpia, tal com deixen veure les pedres cantoneres de la façana principal. La porta  

principal és d’arc de mig punt amb dovelles de pedra calcària i granit molt petites i les finestres 

són de llinda plana sense decorar, només l’ampit té motllures. En el rellotge de sol que ha estat 

repintat fa poc, hi ha la data de 1904. En el cos de la dreta la porta és d’arc rebaixat de dovelles 

de pedra calcària i la finestra en canvi té la llinda plana de fusta. Les finestres laterals tenen 

reixes de forja. Per la part nord de l’edifici hi ha tres habitatges més, però són moderns. 

Conserva l’era al davant de la casa que és circular amb tanca - banquet.  

 

Cronologia: segles XVI - XVII. 

 

 

1.2. Estat de conservació del immoble: Regular. 

 

1.3. Ús actual: habitatge de segona residència.  

 

 

1.4. Serveis i accessibilitat a la finca:  

 

Accés fàcil. Des de la carretera vella d’anar de Palautordera a Sant Celoni, s’agafa un 

trencall a mà dreta proper al  polígon industrial Gutterman que porta fins a les masies d’aquesta 

plana. 
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2. Justificació de les raons arquitectòniques, històriques, mediambientals, paisatgístiques o 

socials que aconsellen la recuperació i preservació de la masia:   

 

S’inclou per  motius arquitectònics, ja que manté la tipologia tradicional de masia, i 

històrics, degut a l’antiguitat de la masia. El lloc anomenat Romans surt ja esmentat en un 

document de venda de l’any 908 en què Trasovad ven tot el domini de Palautordera a Guifré 

Borrell, fill de Guifré el Pilós, poc després el va cedir al monestir de Sant Cugat. Quan es parla 

dels límits entre d’altres punts diu: "....... i d’allà va fins una altra arca o antic dolmen dit de l’om i 

va fins la vila de Pinells i va fins al vilar anomenat Romans..........". Segons Antoni Pladevall, les 

masies de Pinells i de Romans tenen més de mil anys d’història i foren, en algun temps, 

senyoriu  o demarcació autònoma. Tot i que hi ha diverses masies en el lloc de Romans, 

aquestes no surten registrades en els fogatges amb la localització de Romans darrera del nom 

del propietari, tal i com es coneix ara. Segurament han anat canviant de nom amb el pas del 

temps. 

Actualment, tota l’edificació es coneix amb el nom de masia de Can Jan però hi ha 

constància documental que, originàriament, eren tres propietats diferents adossades: Can Jan, 

Can Nofre (o Onofre) i Can Xavalona (informació facilitada pel senyor Eduard Claver). A 

escassos metres de la masia, a peu del mateix camí, encara es poden trobar les runes de 

l’antic Mas Bachs. 

Aquesta masia està inclosa al Catàleg de béns d’interès arquitectònic, natural i cultural a 

protegir.  

 

 

3. Proposta d’intervenció 

 

3.1. Usos admesos: 

Habitatge familiar, establiment de turisme rural o a activitats d’educació en el lleure i de 

restauració.  

 

3.2. Condicions d’ordenació:  

Caldrà complir el que s’ha establert en aquest catàleg.  

 

3.3. Accés i serveis:  

Caldrà complir el que s’ha  establert en aquest catàleg.  

4. Bibliografia del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 

 

Masia inclosa al Catàleg de Patrimoni de la Generalitat.  

PLADEVALL, A.: “Les arrels històriques de Palautordera”, a Pregó de les Festes del 

Remei del 1979. Monografies d el Montseny / 2, 1987.  

 

 

3.7.2. DADES CADASTRALS DE LA PARCEL·LA I DEL IMMOBLE 

 

S’adjunten els documents oficials del Ministeri d’economia i hisenda. 
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4. DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 
 

 

4.1. SUSTENTACIÓ DE L’EDIFICI 

 

4.1.1. CARACTERÍSTIQUES GEOTÈCNIQUES 

 

La masia està situada a la conca del riu Tordera, el sòl de la qual s’anomena terrassa 

fluvial. Aquesta zona rep aquest nom per la formació de relleus en el terreny en forma d’esglaó 

o de replà a causa de l’erosió constant durant un llarg període de temps. 

Respecte a la composició del terreny cal remarcar que majoritàriament està format per 

graves, sorres i lutites. També cal fer menció al període de formació d’aquest sòl: el període 

del Holocè. Aquest període geològic s’estén des de fa uns 10.000 anys fins al present. 

 

Finalment, recalcar que els sòls col·lindants són del tipus NMcg1 i NMcga. Aquests 

terrenys estan formats per conglomerats amb petites intercalacions de sorres i argiles 

vermelles i per conglomerats amb matriu sorrenca acròstica respectivament. Aquesta menció 

es deu a que existeix la possibilitat de zones amb barreges d’aquests tipus de sols. 

 

Totes aquestes condicions del sòl on es troba la masia reben el nom de Qt1. 

 

 

 

 
 
 

 

 

Qt1 –  terrassa fluvial. Graves, sorres i lutites. Holocè. 

NMcg1 – conglomerats amb petites intercalacions de sorres i argiles vermelles. Vallesià i 

turolià. 

NMcga – nivells lenticulars de conglomerats amb matriu sorrenca arcòsica. Aragonià - 

Vallesià. 

 

 Cal remarcar que totes aquestes dades sobre el terreny s’han extrapolat de les 

característiques generals del territori segons el IGC. Per manca de sondeigs in situ les 

característiques del sòl s’extreuen dels tipus de terreny de la zona, no garantint la fiabilitat 

d’aquestes en tots els punts de la parcel·la del immoble. 

 

 

4.1.2. CIMENTACIÓ  

 

 Per prohibició expressa del propietari del immoble no s’han pogut realitzar cales per 

poder observar l’estat actual, les mesures i el material de les cimentacions. Tot i això, tenim la 

certesa de que el material amb el que es van construir les cimentacions és el mateix que el de 

la resta de l’estructura vertical de l’edifici. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4.1. – Tipus de substrats de la zona segons el IGC
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4.2. SISTEMA ESTRUCTURAL 

 

4.2.1. ESTRUCTURA VERTICAL 

 

 Les parets de la masia estan construïdes amb pedra i 

morter amb funció conglomerant. Segons fonts properes als 

constructors del immoble les pedres que conformen els murs 

en qüestió van ser extretes del riu Tordera, condicions que 

provoquen una gran varietat en la tipologia de les roques. 

Molts d’aquests elements no només varien en els materials 

que els composen, sinó que moltes de les pedres difereixen 

de les altres per estar erosionades per l’aigua (còdols de riu). 

 La majoria de les parets de la planta baixa són d’uns 

65 centímetres d’espessor. A diferència de les de la planta 

baixa, les parets de la planta primera són d’espessors variats 

de entre 45 i 65 centímetres. Tot i això, les parets de la 

planta primera tenen uns gruixos més petits perquè la 

càrrega que tenen que suportar és molt menor a la dels murs 

inferiors. 

 

Figura 4.2.1. – Façana est. 

  

Els murs de càrrega de la vivenda estan col·locats formant tres paral·lelograms. Els tres 

murs de gran longitud són els que reben la major part de les càrregues dels forjats. Els murs 

de menor longitud (incloses les façanes est i oest), en canvi, no reben tantes càrregues i fan 

una funció de trava dels murs principals. 

  

Figura 4.2.2. – Estructura planta baixa. 

 

 

 

 

 

Figura 4.2.3. – Estructura planta baixa. 

 

 

4.2.2. ESTRUCTURA HORITZONTAL I COBERTA 

 

 Els forjats estan formats per biguetes prefabricades de formigó pretensat de 10 

centímetres de base i 20 de cantell, que són l’element portant horitzontal principal. En un inici 

semblava que els forjats resistents estaven formats per bigues de fusta, però durant l’anàlisi de 

l’evolució constructiva i arquitectònica del immoble es va poder comprovar que no és així. Els 

forjats de bigues de fusta que s’observen a simple vista no tenen una funció resistent, sinó que 

posteriorment a les reformes realitzades és van mantenir únicament amb una funció 

decorativa. La reforma va consistir en la construcció de nous forjats de bigues de formigó 

prefabricat a sobre dels existents. 

 Els nous forjats es troben en perfectes condicions i no pateixen cap tipus de lesió. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2.4. – 4.2.5. - Estructura planta coberta.
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En el cas del forjat de la planta coberta del porxo, encara mantenen la seva funció 

resistent, ja que no ha estat substituït. El tipus de bigues són de fusta massissa natural 

provinent de troncs d’arbre directament polits i tractats. Tot i el tractament rebut per les bigues, 

aquestes es troben atacades per agents vius i desconeixem el seu estat resistent actual. 

 

En els dos casos, les bigues recolzen sobre els murs de càrrega que, alhora, les 

transmeten a través de les cimentacions al terra. Les bigues de la coberta es troben inclinades 

però funcionen de la mateixa manera, recolzen en els murs de càrrega principals. 

 

      
Figura 4.2.6. – 4.2.7. - Forjats de bigues de fusta sense funció estructural. 

 

En el cas de la coberta, també són les bigues de fusta massissa natural les que 

suporten la càrrega. A diferència de la resta de forjats de la casa aquests es troben inclinats 

respecte a l’horitzontal, tot i que queden ocults darrere d’un cel ras. 
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4.3. SISTEMA DE TANCAMENTS 

 

 En el cas de les masies antigues, els tancaments no estaven formats per diferents 

capes especialitzades superposades com en la actualitat. Normalment, els elements eren de 

gran senzillesa però, no per això, menys eficaços. 

 

 Els murs perimetrals, a diferencia dels actuals, no tenen una capa dedicada a 

l’aïllament, ni barrera de vapor, ni cambra d’aire... En canvi, per donar resposta a les 

necessitats climàtiques la solució es basa en el gruix de tots els murs o parets que envolten la 

vivenda. El grossor d’uns 65 centímetres del mur de pedra natural garanteix tan l’aïllament 

tèrmic i acústic com d’impermeabilitat. 

 Respecte als tancaments de les obertures de les façanes, no 

compleixen amb les necessitats de la vivenda. La fusteria de les 

finestres i portes és d’uns 7 centímetres de gruix però està en un estat 

lamentable a causa dels atacs d’agents vius a la fusta d’aquesta. 

Algunes de les raons per les quals les obertures en les façanes no 

compleixen amb les demandes energètiques són el deficient 

tancament de les fulles, la falta de porticons per dotar de cambres 

d’aire no ventilades i el poc gruix dels vidres col·locats. 

Figura 4.3.1. 

 La coberta, en canvi, no ha canviat tan des de la construcció de la masia fins ara. 

Aquest element està format per teules ceràmiques col·locades a sobre de rastells fixats a 

bigues de fusta natural. Entre la teulada 

i el fals sostre de la primera planta es 

disposa una cambra d’aire no ventilada 

que garanteix l’aïllament tèrmic 

necessari. Tot i això, la coberta de la 

masia no compleix correctament amb 

l’evacuació d’aigües, ja que, ni gaudeix 

de canaló per canalitzar l’aigua 

evacuada, ni té un aleró de longitud 

suficient per evitar el rentat diferencial 

de les façanes.  

Figura 4.3.2. - Façana 

4.4. SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ 

 

 Els elements de compartimentació estan formats en la seva majoria per parets de 10 

centímetres d’espessor, arrebossats amb morter de calç i pintats de color blanc. Antigament 

aquests sistemes de compartimentació eren inexistents, només delimitaven algunes de les 

estances els murs de trava de pedra natural de 65 centímetres d’espessor. 

 

 La distribució o compartimentació de la vivenda depèn, en part, de la construcció 

original. Al estar separades les tres vivendes, al principi les unitats estaven pensades 

individualment. Tot i això, es va reformar en una única vivenda tenint en comte les noves 

necessitats dels inquilins. 

 Actualment, la planta baixa esta subdividida en tres parts clarament diferenciades: sala 

d’estar – menjador, rebedor cuina i sala d’estar – habitacions. La planta baixa és on es porta a 

terme la vida quotidiana i la planta primera, en canvi, es limita bàsicament al desenvolupament 

d’una única activitat: el descans (nocturn majoritàriament). 
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4.5. SISTEMA D’ACABATS 

 

4.5.1. ACABATS INTERIORS HORIZONTALS 

 

 En la majoria de les estances els paraments 

horitzontals estan formats per rajoles de ceràmica 

cuita de color argilenc de 30x15 cm col·locades en 

fileres paral·leles en aparell de soga. En algun cas 

les rajoles no estan col·locades en fileres, si no que 

estan aparellades en trava. 

     Figura 4.5.1.          Figura 4.5.2. 

 

 La cuina és una de les estances que, juntament amb 

la sala d’estar principal, difereix del de la resta del immoble. 

El paviment està format en els dos casos per peces 

ceràmiques de 20x20 cm amb una única diferència: el color. 

   Figura 4.5.3.             Figura 4.5.4. 

 

 El paviment dels lavabos també es diferencien dels de la resta de la 

vivenda. La ceràmica utilitzada en els banys és de dimensions de 15x15 cm i a 

diferència de la resta de la vivenda està esmaltada i és de color blanc. 

                 Figura 4.5.5. 

 

 El terra de la terrassa coberta, en canvi, està formada per peces 

ceràmiques de tova. Les peces són de dimensions 25x25 cm i tenen un grafiat 

senzill consistent en tres línies paral·leles entre sí i obliqües respecte a les 

aristes perimetrals. 

Figura 4.5.6. 

 

 La terrassa descoberta consta d’un paviment de peces ceràmiques 

de 25x25 cm de tova i d’una zona de graves, ambdues separades per una 

peça de fusta encastada al terra. 

 

Figura 4.5.7. 

 

4.5.2. ACABATS INTERIORS PARAMENTS VERTICALS 

 

En totes les estances de la vivenda excepte en els lavabos els 

paraments verticals estan acabats amb un estuc de superfície rugosa. 

A sobre d’aquesta capa es van aplicar varies mans de pintura de color 

blanc. En el cas d’una de les habitacions de la vivenda, el magatzem, 

l’acabat rugós no va ser pintat i el ciment queda vist. 

Aquest tipus d’acabat es va utilitzar en aquesta ocasió per 

dissimular els materials menys vistosos utilitzats per construir les 

parets de la casa. Un altre de les raons per les quals el material de la 

majoria de les parets no s’ha deixat vist és la voluntat d’un acabat més 

uniforme. 

Figura 4.5.8. 

 

En el cas dels lavabos els paraments verticals estan recoberts del 

mateix material que el parament horitzontal. Aquest material està format 

per rajoles ceràmiques de color blanc amb acabat esmaltat i de 

dimensions de 15x15 cm. Una de les raons bàsiques de l’elecció 

d’aquest material va ser evitar lesions en els acabats a causa de la 

humitat.           Figura 4.5.9. 

 

 

4.5.3. ACABATS PARAMENTS VERTICALS EXTERIORS 

 

 Les façanes de la vivenda estan acabades en la seva majoria amb un 

arrebossat que és el predecessor del actual morter monocapa. Aquest morter 

està fabricat amb ciment aglomerant, grava i sorra argilenca (conglomerat) i 

aigua. Tot i que sembla que aquest morter pot estar tintat o pintat, el color 

dels paraments es deu al tipus de sorra amb la que està compost. 

En canvi, una zona de la façana nord-est deixa a la vista la pedra 

natural amb la que estan construïts els murs de càrrega de tota la masia. 

Figura 4.5.10.
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4.6. SISTEMA DE CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS 

 

El sistema de condicionament és bastant rudimentari respecte al que ara entenem com 

a climatització. La calefacció està basada senzillament en un sistema de quatre xemeneies de 

llenya que ni tan sols aconsegueixen un bon aprofitament de la calor. Les llars de foc tenen un 

sistema de ventilació privatiu cadascuna, exceptuant la de la cuina i la de la primera planta, 

que en comparteixen un. Tots els conductes de ventilació culminen en tres sortides de fum 

distribuïdes per la coberta. 

 

         
Figura 4.6.1. – 4.6.2. – 4.6.3. – Vistes interiors de les xemeneies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.6.4. – Vista exterior de les xemeneies.

 

 

En el cas del condicionament climàtic a l’estiu, es basa únicament en un bon aïllament 

de l’exterior mitjançant unes parets de grans gruixos, una cambra d’aire no ventilada a la 

coberta i mantenir la casa tancada durant les hores de màxima calor i oberta en les hores més 

fresques.  

 

 

 Respecte a la instal·lació d’aigua sanitària hi ha alguna característica poc comuna 

respecte a una vivenda comú. L’abastiment d’aigua no es realitza a través de la xarxa 

municipal com seria habitual, sinó que s’extreu l’aigua d’un pou que es troba a pocs metres de 

la vivenda i dintre de la finca. Aquest pou porta en funcionament des de la construcció de la 

masia i es va decidir construir-lo perquè al estar a la conca del riu Tordera era provable trobar 

aigua a poca profunditat. L’aigua es bombeja des del pou a un petit diposit situat a les golfes, 

des de on subministra aigua a tot el immoble. 

 

Figura 4.6.5. – Pou.     Figura 4.6.6. – Dipòsit d’aigua.
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 Per obtenir aigua calenta sanitària es van instal·lar 

posteriorment dos escalfadors elèctrics al fals sostre de la planta 

primera per evitar ocupar 

espais útils i evitar que siguin 

visibles. Es va decidir instal·lar 

dos escalfadors acumuladors 

per dos motius. Un dels motius 

era per qüestió de volum 

d’aigua calenta necessària. 

L’altre motiu era la separació de dues zones humides 

en dos extrems de la casa i, per tant, era necessari 

col·locar-ne un per cadascuna.     Figura 4.6.7. – 4.6.8. - Escalfadors. 

 

  

El sistema de sanejament d’aigua és com el de 

moltes altres masies que no tenen accés al sistema de 

sanejament municipal. En aquest cas la masia aboca la 

totalitat de les aigües fecals, i brutes en general, a una 

fossa sèptica situada al costat d’un petit magatzem situat a 

uns 10 metres al est del immoble. Per suposat, cap 

percentatge d’aquestes aigües residuals es depura ni 

aprofita. Tot i això, l’aigua abocada a la fosa sèptica no és 

agressiva amb el medi ambient perquè els inquilins eviten 

abocar qualsevol tipus de producte químic pel desaigua per 

garantir la sostenibilitat dels camps de conreu.    Figura 4.6.9. – Fosa sèptica. 

 

 

 El sistema elèctric del immoble, en canvi, si que està connectat amb la xarxa elèctrica 

municipal. Aquest sistema es va instal·lar posteriorment a la construcció de la masia, tot i que 

ja està una mica antiquat. Actualment la xarxa elèctrica del immoble no suporta grans 

càrregues, provocant sovint sobrecàrregues per l’excés d’aparells elèctrics endollats. 

 També cal remarcar que les torres elèctriques generals creuen part de la parcel·la, amb 

les conseqüències de perillositat que suposen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.6.10. – Comptadors de llum.   Figura 4.6.11. – Torre d’alta tensió
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4.7. EQUIPAMENT 

 

 

 Els lavabos del immoble consten de tots els serveis necessaris. 

Tan el paviment com els paraments verticals es troben alicatats amb 

peces ceràmiques esmaltades i el sostre, en canvi està simplement 

arrebossat i pintat. Tots els serveis consten com a mínim de urinaris, 

dutxes i lavabos, tot i que alguns d’ells consten fins i tot amb banyeres i 

bidets. 

Figura 4.7.1. – WC. 

 

 La cuina gaudeix també de tots els serveis 

necessaris. Aquesta estança consta de quatre fogons 

alimentats amb una bombona de butà situada a la 

terrassa no coberta a l’exterior de la casa. També 

disposa d’un extractor de fums, d’una pica ceràmica 

doble i de tot tipus d’armaris de fusta natural de 

diferents mesures. A la cuina també està encastada una 

nevera i consta d’una rentadora i un rebost. 

 El paviment és el diferent que el de la major part 

de la planta baixa: peces ceràmiques de 20x20 cm. Les 

parets i el sostre estan acabats de la mateixa manera 

que totes les estances de la casa exceptuant els 

lavabos. 

Figura 4.7.2. – Cuina.  
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5. DIAGNOSI
 

 

5.1. RECONEIXEMENT TÈCNIC 

 

 Aquest procés s’inicia posteriorment a l’aixecament de plànols, la recollida de dades i 

l’anàlisi de l’estat actual de l’edifici. 

 

 El primer pas a realitzar és una visita de dos dies consecutius per inspeccionar les 

lesions, fotografiar-les, enumerar-les i localitzar-les. L’ordre a seguir per a aquesta primera 

inspecció es divideix segons els sistemes constructius. La inspecció comença amb el 

perímetre de la vivenda: les façanes. 

El segon element a reconèixer seria la cimentació, però com en aquest cas no s’hi pot 

accedir per la prohibició dels propietaris a fer cales, es comença pels murs de càrrega 

principals i posteriorment els de trava. 

A continuació es porta a terme una observació exhaustiva de les bigues, els rastrells i el 

paviment de tots els forjats de la casa. De la coberta no només s’inspeccionen els elements 

resistents des del interior, sinó que també es comprova la teulada per mitjà d’un servei tècnic. 

 

Seguidament s’inspeccionen els elements de compartimentació. S’analitza l’estat dels 

envans que organitzen les plantes del immoble. 

Posteriorment a la observació dels envans es disposa el reconeixement tècnic dels 

tancaments i les fusteries interiors. Els tancaments es limiten a les finestres de fusta i els fins 

vidres, raó per la qual aquesta inspecció es centre majoritàriament en la fusteria de portes, 

finestres i armaris. 

 

 D’altre banda, les instal·lacions d’aigua, electricitat, gas i evacuació de fums van ser 

revisades per un tècnic nou mesos abans de la primera visita i compleixen correctament tan 

amb la seva funció com amb els requisits bàsics de seguretat. 

 

 Finalment, mencionar que el reconeixement dels acabats es desenvolupa de forma 

paral·lela als anteriors. 

 



54       DIAGNOSI I PROPOSTA D’INTERVENCIÓ DE LA MASIA CAN JAN DE SANTA MARIA DE PALAUTORDERA 

5.1.1. MÈTODE D’ORGANITZACIÓ, NUMERACIÓ I LOCALITZACIÓ DE LES 

LESIONS 

 

 Per poder anomenar i numerar totes les lesions de manera ordenada s’ha establert una 

nomenclatura que ens resumeix la informació més rellevant de cada lesió. 

 

 

 

 

TIPUS DE LESIONS 

 

 MECÀNIQUES: F Fissura 

    ES Esquerda 

    D Despreniment 

    ER Erosió 

 

 FÍSIQUES:  H Humitat 

    BD Brutícia Dipòsit 

    BRD Brutícia per Rentat Diferencial 

 

 QUÍMIQUES: EF Eflorescència 

    OV Organismes Vius 

    OC Oxidació / Corrosió 

 

 

 

 

 
 
 

TIPUS DE PLANTA 

 

 B Planta Baixa 

 P Planta Primera 

 PC Planta Coberta 

 

Façanes FN Façana Nord   FE Façana Est 

  FS Façana Sud   FO Façana Oest 

 

 

Nº D’ESTANÇA 

 

 A cadascuna de les habitacions se l’hi assigna un número per a la fàcil nomenclatura i 

enteniment. D’aquesta manera s’evita caure en errors i confusions. 

 

 

 

 

PLANTA BAIXA 

 

1. REBEDOR 

2. SALA D’ESTAR – MENJADOR 

3. DISTRIBUIDOR 

4. CUINA 

5. SALA D’ESTAR SECUNDARIA 

6. PASADÍS 

7. DORMITORI 1 

8. DORMITORI 2 

9. LAVABO 1 

10. ESCALA



DIAGNOSI I PROPOSTA D’INTERVENCIÓ DE LA MASIA CAN JAN DE SANTA MARIA DE PALAUTORDERA                 55 

 

PLANTA PRIMERA 

 

10. ESCALA 

11. SALA D’ESTAR  

12. DISTRIBUIDOR 

13. DORMITORI 3 

14. LAVABO 2 

15. LAVABO 3 

16. DORMITORI 4 

17. DORMITORI 5 

18. DISTRIBUIDOR 

19. DORMITORI 6 

20. LAVABO 4 

21. DORMITORI 7 

22. MAGATZEM 

 

 

 

 

PLANTA COBERTA 
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5.1.2. LLISTAT DE LESIONS I CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS 

 

 

LESIONS EN FAÇANES 

 

 BRD FO 01   BRD FO 02   ES FO 03    

 F FO 04   H FO 05   BRD FO 06 

 H FO 07   F FO 08   F FO 09    

 ES FO 10   F FO 11   BRD FO 12 

 D FO 13   ES FSO 14   BRD FO 15    

 BRD FS 16   BRD FS 17   BRD FS 18 

BRD FS 19   ES FS 20   ES FS 21    

 BRD FE 22   D FE 23   ES FSE 24 

ES FS 25   ES FS 26   ES FS 27    

 ES FS 28   ES FS 29   ES FS 30 

D FS 31   ES FS 32   ES FS 33    

 F FS 34   F FS 35   H FO 36 

H FE 37   D FS 38   D FS 39    

 D FS 40   EF FS 41   OV FS 42 

 BRD FS 43   BRD FS 44   BRD FS 45    

 D FE 46   ES FE 47   OV FE 48 

 D FE 49   H FE 50   EF FE 51    

 H FE 52   D FE 53   D FE 54 

 D FE 55   D FE 56   ES FE 57    

 ES FE 58   ES FE 59   BRD FE 60 

ES FE 61   ES FE 62   ES FE 63    

 ES FE 64   OV FE 65   OV FE 66 

D FE 67   H FE 68   D FE 69    

 ES FE 70   ES FE 71   BRD FE 72 

D FN 73   OC FN 74   ES FN 75    

 ES FN 76   D FN 77   BRD FN 78 

 ES FS 189   ES FS 190   ES FS 191 

 BRD FS 192 

 

 
 

 
LESIONS EN PLANTA BAIXA 

 

ES B1 79   ES B1 80   ES B1 81    

 ES B1 82   ES B1 83   F B1 84 

H B1 85   F B1 86   ES B1 87    

 H B1 88   ES B1/2 89   H B1 90 

 ES B1 91   ES B1 92   ES B1 93    

 ES B1 94   D B1 95   H B2 96 

 ES B2 97   ES B2 98   ES B2 99    

 ES B2 100   ES B2 101   ES B2 102 

 H B2 103   ES B2 104   H B3 105 

 F B3 106   F B3 107   F B3 108 

 ES B3 109   ES B3 110   ES B4 111 

 F B4 112   ES B4 113   H B5 114 

 F B5 115   F B5 116   ES B5 117 

 ES B5 118   ES B5 119   F B5 120 

 H B5 121   F B6 122   ES B6 123   

 ES B6 124   H B6 125   H B6 126   

 ES B6 127   H B7 128   ES B7 129   

 F B7 130   F B7 131   H B7 132   

 ES B7 133   F B8 134   ES B8 135   

 ES B8 136   ES B8 137   ES B8 138  

 H B8 139   ES B8 140   H B8 141   

 ES B9 142   D B9 143   ES B9 144  

 ES B10 145   ES B10 146 
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LESIONS EN PLANTA PRIMERA 

 

ES P11 147   ES P11 148   ES P11 149 

ES P11 150   ES P11 151   ES P11 152 

ES P12 153   ES P12 154   ES P13 155  

ES P13 156   F P13 157   BRD P13 159  

ES P13 160   ES P13 161   ES P13 162   

ES P14 163   ES P14 164   ES P14 165  

ES P15 166   ES P15 167   F P16 168   

ES P16 169   F P16 170   F P16 171   

ES P16 172   ES P16 173   ES P16 174   

ES P16 175   ES P16 176   ES P16 177   

ES P16 178   F P17 179   ES P17 180   

ES P17 181   ES P17 182   F P17 183   

F P17 184   ES P17 185   ES P17 186   

F P17 187   F P17 188   ES P18 193   

ES P18 194   F P18 195   ES P19 196   

H P19 197   ES P19 198   F P19 199   

ES P19 200   ES P19 201   F P19 202  

ES P20 203   ES P20 204   ES P20 205   

ES P20 206   ES P20 207   ES P21 208 

ES P21 209   ES P21 210   ES P21 211   

OV P21 212   F P21 213   ES P21 214   

OV P21 215   H P22 216    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LESIONS GENERALITZADES EN PLANTA COBERTA 

 

 D PC 217   OV PC 218   ES PC 219 

 D PC 220    
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5.1.3. ESTRUCTURA 

 

5.1.3.1. EXTERIORS 

 

FAÇANA OEST 

 

 Fissura a la zona superior nord de la façana. La fissura és d’una longitud aproximada de 

40 cm i forma un angle de 45º amb la cantonada fins a la que arriba. 

 

Humitat ubicada a la zona inferior de la façana. 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. 

 

Fissura de sentit vertical situada a l’esquerra de la porta d’accés principal. 

 

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. 

 

Esquerda manifestada al punt mig de la façana. 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. 

 

Fissures localitzada a la part inferior d’una de les finestres de la façana. Observem dues 

fissures verticals que neixen a sota de l’ampit de la finestra hi arriben fins al terra. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

FAÇANA SUD I PORXO 

 

 Esquerda situada en un dels arcs del porxo i 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. 

 

 Esquerda situada en un dels arcs del porxo i que afecta a tot gruix del mur. Continua 

pels laterals i la direccionalitat de l’obertura és totalment horitzontal. 

 

 Esquerda de direccionalitat totalment vertical que segueix la junta entre l’arc i el mur de 

càrrega. L’esquerda es pot observar en les dues cares del mur. 

 

 Esquerda situada a la part est de la façana i de direccionalitat vertical tot i que va 

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

 

 Esquerda localitzada a la part est de la façana i de direccionalitat vertical tot i que va 

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

 

Esquerda situada a la part central de la façana i de direccionalitat totalment vertical que 

segueix la junta entre l’arc i el mur de càrrega. L’esquerda es pot observar en les dues cares 

del mur. 

 

Esquerda manifestada a la part central de la façana i de direccionalitat vertical tot i que 

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

 

Esquerda situada a la part central de la façana i de direccionalitat vertical, tot i que va 

serpentejant.. L’esquerda es pot observar en les dues cares del mur. 
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Esquerda localitzada a la part central de la façana. 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. 

 

Esquerda localitzada a la zona oest de la façana. 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. 

 

Esquerda localitzada a la part oest de la façana. 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. 

 

 Esquerda que neix 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. 

 

 Esquerdes a la zona superior del mur de la façana 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. 

 

 Esquerda que es manifesta a la zona superior del mur de la façana sud. L’obertura 

ascendeix pràcticament fins a la coberta per descendir fins a la cantonada superior d’una de 

les finestres formant un arc. La direccionalitat de la lesió forma un angle de 45º i serpenteja al 

llarg del seu recorregut. 

 

 

FAÇANA EST 

 

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. 

 

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. 

 

Despreniment de petites porcions de material en la zona del mur de pedra vista. 

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

 

Esquerda situada al punt mig de la façana oest. 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. 

 

Esquerda amb direccionalitat vertical i de gran longitud situada a la zona central de la 

façana sud del pati descobert de la cuina. 

 

Esquerda amb direccionalitat horitzontal que neix en el retranqueig central de la façana 

sud del pati descobert. 

 

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. 

 

Taques verdoses en relleu generalitzades a la cara superior dels contraforts de la 

façana est. 

 

Esquerda que afecta al mur de trava localitzat més al nord de la 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. 
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 Esquerda vertical envoltada de petites fissures sense direccionalitat aparent i amb 

distribució dispersa localitzada a la part central de la zona nord de la façana. 

 

 

FAÇANA NORD 

 

 Esquerda situada a la dreta de la finestra més al est de la façana. La seva direccionalitat 

és vertical i ascendent. 

 

 Esquerda que forma un angle de 45º amb la vertical localitzada a la cantonada superior 

dreta d’una de les finestres centrals de planta baixa de la façana nord. 

 

 

6.1.3.2. INTERIOR (PLANTA BAIXA) 

 

REBEDOR 

 

 Esquerda localitzada a l’esquerra de la paret nord del rebedor del immoble. El 

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

pràcticament al paviment. 

 

 Esquerda localitzada a la dreta de la paret nord. El naixement de l’obertura és produeix 

a la base d’una de les bigues continuant verticalment fins al paviment. 

 

 Esquerda localitzada a la cantonada de trobada entre el mur de càrrega i la fàbrica de 

maó que forma la porta d’accés al nucli d’escala. El fet de que segueixi la cantonada fa que la 

seva direccionalitat sigui vertical. 

 

 Fissura situada a la paret est del rebedor que neix en una petita caixa de connexions i 

descendeix verticalment fins a una altura mitja de la paret. 

 

 

 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. 

 

Fissures naixents en un del quadres interruptors del rebedor i es dispersen sense 

direccionalitat aparent. 

 

 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. 

 

 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. 

 

 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. 

 

 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. 

 

 Esquerda manifestada a la part inferior d’una de les bigues del forjat superior situada a 

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

 

 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. 
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SALA D’ESTAR PRINCIPAL 

 

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. 

 

Esquerda manifestada 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. 

 

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. 

 

Esquerda manifestada 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. 

 

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. 

 

Esquerda situada 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. 

 

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. 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

DISTRIBUIDOR 

 

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. 

 

Fissura localitzada a la junta d’un dels arcs de la volta que forma el sostre del 

distribuïdor. 

 

Fissura localitzada a la junta d’un dels arcs de la volta que forma el sostre del 

distribuïdor. 

 

 

CUINA 

 

 Esquerdes naixents en un del quadres interruptors de la avantsala i es dispersen sense 

direccionalitat aparent. 

 

 L’esquerda neix a la cantonada del marc de la porta d’accés a la sala d’estar secundaria 

i ascendeix formant un angle de 45º fins a la base del forjat. Tot i que la fotografia no 

representa amb claredat l’obertura, continua per la cara inferior del forjat de la cuina. D’altra 

banda, continua entrant a la sala d’estar secundaria i ascendint per la cantonada fins al forjat. 

 

 Humitats localitzades a la zona inferior dels murs de la cuina. S’observen descamacions 

de la pintura deixant a la vista el recobriment de ciment del mur. 
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SALA D’ESTAR SECUNDARIA 

 

 Fissura que neix en una de les cantonades de la porta d’accés al passadís i ascendeix 

verticalment fins arribar pràcticament a la base de la biga. 

 

Fissura que neix a la base de l’ampit de la finestra i descendeix verticalment uns 14 

centímetres. 

 

Esquerda que neix a la base d’una de les llindes de la campana extractora de la 

xemeneia de la sala d’estar secundaria, descendeix verticalment. 

 

Humitats localitzades a la zona inferior dels murs de la sala d’estar secundaria. 

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

 

 

PASSADÍS 

 

 Fissura que neix a la cara superior de la llinda de la porta d’accés al passadís i 

ascendeix verticalment uns 16 centímetres. 

 

 Esquerda que neix a la cara interior de la base del mur de la façana nord i ascendeix 

fins a la base d’una de les bigues del forjat. Continua per la biga fins a l’envà interior 

descendint fins una de les cantonades de la porta i baixant fins al paviment seguint la junta del 

marc de la porta. A la cara de l’envà que correspon al interior de l’habitació s’aprecia la 

mateixa esquerda en el marc de la porta i continua també per la biga fins a la façana est 

descendint fins al paviment. En tots els casos afecta a tot l’espessor dels elements als que 

afecta. 

 

 Humitat localitzada a la cara inferior del forjat superior del passadís. S’observen 

descamacions de la pintura deixant a la vista el recobriment de ciment del mur. 

 

 Humitats localitzades a la zona inferior dels envans interiors del passadís. S’observen 

descamacions de la pintura deixant a la vista el recobriment de ciment del mur. 

 

 

 

Esquerda que es manifesta pràcticament al centre de la llum d’una llinda situada al 

sostre del passadís. La lesió es pot apreciar en els dos costats de la llinda, fet que ens indica 

que afecta a tot el seu gruix. 

 

 

DORMITORI (ESTANÇA 7) 

 

 Humitats localitzades a la zona inferior dels murs del dormitori. S’observen 

descamacions i exfoliacions de la pintura deixant a la vista el recobriment de ciment del mur. 

 

 Fissura naixent en un dels interruptors del dormitori i que ascendeix verticalment uns 35 

centímetres. 

 

 Fissura situada en una de les cantonades del dormitori i que ascendeix verticalment uns 

20centímetres. 

 

 Humitat localitzada a la zona inferior d’un dels murs de la llitera del dormitori. 

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

 

 Esquerda que neix a dintre de l’armari encastat, surt per la cantonada ascendint per 

l’envà i recorre una de les bigues del forjat fins arribar a la façana est. Posteriorment, 

descendeix pel mur fins a la part superior de la finestra. 

 




