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RESUM 

Aquest Projecte Final de Grau té com a objectiu principal realitzar una diagnosi exhaustiva sobre l’estat 

de l’edifici analitzant les diferents etapes de la seva història i les lesions que té en l’actualitat per poder 

servir d’ajut a posteriors projectes de rehabilitació que puguin realitzar-se. 

L’hotel-balneari de Sanillés està situat al municipi de Lles, a la comarca de la Cerdanya. L’edifici es va 

construir l’any 1876 mitjançant sistemes tradicionals en els quals s’utilitzaven materials de la zona com 

poden ser pedres de granit o bé fusta de pi silvestre. En aquella època la finca disposava de cinc fonts 

termals on hi brollava aigua amb diferents tipus de components minerals. Aquesta diversitat de minerals 

en les aigües va fer que el balneari en pocs anys es convertís en un dels principals racons d’estiueig del 

Pirineu català. 

L’any 1946 la família Pascual va adquirir l’edifici i va decidir reformar-lo i ampliar-lo. L’arquitecte que 

va realitzar el projecte era el senyor Climent Maynés i Gaspar. A partir d’aquest moment l’edifici 

deixaria de ser un balneari i es convertiria en un hotel. 

Al cap d’unes dècades, concretament l’any 1993, l’edifici passà a mans de l’Institut Terapèutic 

Internacional de Catalunya, gestionat pel senyor Hug Coats i la senyora Nadya Coats. En aquell moment 

l’edifici ja es trobava afectat per algunes lesions produïdes per la falta de manteniment i això va fer que 

decidissin començar a reformar algunes de les seves zones. Cal dir que la reforma no es va finalitzar i 

que algunes zones de l’edifici van quedar afectades a causa de les intervencions. 

Actualment l’edifici està afectat per un gran nombre de lesions, algunes de gran importància. Les més 

destacables són les filtracions d’aigua provinents de la coberta i l’atac a les bigues d’insectes biòtics.

Per poder sanejar les lesions de l’edifici dictarem una sèrie de recomanacions per a futures intervencions 

que es puguin dur a terme. 

L’autor que durà a terme aquest estudi és l’ estudiant Miquel Munt Soldevila, del Grau en Enginyeria de 

l’Edificació de la Universitat Politècnica de Catalunya a l’Escola Politècnica Superior d’Edificació de 

Barcelona. 

SUMMARY

This final-year project has as a main aim to realize an exhaustive diagnosis on the condition of the 

building analyzing the different stages of its history and the damages that it shows currently because it 

can be useful to restoration projects that could be made in the future.  

The hotel-spa of Sanillés is located in the municipality of Lles, in the area of Cerdanya. The building was 

built in 1876 using traditional systems in which there were used materials from this area such as granite 

stones or pine wood. At that time the property had five hot springs where there flowed water with 

different mineral components. And due to this diversity of minerals in water a few years later it became 

one of the main summer resorts in Catalan Pyrenees.

In 1946 the Pascual family acquired the building and they decided to renovate and expand it. The 

architect who made the project was Mr. Clement Maynés Gaspar. From that time the building stopped 

being a spa and was converted into a hotel.

A few decades later, particularly in 1993, the building was handed over to the Institut Terapèutic 

Internacional de Catalunya, managed by Sir Hugh Coats and Mrs. Nadya Coats. At that time the building 

was already affected by some damages caused by lack of maintenance and it was decided to begin to 

renovate some of its areas. It must be said that the reform was not ever completed and that some parts of 

the building were affected due to the alterations.

Today the building is affected by many damages, some of great importance. The most notable are water 

infiltrations from the roof and the biotic insects’ attack on beams. In order to clean up the damages of the 

building we will issue a series of recommendations for future interventions that may be carried out. 

The author who will carry out this study is Miquel Munt Soldevila, student of the Degree in Building 

Engineering in the school Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona of the Catalan 

university Universitat Politècnica de Catalunya.
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1. LOCATION

1.1 Region of Baixa Cerdanya 

The Cerdanya is situated in the north of Catalonia and covers an area of 556.60 m2. Its population is 

17,235 people and has 17 municipalities in two provinces, Lleida to the east and Girona to the west; its 

capital is Puigcerdà. This area limits to the north, in the middle of a mountainous ridge, with France and 

Andorra, to the east with the Ripollès area, to the south with the Berguedà area and to the west with the 

Alt Urgell area. The district includes a large central valley, la plana de Cerdanya, where it flows the river 

Segre and it is surrounded by areas with great natural beauty such as the nature reserve of  Cadí-Moixeró 

or the mountains of Tossa Plana in Lles (2.916 m) or Puigpedrós (2.911 m). 

Figure 1.1: Location of the Cerdanya within Catalonia and location of the municipality of Lles within the 

Cerdanya.

Its climate could be described as a Mediterranean mountain climate; it is characterized by cold winters 

with little sunshine (0-1 º C on average) and occasional snow, and mild summers (24-25 ° C on average) 

with many hours of sunshine and cool nights. Due to its geography, a large valley in the middle and high 

mountains in the north that reach 3.000 meters high, unlike most of Pyrenean areas the Cerdanya is 

endowed with a specific microclimate with less humidity and more sun.  

Regarding employment of the population, according to data from the Annual Economic of Caixa 

Catalunya from 2007, it was distributed as follows: 66% were engaged in the service sector, 25% in the 

construction sector, 5% in industry and the remaining 4% in the primary sector. These data show the 

importance of tourism in the region and also that, unfortunately, the primary sector is increasingly losing 

more weight in regional employment. At present it must be said that the construction sector has suffered 

a decline and possibly employment represents the 12-15% of the total. 

It must also be said that due to the neglect of the peasantry in the villages of the area, the area of 

cultivation in the region has decreased over time in favor of forest land and grassland. In 2006, according 

to the Department of Agriculture, Food and Rural, 3068 acres were used for crops, the 5% of the surface 

of the region, and 43.1% in forests (39.1%) and woods (4%). The importance of grasslands in the region 

lies in the need for pasture for cattle and dairy production of the area, which is the main volume of 

employment in the region with regard to the primary sector.  

1.2 The municipality of Lles 

The municipality of Lles de Cerdanya after the annexation of the terms of Mussa and Aransa in 1966 

is the second largest of Baixa Cerdanya with and area of 102.80 km2 and has a population of 337 

inhabitants, of which approximately 70% actually live there all year. Located in the Baridà the term 

extends from the axial peaks of the Pyrenees, with the peak of Tossa Plana of 2916 meters, to the river 

Segre. Thus, the limits are Andorra to the north, the municipality of Montellà and Martinet to the south, 

the one of Prullans and Bellver to the east and the one to Pont de bar to the west. It consists of five 

organizations representing the town that gives them names; according its population these entities are 

Lles (156 inhabitants) Mussa (57 inhabitants), Travesseres (52 inhabitants), Aransa (51 inhabitants) and 

Viliella (21 inhabitants). The old spa named Sanillés corresponds to the district of Travesseres. The 

municipality includes several special places of tourist interest such as Els estanys de la pera, the valley of 

Tossa Plana and other famous mountains and lakes. 

The center of Lles de Cerdanya is at an altitude of 1.470 meters and it is located on a landing in the 

middle of the two valleys that cross the town, the valley of the river Aransa and the one of the river from 

la Llosa. It is located around the parish church of Sant Pere which includes a nave with a square church 

tower with a pyramidal roof. Among different buildings of historical interest it is necessary to highlight 

the rectory, now in process to restoration to house the town hall, the house of Perantoni and the house of 

Fuster, three buildings of similar features that were part of the castle of Lles. Within the center there is 

the Chapel of la Mare de Déu del Rosari, known popularly as the chapel of the Benefit.  
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In the way that goes from Lles to Viliella it can be find the Mas Barnola, the old house of Barnola 

family, which were the last lords of Lles. It has a chapel with a tapestry representing St. James that was 

painted in 1915 by Santiago Soldevila. 

Figura 1.2: Location of Sanillés within the municipality 

 

The primary sector is one of the economic foundations of the area. Much of the land area is covered by 

forest and farmland useful is occupied almost entirely by permanent pasture. Among the few tilled land it 

must be highlight irrigated land. The main crops are cereals (mainly rye and wheat) and fodder, but there 

are also vegetables and orchard. Livestock is important. There are cattle, sheep, horses, goats, pigs and 

breeding rabbits and chickens. 

Industry is virtually nonexistent. It is important only the existence of the power station of Sanillés, near 

the Segre, of the Forces Hidroelèctriques del Segre, which uses a pipe through the waterfall of the river 

Aransa. Business sector practically focuses on the food branch. 

Tourism, especially related to winter sports, is very important because the municipality has two ski 

resorts, the ones of Lles and Aransa, and there is also the possibility of practicing mountain skiing. There 

are different categories of accommodation establishments and there is a camping. The importance of 

hiking is evident as there are different shelters, linked by forest tracks, like the mountain huts of Pradell, 

Prat Miró and Estanys de la pera and the hut of Cap de Rec. 

The area forest trails lead to places of great beauty for hiking, like cal Jan de la Llosa, in Prat Xuixirà, 

where there is a path to reach the mythical Cabana dels Esparvers, on top of Valley of la Llosa. There are 

also clues in the meadow of the Cot, in Cap de Rec, in Prat Miró, in Orri del Cadell and even in the lakes 

Estanys de la pera. From the shelter of Estanys de la Pera can be made ascents of mountains, from which 

great views can be seen on the Cerdanya and the valleys of Andorra. 

Other buildings of architectural interest are the parish church of Sant Jaume in Travesseres; the 

Romanesque church of Santa Maria de Mussa (eleventh century), which has a nave headed by a 

semicircular apse decorated externally with arches and pilaster strips; the Parish Church of Sant Martí 

d’Aransa, which has a square bell tower with clock on top; the ruins of the chapel of Sant Cosme and 

Sant Damià, of modern ages, and the remains of the ancient castle of la Llosa and the Church dels 

Àngels. Top of a hill to the north of the village of Aransa there is a place called Sant Marcel, where there 

had been, as it is said in the region, an ancient monastery. And it is also important El molí del salt, a 

ruined mill that is located on the river of la Llosa. 

1.3 The estate of Sanillés and the areas around it 

In the southern part of the municipality we find the old hotel-spa of Sanillés, located at the bottom of 

the river valley of Aransa aproximately at a altitude of 1000 meters. Currently, within the property of 14 

ha of forest and irrigation, there are two buildings, a building of the fifteenth century and a main house, 

which was built in 1876 and was renovated and expanded in 1946.  

Figure 1.3: Location of the buildings of Sanillés. 
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Sanillés it’s located 1.5 kilometers from the N-260 and 7.5 kilometers from the town of Lles de 

Cerdanya, and the only access road is the LV-4036 municipal road that connects with the Pyrenean axis 

N-260 near Martinet. Note that it is placed in a location where it enjoys extraordinary views of the 

mountain range of el Cadí. 

We must also mention the baths of Mussa located a kilometer and a half from Sanillés that existed before 

the construction of the spa resort and once built ceased to exist as baths for touristic use.  

Around Sanillés there flow five sources with different characteristics: the ones of Païdor, la Muntanya 

and del Riu, quality alkaline silicate, the one of Brians, sulfur, and the one of el Ferro, sulfur and iron. 

Among famous people who went there to take baths there is the poet Joan Maragall; it is said that he 

wrote some of his most iconic poems ther. 

2. RECORD 

2.1 Purpose 

The purpose of this study is the former spa hotel of Sanillés located in the municipality of Lles de 

Cerdanya, in the region of Baixa Cerdanya. The building was built in 1876 and over the years has been 

restored on several occasions. When it was built it was used as a spa resort but once its owners changed 

in 1946 it was decided that it will be used just as an hotel. Around the hotel there is built a farmhouse 

dating from the fifteenth century and a building built in 1949 where the service carried out cleaning 

tasks. It currently has a total area of 2599 m2 divided into a ground floor, three floors and a  floor under 

the roof. 

2.2 Existing documents 

Regarding written documentation, we have been finding information as we have been looking at various 

organizations where we believed they could help us. It should be mentioned, however, that most of the 

documents referred to the thermal waters of the spa or to different adverts that the owners were 

advertising in several newspapers in Catalonia. However, we could find the plans with alterations and  

the expansion of the building, dating from 1946, from the Barcelona architect Climent Maynés i Gaspar, 

who helped us to understand how the building had evolved and what modifications were carried out. It 

should also be noted that most of the information has been obtained by contacting people who had 

worked at the hotel, with current and former owners and people from surrounding villages. 

Figure 2.1: Plan of the third floor of the building planed by Mr. Maynés 
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2.3 Motivation 

There are many reasons that have led me to do the Project of final of Degree (PFG) about the old spa of 

Sanillés. The fact that the building is a spa, and that years ago it was one of the main places where 

Catalan bourgeoisie spent the summer, without a doubt has been on of the main reasons to choose this 

place, but there have been others as important as this. First of all it made me very happy to do the PFG of 

a building located within my municipality. Another one is the size and importance of the building 

because, despite the difficulty to get Sanillés from Barcelona and its surroundings, it filled with people 

every summer. Finally, the bad condition in which it is today and the desire to see it restored also helped 

me to choose this building for PFG. 

2.4 Contributions 

In the first place, this study aims to make a small contribution to the town of Lles de Cerdanya offering 

graphic and historical information about life in Sanillés, a collection of information  until now unknown 

to the council of Lles de Cerdanya; in the second place, it aims to highlight the existing shortcomings 

and set a series of recommendations for  carry out in the future a plan to restore the building, and finally 

it wants to establish a methodology composed of an inspection, an analysis and an outcome, which in 

turn could be a resource for building typologies similar to the ones of our study. 

3. METHODOLOGY 

In order to make the diagnosis on the current conditions of the building and the various building systems 

that make it up, before studying the building it is important to plan which are  the actions that we will 

undertake and which steps we must follow . Next we will explain the method we followed to do this 

study.

3.1 Early diagnosis and preliminary studies

The study to determine the condition of the building must be done with as much information as possible. 

So in addition to base on the physical and material aspects that the building shows now, we wanted to 

find relevant information to be able to know the aspects that have affected the building throughout its life 

and which are responsible for its current characteristics. 

When looking for information we considered there were three different ways to follow. The first was to 

talk with current owners and people of advanced age in the area that could tell us information about the 

building. Most of the information we could find was thanks to these people and former owners.  

The second way to follow was to seek written information. We visited various archives such as the 

council of Lles de Cerdanya, the Land Registry of La Seu d'Urgell, the Bishopric of Urgell, historical 

records of the Cerdanya, urban records of Barcelona, records of the college of architects of Catalonia ... 

The information we found was mainly related to the waters of the spa. 

Regarding the third way, it is related to the graphic documents, photos or drawings either. Unfortunately 

we could find very few old photographs since the current owners purchased the building a few years ago 

and the former owners did not know where the photos could be. However we have some images that 

have helped us to define the building as it was before. In relation to plans, we could find the plans of the 

architect of the alterations and expansion of the building in 1949, which have given us much information 

about the changes that were made and the methods that were used. 

Once we had more information about the building we made a visual inspection to know what kind of 

damages affected it and where they were located. Then with the help of distance laser meter and a tape 

measure, we started drawing a sketch of the building as it was before to do the construction with a 

computer assisted drawing program. Due to the large size of the building it was a very laborious task.
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3.2 Diagnosis 

Once realized the pre-diagnosis and having a clearer understanding of building systems founded and of 

lesions of the building and its importance, we decided to make a more exhaustive study for each 

construction element to know its condition. 

3.2.1 Structure

3.2.1.1 Ceilings

We inspected the most of ceiling beams with manual means such as a punch, a drill, a tape measure, a 

hygrometer... At the same time, we paid attention to the possible damages that could affect other 

elements in the ceiling such as beam fillings. Once we knew its condition we made an assessment based 

on criteria that we will explain later on to assess the damages of the building.  

3.2.1.2 Load-bearing walls  

To study the damages on the load-bearing walls of the building we decided to inspect the direction of 

loads. In this way we could know the causes of damages because we had studied before the ceiling that 

transmitted loads. For this type of study it is not needed to open tasting as in most of the rooms there 

were areas in which the coating came off.

3.2.1.3 Foundations

In this case we had to open a tasting because there was no other way to find information about them. We 

decided to open it to the point that we could find more information. 

3.2.2 Non-structural inspection

Once we knew the condition of the structure of the building we studied the rest of the building elements 

such as cladding, flooring, wood and others. To perform these inspections, we decided to make a visual 

study because it provided us enough information to know the damages.  

3.3 Recommendation of intervention

Once we knew the condition of each construction element in deep and structural deficiencies that suffered, we 

defined a series of actions that we thought should be carried out to restore the building in the future taking into 

account economic, environmental and construction aspects.

4. HISTORIC EVOLUTION

The spa of Sanillés is one of the most emblematic buildings of the municipality of Lles; the importance 

that it had in various stages of its life, size and beauty that characterize it and the fact of being 

surrounded by a picturesque landscape make that the decline that has taken over the past 30 years and its 

current be in the background. It must be said that for almost all of its life, first as a resort and then as a 

hotel, it was opened only in summer season (from 15 June to 15 September), with some exceptions in 

some stages. 

Within the historic study we will analyze the evolution of the building at different stages of its life and 

some things that should be considered to understand why Sanillés became one of the principal 

destinations of Catalan bourgeoisie at different times of its life.  

4.1 The beginnings (1871-1895) 

During the second half of the nineteenth century, thanks to its healing properties, the thermal waters 

went from being a enjoyment for tourists to be a medicine recommended by doctors of the time to deal 

with various diseases associated with those times. Suddenly they were made studies that tested that the 

thermal waters helped ease the pain suffered by some people with certain chronic diseases (diseases 

related to the digestive tract, the urinary tract, colds with chronic problems gases, herpes, rheumatism, 

liver ...). Along with the success of the baths of Mussa, a small building with thermal waters that at the 

time was frequented by tourists, they were the main reasons that did that in 1871 Messrs. Joan 

Bordanova and Pallarès and Josep Babés Ribera buy to Mr. Antoni Llumeneras Duran the land and 

buildings in the area of Sanillés.

After two years John Bordanova and Pallarès bought the part of Joseph Babés Ribera and stood with all 

of the property. Once he owned all the property he decided to build, next to the existing house, an hotel-

spa, that was built by his brother Bonaventura Bordanova Pallarès. The building had three floors. The 

ground floor had a built area of 595 m2 and it is believed that it was divided into several rooms: a 

kitchen, two dining rooms, the living room, a chapel, the reception room and baths, where there were 

different baths each receiving water from a different source with different properties. Regarding the two 

upper floors they were used in rooms and we believe that in total the complex was twenty rooms. 

According to the information collected we can say that the building's construction began between 1873 
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and 1875 and ended in 1876.  As we learned of the information sought, the building comprised a ground 

floor and two floors of rooms, the surfaces of which are believed to be as follows: 

AREAS GROUND FLOOR (m²) 

CHAPEL 22,00

DINING ROOM 1st CLASS 92,05

LIVING ROOM 54,28

CORRIDOR 75,37

OFFICE 19,19

RECEPTION 29,42

BATHS 26,41

DINING ROOM 2nd CLASS 69,43

STAIRS 11,72

KITCHEN  16,02

PANTRY 4,89

ROOM OF WATERS 38,72

TOTAL USEFUL AREA 459,50

TOTAL BUILT AREA 594,58

AREAS OF FISRST AND SECOND FLOOR (m²) 

BETHROOM 1 27,39

BETHROOM 2 27,05

BETHROOM 3 26,42

BETHROOM 4 32,54

BETHROOM 5 37,80

BETHROOM 6 36,45

BETHROOM 7 15,37

BETHROOM 8 16,45

BETHROOM 9 25,85

BETHROOM 10 37,40

BETHROOM 11 27,47

CORRIDOR 77,04

STAIRS 11,72

TOTAL USEFUL AREA 398,95

TOTAL BUILT AREA 486,68

GENERAL AREAS FROM 1876 (m²) 

FLOOR USEFUL AREA BUILT AREA 

GROUND 459,50 594,58

FIRST 398,95 486,68

SECOND 398,95 486,68

TOTAL 1257,40 1567,94

The construction features of the building were based on the traditional building with materials of the 

area. We know that the load-bearing walls were built with mortar of lime and granite stones. We also 

know that several ceilings were built with solid wood beams of pine of the area and that it was built a 

hearth on two layers of ceramic tiles with a layer of concrete on top of low density. It must be said that 

the rooms had no bathrooms, because at that time it was not very common and less in mountain areas, 

and the only bathrooms were located on the ground floor. 

Figura 4.1: View of the east front just as it was from 1876 to 1946. 
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Once opened, in a few years it established itself as one of the main resorts of the Pyrenees. In 1877 S.M. 

with a royal order on 31 October 1877 declared the waters of public use and left his farm in charge of 

Messrs. Joan Bordanova Pallarès i Francesc Sarret (Figure A.1 in Annex A). 

Figura 4.2: View of the south front just as it was from 1876 to 1946. 

In 1887 Joan Bordanova Pallarès gave half the property of buildings and land of Sanillés to his brother 

Bonaventura Bordanova Pallarès in exchange for the costs that he had had ten years before due to the 

construction of the building. 

Figure 4.3: Advertising anagram of Sanillés during its beginnings. 

During the  first years early owners entered Sanillés waters in various competitions, such as the 

Universal Exhibition of Barcelona in 1888, where they won the silver medal, or the one of the University 

of Barcelona, where received  also a diploma (Figure A.2 in Annex A).. Due to these awards the waters 

of Sanillés was well known and with the proliferation of holidaymaker in Puigcerdà and the Cerdanya 

Sanillés had a great nam in Catalonia, to the extent that families of Catalan upper middle class of the 

time were going to spend the summers there. It should be stand out above the other Joan Maragall, who 

visited Sanillés six months after marrying his wife Clara Noble (1891). The poet suffered much from 

rheumatism and some other chronic diseases, so their summer holidays used to be in spas where he could 

enjoy fresh air and thermal baths. As it is said, Joan Maragall worked on several poems at Sanillés and 

specifically it is known that he wrote a part of the three that form les Pirinenques ("A dalt del pirineu", 

“La vaca cega" and "Els goigs de la Mare de Déu de Núria”). Between these three poems it should be 

remarked "The Blind Cow"; it is said that some of the verses of the poem began to be wrote in the spa 

where Joan Maragall inspired by some trips he had made around the hotel where he stayed, although he 

finished the poem in one of his visits to Sant Joan de les Abadesses (Figure A.3 in Annex A). 

Figure 4.4: Portrait of the poet Joan Maragall 

“Topant de cap en una i altra soca, 

avançant d'esma pel camí de l'aigua, 

se'n ve la vaca tota sola. És cega. 

 

D'un cop de roc llançat amb massa traça, 

el vailet va buidar-li un ull, i en l'altre 

se li ha posat un tel la vaca és cega. 

 

[…]” 

Figure 4.5: Passage of the poem La vaca cega from  

Joan Maragall 
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Also people who had nothing to do with bourgeoisie enjoyed the spa rooms, as in the case of a journalist 

who made a visit to Sanillés in 1887 and wrote a letter to the editor of La Vanguardia (Figure A.4 in 

Annex A). 

4.2 Spa consolidation (1896-1938) 

In the following years, as far as the spa, were boom years. Owners during the spring and summer run on 

various newspapers in the city of Barcelona, such as La Vanguardia, which did boast of magnificent 

landscapes that could be seen from the resort and the amenities offered there. They also had a local 

located in La Boqueria Street in Barcelona where customers could be informed and make reservations to 

visit Sanillés. Another aspect to consider is the capacity that had to be made to achieve improvements in 

road communications in an area in which the Spanish government did not spent too many resources, such 

as the area from Sanillés to Bellver, which was conditioned in 1892 (Figure A.5 in Annex A). So with a 

road in good condition decided to create a car service to go from Bellver to Sanillés to facilitate travel to 

customers. Another factor that made the be getting more and more prestigious were the articles published 

by some journalists that had enjoyed a stay at the spa or the Cerdanya; for example, an article written in 

1906 by journalist Jose Zulueta, in La Vanguardia, where he was proud of the best features of the spa 

and the Cerdanya in general (Figure A.6 in Annex A). It also helped a lot the great meals they offer their 

customers (Figure 4.6).  

        

Figure 4.6: Passage of the article in relation to the figure A.7 in annex A. 

In 1910 one of the owners, Bonaventure Bordanova Pallarès, dies and his son Francesc Bordanova Sarret 

(1) inherits the half of the estate that beloged to his father. It also dies, a year later, Joan Bordanova 

Pallarès, leaving his half of Sanillés to his son Francesc Bordanova Sarret (2). So at this point the 

children of the two previous owners became the owners of the business, which in turn are cousins on the 

part of father and mother. Later in 1921 Francesc Bordanova Sarret (1) purchases the part of his cousin 

Francesc Bordanova Sarret (2) and gets 100% of the property (in Figure A.8 in Annex A we find a list of 

all owners who has had Sanillés during its lifetime). 

Figura 4.7: Advert published in the newspaper La Vanguardia in 1926 

Later, in 1928 there was a review of the licenses granted in 1877 by His Majesty, who classified waters 

as mineral ones. This review is positive and confirms the classification of waters as minerals. 

Sanillés, due to the type of customers that have stayed there or due to the owners have always been men 

of faith, has always been a place where the Christian religion has been present. In fact, in 1929, 

according to an article published in La Vanguardia by journalist Francisco Navarro Tuset, there was an 

important religious ceremony presided over by the Bishop of Urgell, where many people participated 

(figure A.10 of Annex A). 

In 1931, according to an advert published in La Vanguardia, the building was renovated, it is not 

surprising, since at that time it was 54 years that the building was built and a building for tourism should 

be in good condition to maintain the level where it was (Figure A.11 of Annex A).  



DIAGNOSI DEL BALNEARI DE SANILLÉS: ESTUDI HISTÒRIC I CONSTRUCTIU, AIXECAMENT GRÀFIC I ESTUDI DE LES LESIONS 
 

9 

 

From this period it should be noted a poem named D’excursió written by a holidaymaker of the 

Cerdanya who describes a trip he made from Bellver to Sanillés. 

 

Figura 4.8: Poem written in 1912 by a holidaymaker in Bellver de Cerdanya. 

The latest news we have is that before the war, unlike what had been done so far, the owner decides to 

open all year. Surely, the lead in the downhill skiing Cerdanya and the improvement of the road network, 

together with the success of the activities organized in the spa, such as hiking in the mountains, fishing or 

hunting trips in the area, were among the main reasons that led the owner to make this decision (Figure 

A.12 of Annex A). 

It is also stated that during this time they had hosted the North American writer Ernest Hemingway 

joined by Sara Montiel and English writer Agatha Christie. However we have not been able to find 

information on these visits. 

4.3 The decadence of the spa (1939-1945) 

During the Spanish Civil War, the spa Sanillés became a hospital for blood. However, we cannot assure 

that this had been the case, we know that other buildings of similar characteristics as the spa of Sant 

Vicens or some military buildings of la Seu d'Urgell had had this feature and housed wounded from the 

front of Pallars. Once the war ceased, Sanillés was used still as a spa, but after the war the business was 

not profitable to the point that in 1946 it was sold at auction.

4.4 The revival of the spa (1946-1955) 

In 1946, Mr. Juan Pascual Canyís bought the entire estate, which previously belonged to Sir Francesc 

Bordanova Sarret. Juan Pascual Canyís was a lawyer from Barcelona who had visited Sanillés on 

occasion. A few years before buying Sanillés he won the lottery and decided to invest in different 

businesses, and one of them was the purchase and use of lands, hitherto of the family Bordanova. Once 

he owned the lands, the first thing he did was hire an architect friend of Barcelona to renovate and 

expand the spa of Sanillés. The architect was Mr. Climent Maynés i Gaspar. 

4.4.1 Architect Climent Maynés i Gaspar 

Climent Maynés i Gaspar was an architect from Barcelona who during his career made several major 

projects. One of his most important projects, though not reached ever built, was the project of a great 

theater for the city of Barcelona called El teatre de la ciutat. The city council opened a contest where 

there were numerous projects of various architects and Mr. Maynés, along with fellow architect Louis 

Girona, decided to stand. Later Mr. Maynés and Mr. Girona won the contest, but for political reasons the 

theater was never ever built. Climent Maynés was city architect for many years in Sant Feliu de 
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Llobregat. We should mention other projects by Mr. Maynés, for example, the Ateneu de Sant Feliu de 

Llobregat, the library of Esplugues de Llobregat, the library of Esparraguera, the cottage owned by Mr. 

Juan F. Garcia Nieto in Sant Pere de Premià, the house owned by Mr. Joan Capdevila Llafranc and two 

houses on the beach in San Sebastià de Sitges. The architect acknowledged feeling strongly influenced 

by classical art of Greece and Rome and Renaissance art (in Figure A.13 in Annex A we will find this 

information). 

.

4.4.2 Plan of renovation and expansion of the spa 

The basis of the project of Mr. Maynés was to keep the original structure and build two plants on 

renewing coatings, flooring and finishes to show a more current aspect, since it had not been renovated 

from a long time. The architect followed the volume and external appearance of the building but not the 

inside. 

Actions

At the ground floor living room and kitchen were increased and the layout of some rooms was changed 

too. The chapel was demolished and the area to the west was increased. 

The rooms resulting from the actions above are: 

AREAS GROUND FLOOR (m²) 

OFFICE 20,62

RECEPTION 62,29

DINING ROOM 1st CLASS 121,78

LIVING ROOM 40,26

CORRIDOR 56,21

PANTRY 30,41

KITCHEN 55,30

REFRIGERATER CONTAINER 7,39

TRANSIT AREA 1 12,12

DINING ROOM 2nd CLASS 57,63

BATHS 12,81

TRANSIT AREA 2 11,86

SERVICE STAIRS 10,13

GENERAL STAIRS 15,55

TOTAL USEFUL AREA 514,36

TOTAL BUILT AREA 640,40

On the first floor all the rooms were redistributed to build a bathroom in each one, since, as mentioned 

earlier, there were not bathrooms until then. It was also built a second floor in the western part of the 

building.

The rooms resulting from the above actions are: 

AREAS FIRST FLOOR (m²) 

BETHROOM 1 21,71

BETHROOM 2 31,42

BETHROOM 3 20,99

BETHROOM 4 21,61

BETHROOM 5 28,06

BETHROOM 6 21,52

BETHROOM 7 31,70

LUMBER ROOM 1 5,36

CORRIDOR 1 71,50

BETHROOM 8 32,40

BETHROOM 9 21,79

BETHROOM 10 22,18

BETHROOM 11 19,93

SERVICE STAIRS 10,75

GENERAL STAIRS 15,66

CORRIDOR 2 7,87

LUMBER ROOM 2 2,76

BETHROOM 12 11,37

BETHROOM 13 11,02

BETHROOM 14 9,68
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TOTAL USEFUL AREA 419,28

TOTAL BUILT AREA 530,26

On the second floor all the rooms were also redistributed to build a bathroom in each. 

The rooms resulting from the above actions are: 

AREAS SECOND FLOOR (m²) 

BETHROOM 15 21,71

BETHROOM 16 31,42

BETHROOM 17 21,01

BETHROOM 18 21,55

BETHROOM 19 21,52

BETHROOM 20 21,39

BETHROOM 21 31,70

BETHROOM 22 32,27

BETHROOM 23 21,79

BETHROOM 24 22,06

BETHROOM 25 21,15

LUMBER ROOM  5,36

SERVICE STAIRS 13,56

GENERAL STAIRS 15,66

CORRIDOR 71,75

TOTAL USEFUL AREA 373,90

TOTAL BUILT AREA 476,02

The third floor was built all new and was released just as the second floor. 

The rooms resulting from the above actions are: 

AREAS THIRD FLOOR (m²) 

BETHROOM 26 18,21

BETHROOM 27 15,44

BETHROOM 28 14,82

BETHROOM 29 14,45

BETHROOM 30 15,24

BETHROOM 31 20,38

BETHROOM 32 19,16

BETHROOM 33 14,87

BETHROOM 34 15,15

BETHROOM 35 15,26

BETHROOM 36 17,14

BETHROOM 37 16,60

BETHROOM 38 14,75

BETHROOM 39 14,58

BETHROOM 40 14,67

BETHROOM 41 18,88

BETHROOM 42 23,54

SERVICE STAIRS 14,75

GENERAL STAIRS 14,58

CORRIDOR 72,30

LUMBER ROOM 1 5,07

LUMBER ROOM 2 5,75

TOTAL USEFUL AREA 395,59

TOTAL BUILT AREA 476,02

The floor under cover was built all new and there was built a chapel and three bedrooms for the service. 

The rooms resulting from the above actions are: 

AREAS OF FLOOR UNDERCOVER (m²) 

SERVICE BETHROOM 1 23,83

SERVICE BETHROOM 2 21,00
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SERVICE BETHROOM 3 17,40

CHAPEL 27,44

CORRIDOR 37,02

SERVICE STAIRS 10,85

SERVICE BATH 6,20

ABSOLET AREAS 265,08

TOTAL USEFUL AREA 408,82

TOTAL BUILT AREA 476,02

Thus, the total areas that had the building once its renovation and expansion was completed in 1949 

were:

TOTAL AREAS OF SANILLÉS IN 1949 (m²) 

TOTAL USEFUL AREA 2111,95

TOTAL BUILT AREA 2598,72

Structure

To increase the building in two new floors it was chosen a structure of load-bearing walls similar to the 

load that was until now. The outer walls generally reduced the thickness in 15 centimeters, but unlike 

them, to build windows, ceramic bricks were used, since this way the construction was easier and faster. 

As for the interior load-bearing walls it was also used ceramic bricks to reduce as much as possible the 

weight of the structure. 

The roofs were built with the same system that the first and second floor, so there were used wooden 

beams in the area and on them were placed two layers of a hearth and a brick layer of low-density. We 

should also mention that the ceiling of the first floor was reinforced by metal beams IPE, which 

transmitted the loads on the load-bearing walls and took charge of the light beams shorter. 

As mentioned above, to extend the first class dining room had to remove the wall of the south facade and 

replace it with brick pillars. These pillars supported the loads that were transmitted by wooden beams. 

As for the foundations, they remained the same at both fronts and the area where the pillars were built. 

The existing roof was gabled and during surgery it was decided to make it hipped changing the 

construction system too, which happened to be a structure consisting of trusses, beams, rafters.. 

Covering, paving and finishes 

In relation to the exterior coverings of the first three floors, it was remained the same type of covering 

that had the existing building, of sand and lime mortar, and in the new floors that were built the walls 

were covert with a mortar of sand and cement. After all the walls was painted beige. 

To make interior walls it was decided to use a different type of coating according the use of the room. 

Thus, in the rooms that were intended to bathrooms or kitchens, the wall was coated with a mortar of 

sand and cement and later there were shaped, and rooms that were not intended for any of these uses 

were coated in plaster and were painted white. 

The pavements were also modified; on the ground floor was placed a terrazzo floor and in the floors 

were there were the rooms it was decided to use parquet point of Hungary. 

Installations 

Moreover, the installations of the floors first, second, third and under cover were renovated because old 

floors did not have water and sanitation facilities. To centralize installations in a particular area there 

were built four technical pipes; and thereby the ceilings of the first and second floor had only to be 

drilled on a single point.

Other changes of great importance 

Another change on the new building of the former was that for the first time in its life stopped having 

baths with thermal water. However, Mr. Maynés anticipated in the project an area of new construction 

where would be placed the new baths. 

Mr. Pascual, once the building was renovated and expanded, the first thing he did was design a route in 

order to the spa visitors could enjoy the beautiful and tranquil areas where available; so he renovated 
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sources around the resort and he built a road to be able to circulate. A few years later he also built one of 

the first tennis courts in Spain. 

The first article we could find dated back to the purchase of the resort by Mr. Pascual talks about the 

opening of the spa Sanillés completely rebuilt and boasts the comfort and activities that are organized, 

for example, hunting or fishing. We can also see the address where customers can go to Barcelona also 

reported to have changed, now is the street Fontanella, number seven, first floor, first door. 

From then the famous spa of Sanillés stopped being a spa, although its owners published adverts in 

newspapers with the old name to attract customers. At that time it was a luxury hotel in the middle of 

Catalan Pyrenees and was located in a wonderful place. It did not happened many years for business to 

return to work as before, and to it helped the fact that Mr. Pascual was part of the bourgeoisie of the time 

and knew many people who would visit Sanillés during the summer holidays. 

Figura 4.9: Picture of the south front once the renovation and expansion was finished in 1949. 

4.5 Consolidation (1955 – 1979) 

In 1955 an article was written in La Vanguardia about a tribute to Joan Maragall in Sanillés, as during 

one of his visits to the spa wrote a poem of Les pirinenques (Figure A.14 of Annex A). 

Two years later, in an article in the same newspaper also it is talked about a return to Barcelona of his 

mayor at the time, Jose Maria de Porcioles, after spending a few days off to Sanillés. Mr. Porcioles was 

one of the most loyal customers of Sanillés since every summer he housed there. It is also important to 

note that he had come to rent an entire floor of the spa just for him and his family (Figure A.15 of Annex 

A).

In the same newspaper, in 1958, it is talked of a meeting held at the spa and  of the return from holidays 

to Barcelona of the Lords of Comella and the doctor Josep Maria Pi i Sunyer (Figure A.16 of Annex A). 

Later, in 1963 Alvaro Ruibal writes an article about the Cerdanya and Sanillés on the same newspaper. 

This was the last article we could find (Figure A.17 of Annex A). 

We have also learned that during the season when the hotel was open it housed a priest that every day in 

the evening gathered the guests in the living room and made them sing songs. It is know that this person 

composed a Sardana in honor to Sanillés but unfortunately we have not been able to find it.

Figura 4.10: Anagram of the hotel of Sanillés during these days. 
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4.6 Decadence of the spa (1980-1992) 

At this stage the building was rented to a family and gradually losing customers. This may be due to 

many of the guests had confidence in the Pascual family and when they moved visito fail to spend the 

summer in Sanillés. We believe that another possible reason could be the lack of modernity of the 

building at that stage because there were built many modern hotels over the Cerdanya. The latest advert 

about the hotel that we could find was in a newspaper published in 1981(Figure A.18 of Annex A). 

4.7 New stage of the Institut Terapèutic Internacional de Catalunya (1993-2011)

In 1993 the Institut Terapèutic Internacional de Catalunya buy land and properties in the area of the hotel 

to the daughters of Mr. Pascual, who are to inherit the property, and they started a project to create a 

thermal spa and an ecological park but due to the lack of resources and the state in which the building is 

it was unable to go on the project. 

Lack of funding made those managers of Sanillés, Mr. Hugh Coats and Mrs.  Nadya Coats, began to 

restore the building themselves with volunteers. They worked since 1994 to 1996. Some of the actions 

carried out are the collapse of the ceiling and walls of the floor under cover, leaving those beams that 

have a good condition, shoring of the beams that are in poor condition and cannot replace, filling with 

mortar, sand and cement some walls of the second floor, to reinforce the damaged lintels, to pain with 

antirust paint some of the steel beams of the ceiling of the first floor, installation of temporary objects to 

avoid leaks cover to reach the lower floors, renovate lobby and ground floor office and maintaining the 

entire first floor. 

Today the building is completely obsolete due to the numerous damages that affect it. There have been 

several attempts to initiate several projects in it but ultimately could not be carried out. 

5. L’AIXECAMENT ARQUITECTÒNIC 

A l’hora de realitzar la diagnosi de l’edifici ens feia falta conèixer com estaven distribuïdes les diferents 

plantes, quines superfícies tenien les estances, quines altures lliures hi havia entre els sostres, quines 

dimensions tenien les finestres, etc. Per poder saber tot això i tenir-ho a disposició cada cop que ens fes 

falta vam haver de realitzar l’aixecament de l’edifici i passar-lo a l’ordinador. Per poder realitzar-lo vam 

utilitzar el programa de dibuix assistit per ordinador AutoCad de l’empresa Autodesk.  

La metodologia seguida per efectuar l’aixecament ha estat la següent:

! Primer de tot es va realitzar una primera visita per tenir una idea general de la composició de 

l’edifici i de la tipologia d’estances que el composaven.  

! En una altra visita, mitjançant una cinta mètrica i un distanciòmetre làser, vàrem dibuixar un 

croquis de cada planta amb les distàncies de cada estança, determinant els gruixos de les 

divisòries verticals i de les parets de les façanes i dels murs de càrrega. Aquest procés va ser molt 

laboriós, a causa de les dimensions de l’edifici i del nombre d’estances que el composen, i es va 

haver de realitzar varies visites.

! Un cop ja teníem totes les dades vàrem realitzat l’aixecament amb el programa d’ordinador 

mitjançant els croquis i les fotografies que havíem anat fent durant les diferents visites a l’edifici.   

A l’hora de dibuixar els croquis és molt important assegurar-nos que prenem bé totes les dades 

(distàncies, altures, gruixos de parets...) perquè després, un cop ho passem a l’ordinador, no tinguem 

problemes i ens quadrin les distàncies i les superfícies. 
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A continuació hem adjuntat el croquis de la segona planta (figura 7.1): 

Figura 7.1: Croquis de la planta baixa 

6. MEMÒRIA DESCRIPTIVA DE L’EDIFICI EN EL SEU ESTAT ACTUAL

Es tracta d’un edifici que consta de planta baixa, tres plantes pis i una planta sota coberta. Durant la seva 

vida ha estat objecte d’algunes intervencions. Cal destacar la reforma i ampliació de l’any 1949 en què es 

va construir la planta tercera i la planta sota coberta. També cal destacar les intervencions dutes a terme 

durant els anys 1995 i 1996, que van modificar la distribució d’algunes sales i en van canviar els usos. 

A la taula següent podem veure definides les superfícies generals de l’edifici en l’actualitat: 

SUPERFÍCIES TOTALS SANILLÉS 2011 (m²) 

TOTAL SUP. ÚTIL 2124,06

TOTAL SUP. CONS. 2598,72

A continuació explicarem algunes de les característiques de les diferents plantes, i les superfícies de 

cadascuna.

6.1 Planta baixa 

La planta baixa actualment es troba dividida en un despatx, un vestíbul, cinc trasters, dues zones de pas, 

un passadís, un bany, una escala del servei i l’escala general. El vestíbul, el despatx i l’escala general són 

les úniques estances que actualment es troben en bon estat. Les sales que abans feien la funció de cuina, 

menjador, sala d’estar i rebost actualment s’usen com a trasters. per altra banda cal tenir en compte les 

reformes dutes a terme l’any 1996 en el passadís, els banys i les zones de pas on no es van finalitzar les 

intervencions que s’havien previst. 

A continuació adjuntem una taula amb les superfícies de cada estança i les superfícies totals: 

SUPERFÍCIES PLANTA BAIXA  (m²) 

DESPATX 20,62

VESTÍBUL 62,29

TRASTER 1 121,78

TRASTER 2 40,26

PASSADÍS 56,21

TRASTER 3 30,41
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TRASTER 4 55,30

ZONA DE PAS 1 12,12

TRASTER 5 57,63

BANYS 12,81

ZONA DE PAS 2 11,86

ESCALA DEL SERVEI 10,13

ESCALA GENERAL 15,55

TOTAL SUP. ÚTIL 506,97

TOTAL SUP. CONS. 640,40

Per poder entendre millor quin és l’estat en que es troben algunes de les estances hem adjuntat algunes 

fotografies:

Figura 6.1: Vista del traster 1                Figura 6.2: Vista del vestíbul 

Figura 6.3: Vista del vitrall de l’escala           Figura 6.4: Vista del passadís 

6.2 Planta primera 

La planta primera, tret de la incorporació de radiadors a cada habitació, és l’única planta de l’edifici que 

es manté tal com estava un cop reformada l’any 1949. Aquesta planta està formada per 14 habitacions, 

dos trasters, dos passadissos, l’escala del servei i l’escala general de l’edifici. Actualment l’usen els 

amics dels propietaris quan van a passar uns dies a Sanillés. 

A continuació adjuntem una taula amb les superfícies de cada estança i les superfícies totals: 

SUPERFÍCIES PLANTA PRIMERA (m²) 

HABITACIÓ 1 21,71

HABITACIÓ 2 31,42

HABITACIÓ 3 20,99

HABITACIÓ 4 21,61

HABITACIÓ 5 28,06

HABITACIÓ 6 21,52

HABITACIÓ 7 31,70

TRASTER 1 5,36

PASSADÍS 1 71,50

HABITACIÓ 8 32,40

HABITACIÓ 9 21,79

HABITACIÓ 10 22,18

HABITACIÓ 11 19,93

ESCALA DEL SERVEI 10,75

ESCALA GENERAL 15,66

PASSADÍS 2 7,87

TRASTER 2 2,76

HABITACIÓ 12 11,37

HABITACIÓ 13 11,02

HABITACIÓ 14 9,68

TOTAL SUP. ÚTIL 419,28

TOTAL SUP. CONS. 530,26
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Per poder saber millor quin és l’estat i els acabats de les diferents habitacions hem adjuntat algunes 

fotografies:

Figura 6.5: Vista del passadís          Figura 6.6: Vista d’una habitació 

Figura 6.7: Vista d’un bany            Figura 6.8: Vista de la zona de l’escala 

6.3 Planta segona 

La planta segona està formada per onze habitacions, un traster, un passadís, l’escala del servei i l’escala 

general. Aquesta planta també va ser objecte de la reforma de l’any 1996, en què es va modificar la 

distribució d’algunes habitacions. Actualment la planta es troba en desús. 

A continuació adjuntem una taula amb les superfícies de cada estança i les superfícies totals: 

SUPERFÍCIES PLANTA SEGONA (m²) 

HABITACIÓ 15 21,71

HABITACIÓ 16 31,42

HABITACIÓ 17 21,01

HABITACIÓ 18 21,55

HABITACIÓ 19 21,52

HABITACIÓ 20 21,39

HABITACIÓ 21 31,70

HABITACIÓ 22 32,27

HABITACIÓ 23 21,79

HABITACIÓ 24 22,06

HABITACIÓ 25 21,15

TRASTER 5,36

ESCALA SERVEI 13,56

ESCALA GENERAL 15,66

PASSADÍS 71,75

TOTAL SUP. ÚTIL 373,90

TOTAL SUP. CONS. 476,02
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Per poder entendre millor quin és l’estat en què es troben algunes de les estances hem adjuntat algunes 

fotografies:

Figura 6.9: Vista del sostre de la planta tercera     Figura 6.10: Vista d’un bany 

Figura 6.11: Vista del passadís    Figura 6.12: Vista de l’escala general 

6.4 Planta tercera 

La planta tercera va ser objecte d’una important intervenció l’any 1996, en què es van enderrocar la 

majoria dels envans i es van aixecar bona part dels paviments. Actualment, aquesta planta està 

distribuïda en cinc amplies sales on abans hi havia les habitacions; també està formada per un passadís 

central, per l’escala del servei i per l’escala general.  

A continuació adjuntem una taula amb les superfícies de cada estança i les superfícies totals: 

SUPERFÍCIES PLANTA TERCERA (m²) 

SALA A 76,45

SALA B 28,22

SALA C 18,21

SALA D 101,06

SALA E 63,23

PASSADÍS 89,44

ESCALA SERVEI 14,75

ESCALA GENERAL 14,58

TOTAL SUP. ÚTIL 405,94

TOTAL SUP. CONS. 476,02

Per poder entendre millor quin és l’estat en què es troben algunes de les estances hem adjuntat algunes 

fotografies:

Figura 6.13: Vista d’una sala                      Figura 6.14: Vista d’un element vertical 
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Figura 6.15: Vista del paviment   Figura 6.16: Vista del sostre de la planta sota coberta 

6.5 Planta sota coberta 

La planta sota coberta està formada per tres grans sales, per un passadís central i per l’escala del servei. 

Antigament aquesta planta estava formada per tres habitacions on hi habitava el servei. També disposava 

d’una capella, on s’hi celebraven misses els diumenges, i  d’un bany. Actualment només es pot accedir a 

la planta per l’escala del servei. També cal destacar que no es pot accedir a la resta de sales ja que quasi 

tot el seu sostre va ser eliminat durant la intervenció de l’any1996. 

SUPERFÍCIES PLANTA SOTA COBERTA (m²) 

SALA A 111,94

SALA B 41,14

SALA C 164,60

PASSADÍS 89,44

ESCALA SERVEI 10,85

TOTAL SUP. ÚTIL 417,97

TOTAL SUP. CONS. 476,02

6.6 La coberta 

Es tracta d’una coberta inclinada a quatre aigües amb un pendent del 28% i amb una superfície de 819,71 

m2. Actualment es troba afectada per un gran nombre de lesions a causa de la falta de manteniment. 

7. ANALISI CONSTRUCTIU DE L’EDIFICI 

En aquest punt intentarem conèixer el màxim possible els sistemes constructius que integren l’edifici des 

de la fonamentació fins a la coberta. Cal destacar que durant les intervencions que s’han dut a terme al 

llarg de la vida útil de l’edifici s’han usat diferents materials i diferents sistemes constructius. 

A continuació definirem punt per punt el tipus de material i el sistema constructiu en què es basa cada 

element. 

7.1 Fonamentació 

Els fonaments estan construïts amb els mateixos materials que les parets de càrrega: amb maçoneria de 

pedres unides entre elles amb morter de sorra i calç, que actua com a conglomerant. En ser una estructura 

de parets de càrrega, quan es va construir l’edifici l’any 1876, es va optar per utilitzar sabates corregudes 

a 75 cm del paviment de la planta baixa. Les sabates tenen una amplada d’un metre i una altura de 60 

centímetres. 

Com hem comentat anteriorment, durant l’any 1949 l’edifici va ser objecte d’una ampliació que va 

afectar la zona del menjador, que va ser ampliat uns metres cap al sud. Això va obligar a col·locar uns 

pilars de fàbrica per substituir la paret de càrrega de la façana. Per això, vam decidir obrir una cala en la 

trobada del pilar amb la fonamentació per saber si hi havia hagut algun tipus de modificació en la 

fonamentació. Un cop obert el forat vam veure que no s’havia modificat i que el pilar s’havia construït 

sobre la sabata correguda de l’anterior paret de càrrega de la façana sud. En els plànols constructius 

podem veure un detall tipus de la fonamentació.  

7.2 Estructura vertical 

L’estructura vertical del conjunt de l’edifici està construïda majoritàriament mitjançant parets de càrrega. 

Només en el porxo d’entrada a l’edifici, en la zona d’ampliació del menjador de la planta baixa i en 

l’ampliació del rebedor podem trobar pilars de fàbrica com a element vertical estructural. 

7.2.1 Parets de càrrega 

Un cop hem realitzat l’anàlisi constructiu de l’edifici hem pogut constatar que depenent de l’any de 

construcció de l’element vertical s’ha utilitzat un tipus de material o un altre. Així, doncs, podem establir 

tres tipus de construccions depenent de l’any en què es va realitzar la construcció.
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El sistema constructiu que es va utilitzar en la construcció de l’edifici l’any 1876 estava format per 

pedres unides entre elles amb morter de sorra i calç. També s’utilitzaven teulissos que servien d’ajuda a 

l’hora de col·locar les pedres. La pedra granítica es trobava en abundància en el Pirineu i això feia 

abaratir molt el cost del material. També era habitual utilitzar materials d’edificacions que estaven en 

ruïnes. Amb aquest sistema s’hi van construir les tres primeres plantes de l’edifici. 

Les parets exteriors tenen una amplada mitjana d’uns 70 cm i les interiors d’uns 65 cm, i les altures 

lliures entre sostres són de 3,53 m en la planta baixa, 3,20 m en la planta primera i 3,20 m en la planta 

segona. En aquella època era molt habitual construir parets molt amples i finestres petites per intentar 

aïllar l’interior de l’edifici de les baixes temperatures de l’exterior.  

A la reforma de l’any 1949 es va optar per altres sistemes constructius que ajudaven a reduir l’amplada 

de les parets de càrrega interiors garantint la mateixa estabilitat estructural. Així doncs, a les parets 

interiors es van utilitzar maons massissos de 14 cm de testa per 29,60 cm de llarg i de 7 cm de gruix, 

col·locant l’aparell per llarg, i a les parets exteriors es va utilitzar una barreja dels dos sistemes esmentats 

anteriorment, pedres i maons massissos units entre ells amb morter de ciment. 

A les zones dels forats a les façanes es va emprar només maons massissos perquè agilitzaven molt més 

les tasques que no pas si ho haguessin fet amb pedres. Aquest sistema es va utilitzar en l’ampliació de 

l’edifici en dues plantes més, la tercera i la sota coberta. També es va utilitzar en l’ampliació de l’edifici 

en la zona oest on s’hi va construir un altre edifici de dues plantes annexat al que ja hi havia. 

En l’ampliació del menjador, com a paret de tancament de façana exterior, es va utilitzar un sistema 

constructiu únic en l’edifici. Es tracta d’una construcció de dos fulls en què el de la part exterior està 

format per maons massissos i el de la part interior per un envà de maons foradats de 7 cm d’ample 

separats entre ells per una cambra ventilada. 

7.2.2 Pilars

Els pilars, situats al menjador, al vestíbul/sala d’estar i al porxo estan construïts també amb maons 

ceràmics massissos de 14 cm de testa per 29 cm de llarg i de 7 cm de gruix, units entre ells mitjançant 

morter de ciment. Tenen una secció de 45 cm x 45 cm i transmeten les càrregues directament a les 

sabates corregudes de les anteriors parets de càrrega. Aquests pilars van ser construïts durant la reforma i 

ampliació de l’any 1949. 

7.3 Estructura horitzontal 

El sistema estructural horitzontal de l’edifici es soluciona mitjançant sostres unidireccionals de bigues de 

fusta que descarreguen sobre les parets de càrrega. Es tracta de bigues de fusta conífera de forma 

irregular i de diferent secció, que suporten un entrebigat ceràmic d’una amplada variable (entre 70 i 80 

cm) depenent de l’estança. La llum de les bigues varia també depenent de la sala on estan col·locades, 

sent la seva llum màxima 5,40 m a la planta sota coberta. 

Cal esmentar també que durant la reforma i ampliació de l’edifici l’any 1949 es va reforçar l’estructura 

del sostre de la planta primera mitjançant jàsseres metàl·liques tipus IPE 220 i IPE 180, depenent de la 

funció que tenien. Aquestes jàsseres, que van col·locades en creu, tenen la funció d’escurçar a la meitat la 

llum de les bigues de fusta i encarregar-se de transmetre les càrregues dels sostres a les parets de càrrega. 

Figura 7.1: Vista del sostre de la planta primera des del traster 5 

L’entrebigat està format per dues capes de maons ceràmics i una capa de 2 cm de morter de sorra i calç 

entre mig. La primera filada de maons està unida mitjançant guix natural i la segona mitjançant un 

morter de sorra i calç. En els forjats construïts en l’ampliació de l’edifici de l’any 1949 hi trobem el 

mateix sistema constructiu però en comptes de morter de sorra i calç s’utilitza morter de sorra i ciment. 
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També cal fer referència al sostre de la planta sota coberta que en l’actualitat no disposa de la totalitat de 

les bigues de fusta i que tampoc disposa de l’entrebigat. 

En totes les plantes es va col·locar un fals sostre de canyes i guix per amagar les bigues i l’entrebigat, ja 

que les bigues són irregulars i guerxes. 

7.4 Façanes

Tal com hem comentat abans, dues de les quatre façanes treballen com a parets de càrrega. Tot i això, 

totes les façanes tenen característiques semblants. Les façanes de les tres primeres plantes estan 

construïdes íntegrament amb pedres granítiques i morter de sorra i calç, i estan revestides amb morter de 

sorra i calç i pintades. També tenen amplades molt semblants, que van entre els 67 i els 72 cm.  

Les façanes de les plantes construïdes en l’ampliació (planta tercera, planta sota coberta i la de la zona 

ampliada a l’oest) estan construïdes amb una barreja de pedres granítiques i maons massissos units amb 

morter de sorra i ciment. 

Figura 7.2: Vista de la façana nord a la zona de la planta tercera i planta sota coberta 

7.5 Cobertes 

L’edifici consta de dos tipus de coberta diferents. La coberta de la zona oest de l’edifici de dues plantes 

és a dues vessants que tenen un pendent del 28%. La coberta de l’edifici d’una planta també és a dues 

vessants, que tenen un pendent del 28%, en la vessant sud, i del 40% en la vessant nord. Pel que fa a la 

coberta de la part de l’edifici que consta de planta baixa, tres plantes pis i una planta sota coberta és 

inclinada a quatre vessants i té un pendent del 28%. Les dues estan formades per cavalls que suporten les 

corretges col·locades cada 1,20 m, les quals suporten els cabirons col·locats cada 30 cm. Sobre els 

cabirons hi trobem una solera de maons massissos units entre ells amb guix. Sobre la solera hi trobem la 

teulada de teula àrab. A la zona central de la coberta hi trobem una sèrie de petites encavallades que 

transmeten els esforços a les parets de càrrega centrals. 

Figura 7.3: Vista de la coberta de l’edifici de dues plantes de la part oest del conjunt 

7.6 Elements verticals interiors no estructurals 

Els elements verticals interiors no estructurals (envans/envanets) estan construïts amb maons perforats 

(de 7/4 cm) units entre ells amb guix natural. 

7.7 Revestiments

El revestiment de la façana exterior és un arrebossat de morter de sorra i ciment amb una capa de pintura 

en tot el conjunt. 

Pel que fa al tipus de revestiment interior depèn de les zones on estan ubicats els elements verticals, 

segons si estem parlant de revestiments en sales humides o no. A les sales humides de les diferents 

plantes, com són la cuina i els banys, el revestiment és un arrebossat de morter de sorra i ciment amb un 

enrajolat a la seva superfície. A les altres estances hi trobem un revestiment de guix amb una capa de 

pintura a la seva superfície. 
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7.8 Paviments

En l’edifici hi trobem tres tipus de paviments diferents depenent de l’any de la reforma i de la planta on 

es va fer. 

En la reforma del 1949 l’arquitecte va decidir col·locar dos tipus de paviment diferents segons la planta 

on anaven destinats, de manera que a la planta baixa va col·locar-hi un paviment de gres i a les altres 

plantes, on hi havia totes les habitacions, va col·locar-hi un entarimat de parquet en tauletes. En els banys 

de les habitacions també va decidir col·locar-hi un paviment de gres amb un to més clar que el de la 

planta baixa. 

En la reforma de l’any 1996, al vestíbul i al despatx de la planta baixa també s’hi va col·locar un 

paviment de gres d’un color marronós. 

7.9 Fusteria interior i exterior 

La fusteria exterior està formada per finestres i balconeres de fusta de pi amb un sol gruix de vidre de 4 

mm pintades de color verd. Les portes exteriors també són de fusta de pi i també estan pintades de color 

verd.

La fusteria interior està formada per portes de fusta de pi i són de diferents tipus i dimensions depenent 

de la zona on es troben. Aquestes portes també van pintades de color beix. 

7.10 Escales

Com a la majoria d’edificis de l’època que estaven destinats al turisme de l’alta classe catalana, en què 

era habitual que hi hagués dues escales, una per a l’accés a les diferents plantes dels clients de l’edifici i 

una altra per a l’accés a les diferents plantes dels treballadors de l’edifici, l’escala del servei, en aquest 

edifici hi ha dues escales diferents.

L’escala del servei està construïda mitjançant voltes de maó de pla. Aquesta escala consta de quatre 

trams entre cada planta. Els esgraons es van construir sobre la volta de maó mitjançant elements 

ceràmics i morter de sorra i ciment i estan revestits amb pedra natural polida. La petja de l’escala és de 

16 cm i la contrapetja de 28 cm. La barana de l’escala és un muret de fàbrica d’uns 10 cm d’amplada i 

d’uns 90 cm d’alçada.

L’escala principal d’accés a les diferents plantes està formada per tres trams per planta i és de fusta. La 

petja de l’escala és de 16,75 cm i la contrapetja de 28 cm. La barana també és de fusta i està adornada en 

el seu interior amb unes columnes també de fusta. 

Figura 7.4: Vista de l’escala del servei a l’esquerra i de l’escala general a la dreta 

7.11 Instal·lacions

L’estat d’abandonament en què es troba l’edifici en l’actualitat fa que la majoria de les instal·lacions 

estiguin molt malmeses. Actualment, l’edifici consta de diferents tipus d’instal·lacions que s’hi han anat 

incorporant a mesura que ha anat passant el temps.  

Figura 7.5: Vista de l’ascensor i d’un conducte tècnic 
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Cal destacar quatre conductes tècnics que es van construir durant la reforma de l’any 1949 i pels quals 

actualment no hi passa cap instal·lació, ja que durant la intervenció de l’any 1996 es van extreure tots els 

baixants i tot el cablejat elèctric de què disposava l’edifici. 

També cal dir que en la reforma i ampliació de l’any 1949 s’hi va incorporar un ascensor amb el qual es 

podia accedir fins a la planta tercera, que a la zona del vestíbul i al despatx s’hi va col·locar un sistema de 

calefacció mitjançant el terra radiant i es va fer un circuit elèctric nou i que a la planta primera es va 

instal·lar un sistema de calefacció mitjançant radiadors. 

 

7.12 Altres elements 

Cal destacar també un vitrall que està situat a l’escala general de la planta baixa. En aquest vitrall hi 

podem veure una imatge de l’hotel de Sanillés al fons envoltada per núvols, prats, un riu i arbres. Aquest 

vitrall també es va col·locar en la reforma i ampliació de l’edifici l’any 1949. 

Figura 7.6: Vista del vitrall de la planta baixa 

8. ANÀLISI DE LES LESIONS I DE LES CAUSES QUE LES PROVOQUEN

En aquest apartat estudiarem totes les lesions que estiguin presents a l’edifici, ja siguin lesions 

estructurals o no, i un cop les coneguem les classificarem segons si són lleus, moderades o greus.  

El mètode d’estudi serà el següent: primer nombrarem l’element constructiu del qual volem fer l’estudi i 

després assenyalarem les lesions i la descriurem. Per poder entendre bé a quin tipus de lesió ens referim 

es mostraran unes imatges de cada tipus de lesió. També és important consultar els plànols de l’estudi de 

lesions de les diferents plantes per poder tenir una idea més exacta de quin tipus de lesió podem trobar a 

cada una de les diferents estances que composen l’edifici. 

8.1 Tipus de lesions que trobem a l’edifici i causes que les provoquen 

8.1.1 Elements verticals interiors 

Pàtines per brutícia 

S’han observat pàtines d’un color grisenc a les parets de les diferents estances de l’edifici que es troben 

en desús produïdes per l’acumulació de pols. També en podem trobar algunes produïdes pels treballadors 

durant la rehabilitació de l’any 1996. Generalment les trobem a les zones baixes dels revestiments de les 

parets tot i que també les hem trobat en les zones altes. Aquestes últimes possiblement són més clares i 

creiem que algunes han estat produïdes per les defecacions dels corcs grans quan surten de la biga, ja que 

hem pogut veure algun dels insectes morts en aquella zona. 

 

Figura 8.1: Pàtina produïda per la brutícia a la part superior de la paret 
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Pàtines produïdes per humitats

Les pàtines produïdes per humitats tenen com a principal característica un color gris fosc. Aquest tipus 

de lesions es produeixen en zones on hi ha filtracions d’aigua, on hi ha poca ventilació i poden arribar a 

fer mala olor. Només a la planta sota coberta, a la planta tercera i a la planta segona hem trobat lesions 

d’aquest tipus. 

Figura 8.2: Vista d’una lesió produïda per l’humitat 

En aquesta fotografia hi podem veure un exemple clar de la pàtina fosca que provoquen les humitats.  

Despreniment i erosió de la pintura

Un altre tipus de lesió que hi trobem a quasi totes les cambres que tenen un revestiment pintat és el 

despreniment de la capa de pintura. A causa de la degradació del material i la falta de manteniment, la 

pintura, al pas del temps, va perdent les qualitats que fan que s’adhereixi al revestiment i es desprèn. 

Això també passa en les zones on hi ha humitat, ja que l’aigua o el vapor d’aigua estova la pintura i 

aquesta es desprèn de la paret. 

Figura 8.3: Vista de dues zones afectades pel despreniment o erosió de la capa de pintura 

Despreniment del revestiment

Aquesta lesió també és molt freqüent en els elements verticals, ja sigui perquè el material s’ha desprès 

per ell mateix o bé perquè durant la intervenció de l’any 1996 van repicar-lo. Quan el material es desprèn 

de l’element vertical és perquè ha perdut les qualitats d’unir el revestiment amb la paret a causa del pas 

del temps o perquè hi va haver una mala execució. Com en la pintura la humitat també pot fer que el 

revestiment canviï de volum i es desprengui de la paret. 

 

Figura 8.4: Vista d’un despreniment del revestiment 
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Esquerdes i fissures

D’aquest tipus de lesions n’hem trobat de verticals i d’ horitzontals. Les verticals estan presents en zones 

on la biga de fusta ha fletxat massa i ha carregat sobre l’envà o l’element vertical que hi havia en la seva 

llum. També pot ser que es produeixi una fissura o esquerda vertical quan la càrrega que rep la paret de 

càrrega en un punt és massa gran i no la pot suportar. Una altra tipologia de fissura vertical que hem 

trobat a l’edifici ha estat a la zona on s’uneix el sostre de l’escala del servei i la paret de càrrega, creiem 

que aquesta fissura ha estat provocada per la fletxa del sostre que ha provocat que les parets quedessin 

separades entre elles.  

Pel que fa a les esquerdes horitzontals les hem trobat en zones on s’ha eliminat el sostre i l’envà ha 

quedat sense suport en la seva base.

Figura 8.5: Vista d’una fissura vertical en un element vertical 

Forats

En alguns dels envans de l’edifici hem pogut observar diversos forats de diferents mides. Aquest tipus de 

lesió pot haver estat provocada per les actuacions que es van dur a terme l’any 1996 o bé a causa que 

l’envà s’hagi recolzat sobre una biga que ha fletxat i ha produït diverses esquerdes de gran gruix 

provocant aquests forats. 

Figura 8.6: Vista d’un forat en l’element vertical 

8.1.2 Elements horitzontals interiors 

Pàtines per brutícia 

En els elements horitzontals interiors no hem observat gaires lesions d’aquest tipus ja que solen ser 

produïdes per l’activitat humana o bé per l’acumulació de la pols i en aquesta superfície és molt difícil 

que s’hi adhereixin. 
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Pàtines produïdes per humitats

Les pàtines produïdes per humitats tenen com a principal característica un color gris bastant fosc. Aquest 

tipus de lesions es produeixen en zones on hi ha goteres, on hi ha poca ventilació, i poden arribar a fer 

mala olor. Només a la planta sota coberta, a la planta tercera i a la planta segona hem trobat lesions 

d’aquest tipus. 

Figura 8.7: Vista d’una pàtina produïda per humitats 

Despreniment i erosió de la pintura

Aquest tipus de lesió és molt freqüent en les sales on encara no s’ha eliminat el fals sostre. Normalment 

són produïdes per la degradació de la pintura pel pas del temps tot i que també l’excés d’humitat 

ambiental hi pot afectar. 

Figura 8.8: Vista de l’erosió o despreniment de la pintura en un element horitzontal 

Despreniment del revestiment

Aquesta lesió no és molt freqüent en els elements horitzontals. Pot ser produïda per la degradació del 

material pel pas del temps, tot i que la principal causa ha estat la intervenció de l’any 1996 en què es van 

repicar alguns fals sostres. També pot ser causada per la humitat.  

Esquerdes i fissures

Aquest tipus de lesions no són massa freqüents en l’edifici, ja que la majoria de fals sostres es van 

eliminar. Tot i això en els fals sostres que encara es mantenen sí que n’hi podem trobar.  

Creiem que són provocades per les dilatacions i contraccions del revestiment. 

Figura 8.9: Vista d’una fissura horitzontal en un element horitzontal 

Lesions en les bigues de fusta:

Per poder realitzar l’estudi de lesions en les bigues de fusta vam crear una fitxa tipus on teníem en 

compte una sèrie de possibles lesions que es podien produir.

Un cop realitzada la fitxa vam començar a inspeccionar les bigues mitjançant un trepant, un higròmetre 

de punxes, un punxo i un metre. Amb aquestes eines vam poder conèixer l’estat en que es trobaven les 

bigues. En aquesta prospecció teníem en compte, entre altres coses, el contingut d’humitat de les bigues, 



DIAGNOSI DEL BALNEARI DE SANILLÉS: ESTUDI HISTÒRIC I CONSTRUCTIU, AIXECAMENT GRÀFIC I ESTUDI DE LES LESIONS 
 

27 

 

la duresa de la superfície, si tenia zones més toves a l’interior, si estava atacada per insectes biòtics 

(fongs, termites, corcs), el diàmetre dels nusos, si tenia semes a tenir en compte o bé si tenia clivelles.  

Fitxa per a la prospecció de les bigues de fusta: 

Un cop analitzades en vam fer una valoració depenent de l’estat en què es trobessin: les bigues que 

creíem que no tenien lesions importants i que podíem reutilitzar per construir un nou sostre les vam 

classificar com a estat 3, on els hi atorgàvem una resistència a flexió de 1,3 KN/cm2 segons especificava 

el llibre de l’ITEC de reconeixement de sostres de fusta (Recomanacions per al reconeixement, la 

diagnosi i la teràpia de sostres de fusta). Les bigues inspeccionades que estaven afectades de forma 

puntual amb lesions de poca importància les classificàvem en l’estat 2, atorgant-los-hi una resistència a 

flexió d’1 KN/cm2. I les que estaven afectades en tot el seu conjunt o bé tenien una lesió important les 

classificàvem en l’estat 1. Aquestes últimes no les vam tenir en compte a l’hora de realitzar els càlculs, ja 

que havien de ser o bé reforçades o bé substituïdes.

A continuació fem referència a les lesions observades en les bigues de fusta: 

Clivelles en bigues de fusta

Les clivelles longitudinals de les bigues provoquen que la biga perdi una part de la seva resistència a 

flexió. El problema es complica quan les clivelles estan situades en el cantell de la biga. En aquest tipus 

de lesions les clivelles divideixen la biga en dos en el sentit perpendicular a les fibres i això pot produir 

el trencament de la biga. Per això és molt important conèixer la longitud de la clivella, la seva direcció i 

la seva profunditat, igual que la seva localització. 

Figura 8.11: Vista d’una clivella horitzontal en una biga de fusta 
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Atac de corc gran en bigues de fusta

Aquest tipus d’insectes es troben presents a moltes de les bigues de l’edifici. A la majoria de bigues 

només les han atacat a la zona superficial, fins a uns 4 centímetres de profunditat. Això ho hem 

comprovat amb l’ajuda d’un punxó i d’un trepant. 

El sentit de treball d’aquest corc és en la direcció de les fibres de manera que principalment ataca a la 

part tova de la biga. A mesura que va avançant per la biga va creant uns conductes de fins a 7 mm de 

diàmetre on hi deixa un polsim molt característic. Un cop ha acabat el seu cicle larvari es transforma en 

una espècie de formiga alada i deixa la biga. 

Es pot reconèixer fàcilment gràcies a la pols que va deixant a mesura que va avançant i si realitzem una 

cala a la biga es pot reconèixer per la grandària dels conductes que crea per desplaçar-se. També tenen la 

característica de fer un soroll molt característic que es sent bé a la nit. 

Normalment solen atacar els caps de les bigues però en alguna biga de les que hem inspeccionat hem 

pogut comprovar com estava afectada en tota la seva llum. 

Les bigues que estan atacades per aquest tipus d’insectes de forma general les hem classificat com a estat 

1 i no les hem tingut en compte a l’hora d’efectuar el peritatge estructural. Les que només estan atacades 

en zones específiques o a poca profunditat sí que les hem tingut en compte i les hem classificat a l’estat 

2.

Figura 8.12: Vista d’una biga afectada per l’atac dels corcs grans 

Guerxament de les bigues de fusta

Aquest tipus de lesió és molt habitual en bigues tallades directament al bosc. A l’edifici hem pogut trobar 

algun exemple de biga guerxa. En principi aquest tipus de lesions no afecten en gran mesura el 

comportament estructural de la biga si no es tracta d’una gran guerxa. Es important valorar biga per biga 

si la guerxa que l’afecta redueix substancialment la seva resistència o bé l’afecte és insignificant. 

Figura 8.13: Vista d’una biga guerxa 
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Podriment de les bigues de fusta

Normalment aquest tipus de lesió l’observem en zones com per exemple els caps de les bigues o bé a 

bigues situades al costat de passos d’instal·lacions d’aigua o de sanejament. A l’edifici no hem trobat 

gaires bigues afectades per aquest tipus de lesió, ja que la gran amplada de les parets exteriors fa que els 

caps de les bigues quedin bastant aïllats de l’impacte de l’aigua a les façanes. Els únics punts on hem 

pogut trobar aquest tipus de lesió han estat al costat dels tubs de sanejament de l’edifici i a la planta sota 

coberta. A la figura 8.14 podem observar un tub de sanejament que a causa del deteriorament al pas del 

temps ha causat que el morter es fissures. Aquestes fissures han provocat que l’aigua que baixava pel tub 

de sanejament anés a parar a la biga, i això ha provocat el podriment d’aquesta biga en aquest punt. 

També cal dir que en el sostre de la coberta es poden observar diverses bigues afectades per aquest tipus 

de lesió. En no poder accedir-hi no hem pogut valorar l’estat en què es trobaven.

8.14: Vista d’una biga afectada per un podriment en la zona de gir del tub dels baixants 

Nusos i semes

Aquest tipus de malformacions de les bigues les vam tenir en compte a l’hora de valorar l’estat en què es 

trobaven però són lesions de caràcter lleu, ja que si no són d’una gran diàmetre o mida no se’ls hi dona 

molta importància. Quan vam fer la valoració de les bigues vam poder comprovar com algunes tenien un 

gran nombre de nusos, però la majoria eren de dimensions mol reduïdes. 

Figura 8.15: Vista d’un nus 

Oxidació de les jàsseres metàl·liques 

Algunes de les jàsseres metàl·liques del sostre de la planta primera van ser restaurades i pintades amb 

pintura antioxidant durant la reforma de l’any 1996. Tot i això actualment encara n’hi ha unes quantes  

en què no s’hi va intervenir i que presenten lesions d’aquest tipus. A causa de la humitat i a causa que la 

pintura que se’ls hi va aplicar l’any 1949 ha perdut les seves qualitats antioxidants s’han produït aquest 

tipus de lesions. 

Figura 8.16: Vista d’una zona oxidada de les jàsseres metàl·liques 
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Enfonsament del paviment 

Aquest tipus de lesió és present a la majoria dels forjats de les diferents plantes, ja que el pas del temps i 

el deteriorament de les bigues de fusta ha fet que aquestes anessin perdent resistència a mesura que 

anaven passant els anys fins a al punt que la fletxa del sostre es nota a simple vista. Aquest fenomen 

podria provocar el trencament de l’entrebigat ceràmic i del paviment que hi té a sobre. 

Forats

En els sostres dels edificis hi podem trobar diversos forats de diferent mida que han estat provocats de 

forma manual o de forma accidental durant la reforma i ampliació de l’any 1996. Aquests forats no 

representen un greu problema per a l’estabilitat del sostre, ja que no malmeten les bigues de fusta, però sí 

que hi ha el perill que a mesura que passi el temps es vagin fent més grans i puguin afectar la resta del 

sostre. 

Figura 8.17: Vista d’un forat en un element horitzontal 

Trencament de peces ceràmiques d’entrebigat 

En alguns casos també hem pogut observar com les peces ceràmiques de l’entrebigat estaven fissurades o 

trencades. Això no representa una lesió important per a l’estabilitat del forjat. 

Figura 8.18: Vista del trencament de l’entrebigat en un element horitzontal 

Trencament de l’encanyissat 

Durant la intervenció de l’any 1996 es va eliminar la major part de l’encanyissat que exercia de fals 

sostre en la majoria de les estances de l’edifici per poder saber en quin estat es trobaven les bigues. En 

els casos que es va mantenir hi ha hagut alguns despreniments del material de revestiment que han 

provocat el trencament de l’encanyissat. 

Figura 8.19: Vista del trencament de l’encanyissat d’un element horitzontal 
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8.1.3 Lesions en façanes 

Pàtines per brutícia 

S’han observat pàtines de brutícia a diverses zones de les façanes. La majoria d’elles estan situades a les 

zones baixes i estan produïdes per l’activitat humana a la zona. També hem trobat pàtines produïdes per 

l’impacte de l’aigua en el revestiment o bé a causa de l’aigua que baixa per un conducte d’aigües pluvials 

oxidat com podem veure a la figura 8.20. 

Figura 8.20: Vista d’una zona afectada per pàtines de brutícia a la façana 

Pàtines produïdes per humitat

Aquest tipus de pàtines les trobem en major mesura que les anteriors. La majoria estan situades a la part 

baixa de la façana nord. Aquesta façana es troba situada a uns tres metres d’un mur de contenció paral·lel 

a ella de 7 metres d’altura. Això i la nul·la radiació solar que rep en estar orientada al nord fa que 

l’ambient no pugui respirar i les humitats hi persisteixin. També és important tenir en compte que quan 

neva, al no tocar-hi mai el sol, la neu pot tardar mesos en fondre’s i això provoca que la humitat de 

l’ambient augmenti.   

Figura 8.21: Vista d’una zona afectada per pàtines produïdes per la humitat 

Despreniment i erosió de la pintura

El despreniment i l’erosió de la pintura també afecten la façana, ja que es tracta d’una façana arrebossada 

amb morter de ciment i sorra i posteriorment pintada. Cal dir que no se sap exactament l’última vegada 

que es van pintar les façanes però creiem que fa bastant de temps i que segurament es van pintar amb 

pintura que no era apta per exteriors i menys per a l’alta muntanya.  

A Sanillés els hiverns són molt freds i humits, ja que la finca es troba al fons d’una vall on hi passa un riu 

a pocs metres, i quan neva la neu s’hi queda durant molt de temps. Tots aquests fets provoquen que la 

humitat de l’ambient augmenti i això afecta directament la pintura. 

Figura 8.22: Vista d’una zona de la façana afectada pel despreniment o erosió de la pintura 
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Despreniment del revestiment

Aquesta lesió l’hem trobat principalment en zones baixes que s’han intervingut o que estan en contacte 

amb zones més humides. Quan el material s’erosiona o es desprèn de l’element vertical és perquè ha 

perdut les qualitats que té d’unir el revestiment amb la paret. Les causes que poden produir aquest tipus 

de lesions són el pas del temps, una mala execució o bé l’alta humitat de l’ambient.    

Figura 8.23: Vista d’una zona afectada per despreniment del revestiment 

Esquerdes i fissures

Les úniques fissures que hem trobat en les façanes de l’edifici han estat produïdes per dilatacions i 

contraccions del revestiment. Segurament la causa és la variació entre la temperatura de dia i la de la nit 

en èpoques de l’any. Cal destacar que no hem observat cap tipus d’esquerda en aquests paraments 

verticals. 

Figura 8.24: Vista d’una fissura vertical a la façana nord 

8.1.4 Coberta

Per poder realitzar l’estudi de lesions de la coberta hem hagut d’inspeccionar-la des de la planta sota 

coberta i des de l’exterior, ja que a causa del mal estat en què es troba és recomanable no accedir-hi.  

Trencament o fissuració de la teula ceràmica

La gran majoria de teules de ceràmica tipus “àrab” que hi ha a la coberta es troben afectades per aquest 

tipus de lesió. La diferència de temperatura entre el dia i la nit en algunes èpoques de l’any ha fet que les 

teules es fissuressin o es trenquessin. Una altra causa també és el fred de l’hivern; en aquesta zona 

s’arriba a temperatures de fins a 18 ºC negatius i això provoca que la humitat que conté la teula en els 

seus porus es converteixi en gel, cosa que fa que n’augmenti el volum i es provoquen les lesions. 

Figura 8.25: Vista d’una zona de la coberta afectada pel trencament de diverses teules. 
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Enfonsament de la vessant de la coberta

En la majoria de les vessants de la coberta podem observar a simple vista, en la seva zona central, com 

s’ha enfonsat. La causa d’aquest tipus de lesió probablement ha estat la combinació de l’excés de pes de 

la coberta en les nevades amb el deteriorament de les bigues de fusta que la suporten. 

Figura 8.26: Vista de l’enfonsament d’una vessant de la coberta. 

Despreniment i erosió de la pintura

En algunes xemeneies de l’edifici s’ha produït aquest tipus de lesió. 

Aparició d’organismes en les cobertes

Una altra lesió que hi podem trobar a la coberta de forma general és l’aparició d’uns organismes produïts 

per la falta de manteniment. Aquest tipus de lesions poden arribar a provocar lesions greus, ja que ajuden 

a mantenir l’ humitat en les teules i això provoca que es puguin produir filtracions quan plou. També les 

arrels d’aquests organismes poden provocar el despreniment de les teules. 

Figura 8.27: Vista d’una zona de la coberta afectada per organismes 

8.1.5 Paviments

Actualment a l’edifici hi ha tres tipus de paviments que estan afectats per lesions, el paviment de la 

planta baixa que és de gres, el paviment de la resta de plantes que és de parquet de punt d’Hongria i el 

paviment de gres dels banys de les habitacions.  

Les lesions que ens hem trobat són les següents: 

Inexistència del paviment

A causa de les intervencions dutes a terme l’any 1996 en diferents zones de l’edifici el paviment es va 

extreure. 

Figura 8.28: Vista d’una zona on existeix el paviment 
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Erosió del paviment

A causa del pas del temps els diferents paviments de les diferents plantes s’han anat erosionant. També 

hi ha ajudat el fet que s’hagi treballat durant les intervencions realitzades l’any 1996 sobre ell sense cap 

tipus de protecció. 

Figura 8.29: Vista d’una zona del paviment erosionada 

Despreniment del paviment

A causa dels moviments dels sostres, de les dilatacions dels paviments i de les fletxes de les bigues s’han 

aixecat algunes zones del paviment en totes les plantes menys a la planta baixa. 

Figura 8.30: Vista d’una zona on hi veiem el paviment desprès 

8.1.6 Fusteria exterior i interior 

Despreniment de la pintura

A causa del pas del temps i de la falta de manteniment la pintura de la fusteria s’ha anat desprenent. 

Altres possibles causes d’aquests despreniments en les fusteries exteriors són la radiació solar, l’ humitat 

exterior i el fred de l’hivern. 

Falta de vidres

La falta de vidres o la seva fissuració és bastant habitual en algunes de les finestres i balconeres de 

l’edifici. La causa d’aquest tipus de lesions ha estat la falta de manteniment i el pas del temps. 

Figura 8.31: Vista de varies finestres sense vidre 
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8.2 Classificació de les lesions 

A continuació hem realitzat una valoració de les diferents lesions que existeixen a l’edifici classificant-

les en lesions lleus (la intervenció per sanejar-les no és urgent), moderades (la intervenció per sanejar-les 

no és urgent tot i què s’han d’intervenir el més aviat possible) i greus (la intervenció és urgent perquè les 

lesions poden provocar la fallida d’alguns elements estructurals importants). 

LESIÓ

CLASSIFICACIÓ DE LES LESIONS 

GRAVETAT 
URGÈNCIA 

D'INTERVENCIÓ 

EN ELEMENTS VERTICALS INTERIORS 

Pàtines per brutícia LLEU AJORNABLE 

Pàtines produïdes per humitats de l'ambient LLEU AJORNABLE 

Pàtines produïdes per humitats de filtració GREU URGENT 

Despreniment i erosió de la pintura LLEU AJORNABLE 

Despreniment del revestiment LLEU AJORNABLE 

Esquerdes i fissures en elements no estructurals LLEU AJORNABLE 

Esquerdes i fissures en elements estructurals GREU A VALORAR 

Forats MODERADA AJORNABLE 

EN ELEMENTS HORITZONTALS INTERIORS 

Pàtines per brutícia LLEU AJORNABLE 

Pàtines produïdes per humitats de l'ambient LLEU AJORNABLE 

Pàtines produïdes per humitats de filtració GREU URGENT 

Despreniment i erosió de la pintura LLEU AJORNABLE 

Despreniment del revestiment LLEU AJORNABLE 

Esquerdes i fissures en elements no estructurals LLEU AJORNABLE 

Esquerdes i fissures en elements estructurals GREU A VALORAR 

Clivelles en bigues de fusta MODERADA AJORNABLE 

Atac de corc gran en bigues de fusta GREU URGENT 

Guerxament de les bigues de fusta LLEU A VALORAR 

Podriment de les bigues de fusta GREU URGENT 

Nusos i semes LLEU A VALORAR 

Oxidació de les jàsseres metàl·liques MODERADA AJORNABLE 

Enfonsament del paviment MODERADA AJORNABLE 

Forats MODERADA AJORNABLE 

Trencament de peces ceràmiques d’entrebigat LLEU AJORNABLE 

Trencament de l’encanyissat LLEU AJORNABLE 

LESIONS EN FAÇANES 

Pàtines per brutícia LLEU AJORNABLE 

Pàtines produïdes per humitats de l'ambient LLEU AJORNABLE 

Pàtines produïdes per humitats de filtració GREU URGENT 

Despreniment i erosió de la pintura LLEU AJORNABLE 

Despreniment del revestiment LLEU AJORNABLE 

Esquerdes i fissures en elements no estructurals LLEU AJORNABLE 

Esquerdes i fissures en elements estructurals GREU A VALORAR 

LESIONS EN COBERTA 

Trencament de la teula ceràmica GREU URGENT 

Enfonsament del llit de la coberta MODERADA AJORNABLE 

Despreniment i erosió de la pintura LLEU AJORNABLE 

LESIONS EN PAVIMENTS 

Inexistència del paviment LLEU AJORNABLE 

Erosió del paviment LLEU AJORNABLE 

Despreniment del paviment LLEU AJORNABLE 

LESIONS EN FUSTERIES INTERIORS O 

EXTERIORS 

Despreniment de la pintura LLEU AJORNABLE 

Falta de vidres LLEU AJORNABLE 
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9. PERITATGE ESTRUCTURAL 

En aquest punt estudiarem l’estat en què es troba l’actual estructura per poder saber si serà útil per 

suportar les sol·licitacions de la solució constructiva que es construirà en una futura rehabilitació i les 

sobrecàrregues d’ús que pugui ocasionar l’activitat que s’hi desenvolupi.

Per facilitar la comprensió del peritatge estructural vam creure convenient dividir la memòria en tres 

parts. Primer realitzarem l’estudi de l’estat dels diferents sostres. Un cop coneguem l’estat de càrregues 

dels diferents sostres peritarem l’estructura vertical de l’edifici. Una vegada coneguem totes les 

càrregues que reben les fonamentacions estudiarem si aquestes són suficients o bé s’han de modificar. 

Cal dir que per completar aquest apartat s’ha de tenir en compte l’annex de càlcul (Annex C), on hi 

trobarem tots els càlculs que ens han ajudat a saber si els actuals elements estructurals poden suportar 

l’estat de càrregues que es trobarien una vegada rehabilitat l’edifici. També s’han de tenir en compte els 

plànols del peritatge estructural. 

9.1 Peritatge estructural en els sostres 

Tal com hem esmentat anteriorment en aquest apartat analitzarem la capacitat que te l’estructura existent 

de bigues de fusta per suportar les diferents sol·licitacions que produirà la solució constructiva de sostre 

que hem considerat que es construirà en un futur. 

Per determinar l’estat de les bigues de fusta haurem de seguir diversos passos:  

- Realitzar una prospecció visual de l’estat de les bigues. 

- Calcular la capacitat resistent de les bigues. 

- Realitzar una hipòtesi de càrregues. 

- Comprovar que suporta les sol·licitacions a flexió i a deformació. 

- Explicar l’estat en que es troben i donar una sèrie de recomanacions a l’hora d’intervenir. 

Una vegada haguem realitzat una prospecció aprofundida de l’estat de les bigues haurem de definir una 

hipòtesi de la solució de sostre que s’optarà en el moment de la rehabilitació de l’edifici. Al no saber 

quin és el tipus de sostre que es construirà en les diferents plantes en un futur, nosaltres hem proposat 

una sèrie de solucions tenint en compte criteris mediambientals, econòmics i constructius. A l’hora de 

realitzar els càlculs ja hem tingut en compte aquestes solucions de forjats. 

Per poder fer més comprensible el càlcul hem atorgat una lletra a cada secció de la biga que podem 

trobar a l’edifici. Ho podem veure a la taula següent: 

SIMPLIFICACIÓ DE BIGUES DE FUSTA 

CATEGORIA SECCIÓ (cm²) 

A 23 x 24 

B 23 x 23 

C 19 x 22 

D 17 x 23 

E 20 x 20 

F 16 x 21 

G 12 x 22 

H 17 x 17 

I 15 x 16 

J 15 x 15 

K 9 x 18 

Per poder calcular les bigues de fusta a flexió i a deformació hem creat un arxiu d’excel que ens ajuda a 

realitzar la tasca amb més rapidesa. 

9.1.1 Sostre planta primera 

Hem decidit mantindre aquest sostre tal com es troba actualment. Si alguna de les bigues de fusta o de les 

jàsseres metàl·liques no pot suportar l’estat de càrregues proposat, en el pròxim apartat (10) dictarem una 

sèrie de recomanacions per poder reforçar l’estructura. Cal dir que aquest sostre només es pot intervenir 

per la part inferior ja que la primera planta es troba en bon estat i no s’ha previst realitzar-hi cap 

intervenció. 

Actualment aquest sostre està format per bigues de fusta, una solera de dos capes de maons ceràmics, 

una capa amb morter de calç i sorra i a sobre el paviment. Durant la reforma i ampliació de l’any 1949 es 

va reforçar el sostre mitjançant jàsseres metàl·liques tipus IPE 220 i IPE 180 que estaven col·locades en 

creu i reduïen la llum de les bigues de fusta a la meitat. 
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Segons hem pogut calcular en l’annex C no hi ha cap jàssera metàl·lica que pugui suportar l’estat de 

càrregues proposat tret de la IPE 180-4. 

En la següent taula trobarem els resultats del càlcul  si no compleixen a flexió i a deformació hauran de 

ser reforçades amb la solució proposada en l’apartat 10 de recomanacions d’intervenció. 

SOSTRE PLANTA PRIMERA  

Nº BIGA  TIPUS DE SECCIÓ ESTAT (1-2-3) LLUM (m) 
COMPLEIX A 

FLEXIÓ DEFORMACIÓ
1.1 K 3 2,45 NO   
1.2 F 2 2,45 SI SI
1.3 F 2 2,45 SI SI
1.4 C 3 2,45 SI SI
1.5 K 3 2,45 NO   
1.6 H 3 2,45 NO   
1.7 I 2 2,45 NO   
1.8 H 3 2,45 NO   
1.9 K 2 2,45 NO   
1.10 C 3 2,45 SI SI
1.11 E 3 2,45 SI SI
1.12 H 2 2,45 NO   
1.13 H 3 2,45 NO   
1.14 H 3 2,45 NO   
1.15 K 2 2,45 NO   
1.16 F 3 2,45 SI SI
1.17 K 2 2,45 NO   
1.18 D 3 2,45 SI SI
1.19 C 3 2,45 SI SI
1.20 K 3 2,45 NO   
1.21 K 3 2,45 NO   
1.22 H 2 2,45 NO   
1.23 E 3 2,45 SI SI
1.24 I 2 2,45 NO   
1.25 C 3 2,45 SI SI
1.26 C 3 2,45 SI SI

1.27 H 3 2,45 NO   
1.28 C 3 2,45 SI SI
1.29 I 3 2,45 NO   
1.30 E 3 2,45 SI SI
1.31 E 3 2,45 SI SI

1.32 K 3 2,45 NO   
1.33 I 2 2,45 NO   
1.34 C 3 2,45 SI SI
1.35 E 3 2,45 SI SI
1.36 E 3 2,45 SI SI
1.37 E 3 2,45 SI SI
1.38 E 3 2,45 SI SI
1.39 C 3 2,45 SI SI
1.40 H 2 2,45 NO   
1.41 E 3 2,45 SI SI
1.42 K 3 2,45 NO   
1.43 C 3 2,45 SI SI
1.44 K 3 2,45 NO   
1.45 E 3 2,45 SI SI
1.46 K 2 2,45 NO   
1.47 K 2 2,45 NO   
1.48 H 2 2,45 NO   
1.49 C 3 2,45 SI SI
1.50 E 3 2,45 SI SI
1.51 C 3 2,45 SI SI
1.52 C 3 2,45 SI SI
1.53 C 3 2,45 SI SI
1.54 F 3 2,45 SI SI
1.55 K 2 2,45 NO   
1.56 K 3 2,45 NO   

JÀSSERES METÀL·LIQUES   
JM-1 2 x HEB 200 3 3,45 SI SI
JM-2 2 x HEB 200 3 3,45 SI SI
JM-3 2 x HEB 200 3 2,45 SI SI
JM-4 2 x HEB 200 3 2,45 SI SI
JM-5 2 x HEB 200 3 2,45 SI SI
JM-6 2 x HEB 200 3 2,45 SI SI
JM-7 2 x HEB 200 3 2,45 SI SI

JÀSSERES METÀL·LIQUES IPE 180  
JM180-1 IPE 180 3 4,90 NO   
JM180-2 IPE 180 3 4,90 NO   
JM180-3 IPE 180 3 4,90 NO   
JM180-4 IPE 180 3 3,00 SI SI
JM180-5 IPE 180 3 4,90 NO   
JM180-6 IPE 180 3 4,90 NO   
JM180-7 IPE 180 3 4,90 NO   
JM180-8 IPE 180 3 4,90 NO   

JÀSSERES METÀL·LIQUES IPE 220   
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JM220-1 IPE 220 3 4,90 NO   
JM220-2 IPE 220 3 4,90 NO   
JM220-3 IPE 220 3 4,90 NO   
JM220-4 IPE 220 3 4,90 NO   
JM220-5 IPE 220 3 4,90 NO   
JM220-6 IPE 220 3 4,90 NO   

9.1.2 Sostre de la planta segona 

Aquest sostre hem proposat modificar-lo. Quan vam realitzar el primer càlcul per determinar si les 

actuals bigues podrien suportar l’estat de càrregues proposat vam determinar que només un 15% del total 

ho suportaria. Això va fer que penséssim un altre tipus de solució de sostre per aquesta planta.

Així doncs, la solució que creiem que s’ha de dur a terme en aquest sostre és la següent: es tracta de 

mantenir les actuals bigues que es trobin en estat 1 i en estat dos i fer-les treballar conjuntament amb uns 

panells de fusta laminada de 10 cm de cantell. Aquests panells van units a les parets de càrrega de 

l’edifici mitjançant uns angulars metàl·lics i són autoportants. Nosaltres proposem fer treballar 

conjuntament els panells i les bigues de fusta que hi ha actualment de manera que treballarien com una 

biga combinada en T. Per dur a terme aquest tipus d’unió fa falta que les bigues tinguin la cara superior 

plana. Per garantir al 100% la unió entre els dos elements hi col·locarem uns cargols metàl·lics que 

travessaran els dos sistemes . A continuació podem veure un detall tipus d’aquest nou sostre: 

Segons hem calcular a l’annex C amb aquest sistema constructiu totes les bigues de la planta que es 

trobessin en l’estat 2 o en l’estat 3 es podrien utilitzar per la futura solució. 

Tot seguit trobarem la taula amb els resultats dels càlculs realitzats en aquest sostre, cal dir que només 

hem pogut inspeccionar les bigues d’una zona ja que la resta es troben tapades pel fals sostre: 

SOSTRE PLANTA SEGONA  

Nº BIGA TIPUS DE SECCIÓ ESTAT (1-2-3) LLUM (m) 
COMPLEIX A 

FLEXIÓ DEFORMACIÓ
2.1 F 2 5,00 SI SI
2.2 E 3 5,00 SI SI
2.3 E 3 5,00 SI SI
2.4 F 3 5,00 SI SI
2.5 G 2 5,00 SI SI
2.6 C 2 5,00 SI SI
2.7 E 3 5,00 SI SI
2.8 D 2 5,00 SI SI
2.9 A 3 5,00 SI SI

2.10 H 1 5,00 NO NO
2.11 G 3 5,00 SI SI
2.12 G 3 5,00 SI SI
2.13 A 3 5,00 SI SI
2.14 K 2 5,00 SI SI
2.15 A 3 5,00 SI SI

9.1.3 Sostre planta tercera 

Les bigues d’aquest sostre tenen el mateix problema que les del sostre inferior, molt poques podrien 

suportar l’estat de càrregues proposat. A més a més tenen el problema afegit de que la majoria d’elles 

tenen la cara superior arrodonida i això fa que no poguem garantir al 100% la unió entre els panells 

laminats i les bigues de fusta. Tot i això hem optat per la mateixa solució constructiva canviant el cantell 

dels panells de fusta laminada que passarà a ser de 14 cm. A continuació podem veure un detall d’aquest 

tipus de sostre: 
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Segons hem calcular a l’annex C amb aquest sistema constructiu totes les bigues de la planta que es 

trobessin en l’estat 2 o en l’estat 3 es podrien utilitzar per la futura solució. 

Tot seguit trobarem la taula amb els resultats dels càlculs realitzats en aquest sostre: 

SOSTRE PLANTA TERCERA  
Nº BIGA  

TIPUS DE SECCIÓ ESTAT (1-2-3) LLUM (m) 
COMPLEIX A 

FLEXIÓ DEFORMACIÓ
3.1 E 2 5,30 SI SI
3.2 G 3 5,30 SI SI
3.3 G 2 5,30 SI SI
3.4 C 3 5,30 SI SI
3.5 E 2 5,30 SI SI
3.6 C 3 5,30 SI SI
3.7 G 2 5,30 SI SI
3.8 H 2 5,30 SI SI
3.9 H 2 5,30 SI SI
3.10 A 3 5,30 SI SI
3.11 F 3 5,30 SI SI
3.12 G 3 5,30 SI SI
3.13 H 3 5,30 SI SI
3.14 G 3 5,30 SI SI
3.15 G 2 5,30 SI SI
3.16 B 3 5,30 SI SI
3.17 D 3 5,30 SI SI
3.18 K 3 5,30 SI SI
3.19 C 2 5,30 SI SI
3.20 C 3 5,30 SI SI
3.21 K 2 5,30 SI SI
3.22 H 2 5,30 SI SI
3.23 E 2 5,30 SI SI
3.24 A 3 5,30 SI SI
3.25 B 3 5,30 SI SI
3.26 K 1 5,30 NO NO
3.27 K 3 1,03 SI SI
3.28 K 2 1,03 SI SI
3.29 K 3 1,03 SI SI
3.30 K 2 3,18 SI SI
3.31 H 2 3,18 SI SI
3.32 J 1 3,18 NO NO
3.33 G 2 4,44 SI SI

3.34 D 3 4,44 SI SI
3.35 G 3 4,44 SI SI
3.36 G 3 4,44 SI SI
3.37 D 2 4,44 SI SI
3.38 K 2 4,44 SI SI
3.39 F 3 4,44 SI SI
3.40 H 3 2,94 SI SI
3.41 J 2 2,94 SI SI
3.42 I 1 2,94 NO NO
3.43 I 3 2,94 SI SI
3.44 H 3 2,94 SI SI
3.45 H 3 2,94 SI SI
3.46 H 2 2,94 SI SI
3.47 J 2 2,94 SI SI
3.48 I 3 2,94 SI SI
3.49 C 3 2,94 SI SI
3.50 H 3 2,94 SI SI
3.51 B 3 2,94 SI SI
3.52 C 3 2,94 SI SI
3.53 K 3 2,94 SI SI
3.54 K 1 2,94 NO NO
3.55 J 2 2,94 SI SI
3.56 F 3 2,94 SI SI
3.57 J 2 2,94 SI SI
3.58 J 3 2,94 SI SI
3.59 H 2 2,94 SI SI
3.60 C 3 2,94 SI SI
3.61 E 3 2,94 SI SI
3.62 B 3 2,94 SI SI
3.63 F 2 2,94 SI SI
3.64 G 3 2,94 SI SI
3.65 G 2 2,94 SI SI
3.66 G 3 2,94 SI SI
3.67 H 2 2,94 SI SI
3.68 H 3 2,94 SI SI
3.69 I 2 2,94 SI SI
3.70 J 2 2,94 SI SI
3.71 C 3 2,94 SI SI
3.72 F 3 2,94 SI SI
3.73 C 2 2,94 SI SI
3.74 G 3 2,94 SI SI
3.75 G 3 2,94 SI SI
3.76 D 2 2,94 SI SI



DIAGNOSI DEL BALNEARI DE SANILLÉS: ESTUDI HISTÒRIC I CONSTRUCTIU, AIXECAMENT GRÀFIC I ESTUDI DE LES LESIONS 
 

40 

 

3.77 C 3 2,94 SI SI
3.78 E 2 2,94 SI SI
3.79 H 3 2,94 SI SI
3.80 C 2 5,40 SI SI
3.81 D 3 5,40 SI SI
3.82 C 3 5,40 SI SI
3.83 D 2 5,40 SI SI
3.84 G 3 5,40 SI SI
3.85 B 3 5,40 SI SI
3.86 F 2 5,40 SI SI
3.87 D 2 5,40 SI SI
3.88 C 1 5,40 NO NO
3.89 F 3 5,40 SI SI
3.90 D 3 5,40 SI SI
3.91 A 3 5,40 SI SI
3.92 G 2 5,40 SI SI
3.93 F 3 5,40 SI SI
3.94 C 2 5,40 SI SI
3.95 B 3 5,40 SI SI
3.96 A 3 5,40 SI SI
3.97 F 3 5,40 SI SI
3.98 G 3 5,40 SI SI
3.99 K 2 5,40 SI SI

3.100 A 3 5,40 SI SI
3.101 C 3 5,40 SI SI
3.102 C 3 5,40 SI SI
3.103 A 3 5,40 SI SI
3.104 E 3 5,40 SI SI
3.105 F 2 5,40 SI SI
3.106 H 3 5,40 SI SI
3.107 K 3 5,40 SI SI
3.108 A 3 5,40 SI SI
3.109 G 2 5,40 SI SI
3.110 D 3 5,40 SI SI
3.111 K 3 5,40 SI SI
3.112 C 3 5,40 SI SI
3.113 A 3 5,40 SI SI
3.114 F 2 5,40 SI SI
3.115 K 3 5,40 SI SI
3.116 D 2 5,40 SI SI
3.117 E 2 5,40 SI SI
3.118 F 3 5,40 SI SI
3.119 G 2 5,40 SI SI

9.1.4 Sostre planta sota coberta 

Degut al mal estat en que es troben la majoria de les bigues d’aquest sostre i tenint en compte que 

algunes de les bigues que hi havia en el sostre van ser eliminades durant l’ intervenció de l’any 1996 hem 

optat per proposar una nova solució de sostre que sigui respectuosa amb el medi ambient i que ens 

redueixi el cantell total del forjat: es tracta d’eliminar totes les bigues que hi ha actualment a la planta i 

en el seu lloc construir-hi un nou sostre mitjançant panells de fusta laminada de 20 cm que transmeten les 

càrregues a les parets de càrrega mitjançant uns angulars metàl·lics col·locats a tot el perímetre del sostre.  

A continuació podem veure un detall d’aquest tipus de sostre: 

Els resultats que podem trobar, sobre aquest sostre, a la taula següent  fan referència a la capacitat que 

tindrien les actuals bigues per suportar l’estat de càrregues a que estarien sotmeses en el cas de 

reconstruir el sistema de sostre que tenien abans de la intervenció de l’any 1996. 

SOSTRE PLANTA SOTA COBERTA  

Nº BIGA TIPUS DE SECCIÓ ESTAT (1-2-3) LLUM (m) 
COMPLEIX A 

FLEXIÓ DEFORMACIÓ
1 C 2 5,30 NO NO
2 NO HI HA BIGA   5,30     
3 E 2 5,30 NO NO
4 NO HI HA BIGA   5,30     
5 NO HI HA BIGA   5,30     
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6 B 1 5,30 NO NO
7 D 2 5,30 NO NO
8 A 3 5,30 SI SI
9 D 1 5,30 NO NO
10 NO HI HA BIGA   5,30     
11 C 2 5,30 NO NO
12 C 2 5,30 NO NO
13 F 1 5,30 NO NO
14 NO HI HA BIGA   5,30     
15 A 3 5,30 SI SI
16 NO HI HA BIGA   5,30     
17 D 1 5,30 NO NO
18 D 1 5,30 NO NO
19 A 2 5,30 NO NO
20 NO HI HA BIGA   5,30     
21 E 1 5,30 NO NO
22 A 2 5,30 NO NO
23 B 2 5,30 NO NO
24 C 1 5,30 NO NO
25 NO HI HA BIGA   5,30     
26 I 2 5,30 NO NO
27 H 2 1,03 SI SI
28 H 2 1,03 SI SI
29 H 2 1,03 SI SI
30 L 2 3,18 NO NO
31 K 2 3,18 NO NO
32 A 3 3,18 SI SI
33 G 3 3,18 NO NO
34 K 1 3,18 NO NO
35 G 1 3,18 NO NO
36 G 2 3,18 NO NO
37 D 2 4,44 SI SI
38 D 3 4,44 SI SI
39 D 2 4,44 SI SI
40 F 1 4,44 NO NO
41 A 2 4,44 SI SI
42 D 2 4,44 SI SI
43 F 3 4,44 NO NO
44 I 2 2,94 NO NO
45 K 2 2,94 NO NO
46 J 2 2,94 NO NO
47 NO HI HA BIGA   2,94     
48 H 1 2,94 NO NO

49 C 2 2,94 SI SI
50 I 1 2,94 NO NO
51 B 2 2,94 SI SI
52 F 2 2,94 SI SI
53 I 3 2,94 NO NO
54 J 2 2,94 NO NO
55 K 3 2,94 NO NO
56 E 2 2,94 SI SI
57 H 1 2,94 NO NO
58 E 2 2,94 SI SI
59 E 1 2,94 NO NO
60 F 2 2,94 SI SI
61 B 3 2,94 SI SI
62 F 1 2,94 NO NO
63 NO HI HA BIGA   2,94     
64 I 1 2,94 NO NO
65 I 1 2,94 NO NO
66 J 3 2,94 NO NO
67 E 2 2,94 SI SI
68 K 1 2,94 NO NO
69 E 2 2,94 SI SI
70 C 3 2,94 SI SI
71 G 3 2,94 SI SI
72 NO HI HA BIGA   2,94     
73 C 1 2,94 NO NO
74 E 1 2,94 NO NO
75 E 2 2,94 SI SI
76 H 3 2,94 NO NO
77 J 3 2,94 NO NO
78 K 3 2,94 NO NO
79 I 1 2,94 NO NO
80 I 2 2,94 NO NO
81 J 1 2,94 NO NO
82 E 1 2,94 NO NO
83 G 3 2,94 SI SI
84 K 3 5,40 NO NO
85 K 3 5,40 NO NO
86 K 3 5,40 NO NO
87 K 3 5,40 NO NO
88 K 3 5,40 NO NO
89 K 3 5,40 NO NO
90 K 3 5,40 NO NO
91 K 3 5,40 NO NO
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92 K 3 5,40 NO NO
93 K 3 5,40 NO NO
94 K 3 5,40 NO NO
95 K 3 5,40 NO NO
96 E 1 5,40 NO NO
97 F 2 5,40 NO NO
98 E 3 5,40 NO NO
99 G 1 5,40 NO NO

100 G 2 5,40 NO NO
101 G 3 5,40 NO NO
102 C 1 5,40 NO NO
103 NO HI HA BIGA   5,40     
104 NO HI HA BIGA   5,40     
105 B 2 5,40 NO NO
106 C 2 5,40 NO NO
107 C 3 5,40 NO NO
108 K 1 5,40 NO NO
109 NO HI HA BIGA   5,40     
110 C 2 5,40 NO NO
111 I 1 5,40 NO NO
112 J 1 5,40 NO NO
113 K 3 5,40 NO NO
114 K 3 5,40 NO NO
115 NO HI HA BIGA   5,40     
116 NO HI HA BIGA   5,40     
117 C 2 5,40 NO NO
118 F 1 5,40 NO NO
119 H 2 5,40 NO NO
120 A 3 5,40 SI SI
121 H 2 5,40 NO NO
122 NO HI HA BIGA   5,40     
123 H 1 5,40 NO NO

9.1.5 Sostre de la coberta 

Al no haver pogut accedir a valorar les bigues d’aquest sostre no l’hem tingut en compte a l’hora de 

realitzar el peritatge estructural. Si que hem tingut en compte una càrrega aproximada a la real per a 

realitzar el càlcul de l’estat de càrregues de la coberta. Segons hem pogut veure aquest sostre es troba en 

molt males condicions i possiblement s’hauria de substituir íntegrament per un de nou. També creiem 

que si es construís un sostre nou s’intentaria variar el sistema constructiu, sempre tenint en compte 

l’actual forma i distribució de la coberta, ja que aquest és molt complex 

9.2 Peritatge estructural de l’estructura vertical 

Per poder determinar l’estat de les parets de càrrega i dels pilars i la seva capacitat per poder suportar les 

sol·licitacions que se’ls hi transmeten hem buscat les zones amb més càrrega i menys secció de paret de 

càrrega.

Per poder saber si aquests elements poden suportar l’actual estat de càrregues hem realitzat una sèrie de 

càlculs que els podem trobar a l’annex de càlcul C.  

9.2.1 Peritatge de les parets de càrrega 

Segons hem pogut calcular totes les parets de càrrega de l’edifici podrien suportar l’estat de 

càrregues proposat. Per calcular-ho hem buscat el punt més desfavorable del conjunt, el punt B. En 

aquest punt hi trobem diferents tipus de paret de càrrega. En les plantes tercera i sota coberta hi trobem 

una paret de càrrega de maó perforat de 14 cm de gruix, segons els càlculs aquesta paret compleix 

perfectament. Pel que fa a les parets de façana que són les més pesades també ho hem calculat hi segons 

els càlculs obtinguts els resultats ens surten àmpliament favorables ja que les parets d’aquest gruix de 

granit tenen una resistència a compressió molt alta. 

9.2.2 Peritatge dels pilars de fàbrica 

Segons hem pogut calcular a l’annex C cap pilar no podria suportar les càrregues que rebria en 

l’estat de càrregues proposat tret dels pilars del porxo. Aquests pilars estan formats per maons 

ceràmics perforats i formen una secció de 45 x 45 cm. Al rebre les càrregues de les jàsseres que suporten 

les parets de càrrega de granit han de suportar grans càrregues. En l’apartat 10 proposarem una sèrie de 

recomanacions a realitzar en els pilars perquè puguin suportar correctament les càrregues. 

9.3 Peritatge estructural dels fonaments 

Per poder saber com  eren els fonaments vam obrir una cala en un punt que hi podria haver problemes. El 

lloc triat va ser a la zona on abans de la reforma i ampliació de l’any 1949 hi havia la façana i actualment 

hi ha un pilar que hi descarrega. Volíem saber si en aquest punt s’havia augmentat la sabata un cop es va 

construir el nou pilar. Per la nostra sorpresa durant l’ampliació del menjador del 1949 no es van 

modificar les sabates dels pilars que continuava sent la mateixa sabata que hi havia hagut abans de 

maçoneria de pedra i morter de calç i sorra d’1 metre d’amplada per 0’60 m d’altura. 
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Segons els càlculs realitzats en aquest punt aquests fonaments no poden suportar l’actual estat de 

càrregues a que estan sotmesos. En el punt 10 proposarem una solució per aquest problema. 

10. RECOMANACIONS D’INTERVENCIÓ 

Com hem pogut comprovar anteriorment actualment un gran nombre de lesions, algunes de gran 

rellevància, estan afectant tot el conjunt de l’edifici. Per poder solucionar-les hem descrit una sèrie de 

recomanacions que creiem que poden ajudar a sanejar-les i que poden ser el camí per poder rehabilitar 

l’edifici en un futur. 

A l’hora de valorar les possibles recomanacions hem decidit dividir-les en dos grups, el primer tindrà en 

compte característiques funcionals i històriques de l’edifici i el segon estarà relacionat amb el sanejament 

dels diferents sistemes constructius malmesos com poden ser els elements estructurals o bé els acabats. 

10.1 Intervencions en la distribució de l’edifici 

Tal com hem pogut veure anteriorment, al llarg de la seva vida l’edifici ha sigut objecte d’algunes 

variacions. Des del nostre punt de vista la distribució de l’edifici creiem que s’ha de preservar, en la 

mesura que sigui possible, tal com era l’edifici durant la seva segona etapa un cop realitzada la reforma i 

ampliació l’any 1949. A l’hora de reformar les seves diferents estances s’hauria d’intentar recuperar 

l’estètica dels acabats utilitzats durant aquesta reforma i ampliació. També creiem que és important 

recuperar la principal característica del primer edifici que s’hi va construir com era la sala de banys on hi 

havia una sèrie de banyeres on els clients prenien les aigües.

Quan es va reformar l’edifici l’any 1949 es van fer una sèrie de modificacions en la distribució dividint 

algunes de les sales i eliminant algunes de les finestres. En les plantes que estaven destinades a 

habitacions no sabem quines van ser les modificacions que s’hi van realitzar ja que en els plànols de la 

reforma no estava reflectit, tampoc disposem de cap tipus de documentació que ens ho mostri. De totes 

maneres podem assegurar que es va modificar la distribució de la majoria d’habitacions perquè s’hi va 

incorporar un element que no existia com és el bany. Així doncs creiem que les diferents plantes s’han de 

mantenir amb la divisió que marcava el projecte del senyor Climent Maynés. Com hem comentar en el 

punt 6, que fa referència a l’estudi històric de l’edifici, la intervenció realitzada en algunes sales no va ser 

la mateixa que marcava el projecte del senyor Maynés, com tampoc l’ampliació de la zona oest de 

l’edifici. Creiem que seria important intentar recuperar la divisió que proposava l’arquitecte i la 

construcció del porxo que va projectar a la zona oest de l’edifici. Realitzant aquestes intervencions 

creiem que es recuperaran les funcions que tenia l’edifici en el passat i es transformarà en l’edifici que 

l’arquitecte havia projectat.  
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10.2Intervencions en els elements constructius 

En aquest punt analitzarem quines són les possibles intervencions que es poden efectuar en els elements 

constructius per poder retornar l’edifici al seu ús habitual. 

A continuació farem referència a cada tipus de lesió observada durant l’estudi de lesions i proposarem 

una solució tenint en compte criteris econòmics, mediambientals i constructius. 

10.2.1 Intervencions en els diferents sostres 

Tots els sostres de l’edifici estan afectats per diverses lesions estructurals i algunes de les intervencions 

s’han de dur a terme a tots ells. Primer farem referència a les intervencions que s’han d’efectuar a la 

majoria dels sostres i després ens centrarem en les pròpies de cada un d’ells. 

Intervencions generals a tots els sostres

Com hem pogut veure en el punt 8, on analitzàvem les lesions de l’edifici, algunes de les bigues estaven 

afectades per agents biòtics com són els corcs grans. Per poder evitar que en el futur aquests insectes 

puguin continuar lesionant les bigues de fusta podem triar entre dues solucions com són injectar un líquid 

biocida a l’interior de les bigues de manera que els insectes moriran quan entrin en contacte amb aquest 

material o bé realitzar un tractament des de l’exterior de la biga mitjançant unes microones que escalfen 

l’interior de la biga fins a una temperatura d’uns 60 ºC fent que els insectes morin a causa de la calor. 

L’avantatge del primer és que pot assegurar el bon estat de la biga durant uns 10 anys ja que  el líquid 

que s’hi introdueix es queda a l’interior de la biga i hi manté les seves propietats durant anys, això fa que 

els insectes morin. Per contra el material utilitzat per realitzar aquest tractament pot ser perjudicial per la 

salut humana tot i que el fabricant assegura que no és important. En canvi les microones no afecten la 

salut humana però, per altra banda, només s’assegura el bon estat de la biga durant uns 3 o 4 anys. 

Hem parlat amb el propietari i ens ha comentat que li interessaria més utilitzar el tractament per 

microones ja que amb ell evita qualsevol perjudici a la salut dels usuaris de l’edifici. Aquest tractament 

s’efectuaria a totes les bigues de fusta de l’edifici tret de les que hi ha al sostre de la planta sota coberta 

que s’eliminen. 

Pel que fa la resta d’intervencions les comentarem sostre per sostre, i per poder completar la informació 

s’haurà de tenir en compte l’apartat del càlcul de les recomanacions d’intervenció de l’annex C.  

Intervenció en el sostre de la planta primera

El sostre de la planta primera com hem comentat anteriorment està format per bigues de fusta i per unes 

jàsseres metàl·liques que es van col·locar durant la reforma i ampliació de l’any 1949. En el punt 9 hem 

pogut comprovar com aquestes jàsseres no podrien suportar les càrregues que rebrien quan el sostre 

estigués rehabilitat i es restablís l’ús de la planta superior, per això hem optat per intervenir-hi col·locant 

uns elements metàl·lics soldats als seus costats que garantirien l’estabilitat del conjunt del sostre. Es 

tracta d’unes platabandes col·locades al llarg de la biga mitjançant una soldadura continua en tota la unió 

per garantir al 100% la unió amb la biga. Aquestes platabandes tenen un gruix de 12 mm i depenent de la 

jàssera que vagin col·locades tenen una altura o una altra. A les jàsseres IPE-180 les platabandes tindran 

una altura de 220 mm i a les IPE-220 una altura de 250 mm. També hem de destacar l’oxidació en 

algunes zones d’aquestes jàsseres metàl·liques. La solució que proposem és polir la zona que està 

oxidada fins que desapareix-hi la lesió i posteriorment pintar la biga amb una pintura antioxidant. 

Figura 10.1: Detalls del reforç proposat en les jàsseres metàl·liques del sostre de la planta primera 

A les bigues de fusta que, segons hem calculat, no poden suportar l’estat de càrregues els hi col·locarem 

dos perfils UPN 80 soldats entre ells. 
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Figura 10.2: Detall del reforç de les bigues de fusta del sostre de la planta primera 

Les bigues de fusta que estiguin podrides en alguna zona seran substituïdes per unes altres. Aquesta lesió 

només l’hem observat en el sostre de la planta segona en el qual s’eliminarà l’actual entrebigat i es 

substituirà per uns panells de fusta laminada. 

Intervenció en el sostre de la planta segona

En aquest sostre tenim el problema afegit de que només el podem intervenir per la planta de sobre. 

En aquest cas hem optat per eliminar l’actual entrebigat que està format per una solera doble de maons 

ceràmics i una capa de formigó i en el seu lloc col·locar-hi uns panells de fusta laminada de 10 cm de 

cantell que anirien collats amb uns cargols de 3 cm de diàmetre que travessaran els panells i quedaran 

collats a la biga. Aquests cargols es col·locaran cada mig metre per assegurar que la unió resultant sigui 

total i el conjunt del sostre treballi com varies bigues combinades en “T” unides entre elles. En els 

càlculs del peritatge estructural hem pogut comprovar que aquest sistema podria suportar l’estat de 

càrregues que hem definit per aquest sostre.  

Figura 10.3: Detall de la solució proposada pel sostre de la planta segona. 

Pel que fa als panells laminats van col·locats sobre uns angulars que van collats a les parets de càrrega en 

tot el perímetre del sostre. 

Intervenció en el sostre de la planta tercera

En el sostre de la tercera planta també teníem previst utilitzar el mateix sistema que en el segon però 

vàrem trobar moltes bigues amb la secció rodona i vam creure convenient variar el sistema. Es tracta 

d’unir les bigues amb els sostres mitjançant el mateix sistema però, com que no podem garantir que la 

unió sigui total i treballi de forma conjuntament perfecta, vam calcular-ho com si no anessin unides. 

D’aquesta manera cada biga treballa de forma independent. Segons els càlculs que vam realitzar en el 

peritatge estructural vam poder determinar que el cantell dels panells havia de ser 4 centímetres superior 

al de la planta segona. Els panells anirien col·locats sobre uns angulars metàl·lics que anirien collats a les 

parets igual que en el sostre de la planta segona. 

Figura 10.4: Detall de la solució proposada pel sostre de la tercera planta. 
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Intervenció en el sostre de la planta sota coberta

Pel que fa al sostre de la planta sota coberta vam optar per suprimir les bigues que hi quedaven, ja que la 

majoria es trobaven en molt mal estat, i col·locar-hi un nou sostre format per un panell de 20 cm de 

cantell que segons els càlculs realitzats en el peritatge estructural seria suficient per suportar les 

càrregues determinades en l’estat de càrregues. Amb aquesta solució també obtindríem més altura per la 

planta sota coberta ja que reduiríem el cantell total del forjat uns 20 centímetres. 

Figura 10.5: Detall de la solució proposada pel sostre de la planta sota coberta 

10.2.2 Intervencions en els pilars 

Segons els càlculs realitzats al peritatge estructural cap dels pilars de l’edifici podria suportar les 

càrregues que se’ls hi transmetrien.  

Amb una secció de 7,37 cm2 de perfil metàl·lic hem cregut convenient col·locar-hi un angular a cada 

cantonada de 50x50x8 mm (Annex 2.3). Aquests angulars aniran soldats a uns estreps que voltaran tot el 

pilar cada 50 cm i en el seu peu, com a l’extrem superior, s’hi soldarà una platina que unirà els diferents 

angulars voltejant el pilar de fàbrica. Aquestes platines aniran collades als fonaments i a la paret de 

càrrega, que hi ha col·locada en la part superior, amb una encoratges d’acer. 

Figura 10.5: Detall dels reforços proposats en els pilars de fàbrica 

10.2.3 Intervencions en els fonaments 

Pel que fa als fonaments dels pilars després de realitzar els càlculs oportuns hem determinat que la 

superfície de la sabata havia de ser de 1,80 m x 1,80 m. Actualment hi trobem una sabata continua de 

0,60 m d’amplada. Per poder recalçar el pilar haurem d’apuntalar el pilar de fàbrica i un cop estigui 

garantida la seguretat estructural s’intervindrà sota l’actual fonament. Primer recalçarem la meitat de la 

sabata i després l’altra meitat. Per efectuar el recalçat hi col·locarem uns connectors d’acer que uniran 

l’actual sabata de maçoneria de granit i ciment de calç amb la nova sabata de formigó armat. El cantell 

de la sabata serà de 100 cm  de manera que 30 cm quedaran per sota de l’actual sabata i 10 per sobre. A 

la zona d’unió del pilar amb la sabata s’hi col·locarà uns positius units amb la platina de la base i el pilar 

de fàbrica que repartiran les càrregues a la direcció de la sabata correguda. La platina de la base del pilar 

es col·locarà a 5 cm de la superfície de la nova sabata. 

10.2.4 Intervencions en les façanes 

Les lesions que hem pogut trobar en les façanes de l’edifici són diverses i les intervencions que 

proposem són les següents: 

! A les zones on s’ha desprès el revestiment de morter de ciment i sorra o bé a les zones on s’ha 

fisurat les repicarem i posteriorment hi col·locarem morter de baixa retracció. 

! A les zones on hi trobem pàtines produïdes per humitats repicarem tot el revestiment i 

posteriorment hi col·locarem morter de baixa retracció. En el cas que les humitats que provoquen les 
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pàtines siguin de filtració haurem de eliminar la causa que provoca la lesió abans d’intervenir en la 

pròpia lesió.

! A les zones afectades per pàtines produïdes per brutícia haurem de netejar la superfície amb un 

líquid especial que garanteixi l’eliminació de la pàtina, en cas que no desapareix-hi haurem de repicar el 

revestiment i col·locar-hi morter de baixa retracció. 

! Es pintarà tota la façana amb un color similar al que hi havia anteriorment eliminant totes les 

capes erosionades o despreses del revestiment. També es realitzarà la mateixa intervenció en les zones on 

es cregui que la pintura hagi perdut les seves qualitats adherents.  

10.2.5 Intervencions en altres elements 

Elements verticals i horitzontals interiors sense capacitat portant

En els elements verticals interiors també hi hem trobat diverses lesions i haurem de realitzar les següents 

intervencions: 

! Per poder eliminar les pàtines produïdes per la brutícia haurem de netejar la superfície de 

l’element amb un líquid especial que ens garanteixi que la pàtina desapareix per sempre. En cas que no 

sigui suficient haurem de repicar el revestiment i tornar-lo a cobrir amb guix, si el revestiment és de guix, 

o bé amb morter de ciment i sorra de baixa retracció, si el revestiment és d’aquest material. En el cas que 

hi hagi pàtines produïdes per humitats repicarem la zona i la tornarem a cobrir amb els materials 

esmentats anteriorment després d’haver-nos assegurat de que la causa que ha provocat la lesió ja no 

existeix. 

! A les zones on s’ha desprès el revestiment de morter de ciment i sorra o bé a les zones on s’ha 

fisurat les repicarem i posteriorment hi col·locarem morter de baixa retracció. 

! Es pintarà tots els elements verticals d’un color similar al que hi havia anteriorment eliminant 

totes les capes erosionades o despreses del revestiment. També es realitzarà la mateixa intervenció en les 

zones on es cregui que la pintura hagi perdut les seves qualitats adherents.

! Pel que fa a les zones on hi ha forats primer de tot ens assegurarem de que la causa que ha 

provocat aquest forat s’hagi eliminat i després taparem el forjat amb un morter de baixa retracció. 

! A les zones que hi hagi alguna peça de l’entrebigat malmesa es realitzarà un reomplert amb 

morter de ciment i sorra de baixa retracció. 

! Els falsos sostres que estiguin malmesos es substituiran per uns altres que no variïn l’estètica dels 

actuals. 

Intervencions en la coberta

A l’estudi de lesions que hem realitzat anteriorment hem pogut veure com la coberta de l’edifici es troba 

afectada per vàries lesions importants. Tenint en compte això creiem que s’haurà de tornar a construir 

tota de nou. Per mantenir l’actual distribució de les aigües creiem que s’haurà d’optar per un sistema de 

jàsseres de fusta laminada que puguin distribuir les càrregues a les parets de càrrega de forma semblant a 

les actuals però amb un sistema constructiu més adient. Sobre aquestes bigues hi col·locarem parquet 

perquè quedi vist a la planta sota coberta i  a sobre s’hi col·locarà una capa que faci la funció de barrera 

de vapor, una capa d’aïllament tèrmic, una capa de posts de fusta, dues capes d’impermeabilitzant i a 

sobre una capa de teules àrabs col·locades amb morter de ciment, calç i sorra en les tres primeres filades 

de tot el perímetre de la coberta, la resta es col·locaran amb escuma de poliuretà 

Intervencions en els paviments

El paviment de la planta baixa serà substituït degut al mal estat en que es troba. El nou paviment ha de 

garantir mantenir l’estètica del que hi havia a l’edifici un cop reformat a l’any 1949. El paviment de la 

planta primera es mantindrà el mateix polint-lo i envernissant-lo. Pel que fa a la resta de plantes, hi 

col·loquem les plaques de fusta les quals ja venen preparades per utilitzar la seva superfície com a 

element acabat, en aquest cas només s’ha de polir la superfície i envernissar-la.

Intervencions en les fusteries

Les principals lesions que trobem a les fusteries de l’edifici són l’erosió i el despreniment de la pintura, 

del vernís o bé el trencament dels vidres. Tenint en compte l’actual normativa de sostenibilitat hem de 

substituir tots els vidres de les fusteries exteriors de l’edifici per nous vidres que garanteixin el 

compliment de la normativa d’eficiència energètica. Pel que fa al tractament de la fusta creiem que s’han 

de polir totes les finestres i les portes, ja siguin exteriors o interiors i tornar-les a pintar amb una pintura 

per exteriors, si la fusteria és exterior o amb una pintura especial per fusta si és a l’interior. 
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11. CONCLUSIÓ 

Quan vam començar aquest Projecte Final de Grau sobre l’edifici central de l’antic balneari de Sanillés 

preteníem assolir tres tipus d’objectius diferents: conèixer les diferents etapes de la vida de l’edifici, 

realitzar l’aixecament gràfic i realitzar una diagnosi exhaustiva per poder conèixer l’estat en què es troba 

actualment. 

 

Així, el primer objectiu consistia a conèixer els diferents usos que havia tingut l’edifici al llarg de la seva 

vida i si s’hi havien realitzat intervencions i quan. Amb el segon objectiu, preteníem realitzar diverses 

visites a l’edifici per poder dibuixar en uns croquis les característiques de les diferents estances i de 

l’edifici en conjunt, informació necessària per poder elaborar l’aixecament en un programa de dibuix 

assistit per ordinador. Tant el primer objectiu com el segon eren fonamentals per poder acomplir el tercer 

objectiu, la diagnosi de l’edifici, que consistia a conèixer quines lesions afectaven l’edifici i les seves 

causes. Un cop finalitzat el PFG podem dir que hem assolit els objectius que ens vàrem proposar, ja que 

hem pogut conèixer les diferents etapes de l’edifici i les intervencions que s’hi van realitzar, hem pogut 

realitzar l’aixecament gràfic de l’edifici i hem pogut determinar quines lesions l’afecten i les causes que 

les provoquen. 

 

Quan ens vam proposar confeccionar el PFG no teníem gaire informació sobre l’edifici, només teníem 

constància que en el passat havia estat molt important i que actualment es trobava en desús. A poc a poc, 

a mesura que anàvem estudiant la seva evolució històrica i que anàvem esbrinant-ne més coses ens vam 

adonar que havíem encertat en la tria i que, a més de dies i dies de feina, ens esperaven també molt bones 

estones coneixent anècdotes sobre l’edifici i els personatges que l’havien visitat al llarg de la seva 

història.  

 

En conclusió, com a valoració final cal esmentar que, d’una banda, realitzar el PFG sobre aquest edifici 

no ha estat fàcil a causa de les seves dimensions, però que, de l’altra, ens ha estat de gran ajuda per poder 

millorar en diversos aspectes professionals, com són la rapidesa a l’hora de dibuixar en un programa 

assistit per ordinador, la simplicitat a l’hora de dibuixar els croquis i l’orientació a l’hora de buscar 

informació. Finalment, donem un valor especial al fet d’haver ajuntat tota la informació que es coneix de 

Sanillés en un únic projecte i al fet d’haver dictat una sèrie de recomanacions per poder realitzar futures 

intervencions. 
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‐ Barbat, Andreu, et al. Arquitectura balneària a Catalunya, Direcció General d’arquitectura i 

habitatge (1986) 

‐ Apunts de les assignatures d’estructures del Grau en Enginyeria de l’Edificació de la Escola 

Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona. 

‐ Apunts de l’assignatura Patologia, Recàlcul i Diagnosi del Grau en Enginyeria de l’Edificació de 

la Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona. 

‐ Apunts de l’assignatura de Projectes Tècnics del Grau en Enginyeria de l’Edificació de la Escola 

Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.2 Agraïments 

Un cop finalitzat el PFG podem dir que ens ha costat més del que ens esperàvem. Durant el temps que 

hem estat treballant-hi hem rebut el suport de moltes persones, per això dediquem  un petit apartat del 

nostre treball a agrair el suport de totes les persones que ens han ajudat. De ven segur que sense elles 

aquest projecte no hagués sigut el mateix. 

 

A la meva família, parella, amics i companys per donar-me suport en tot moment i per la seva disposició 

a ajudar-me si feia falta. 

 

Al director del meu PFG i professor Emili Hormias Laperal pels seus consells i per la seva disponibilitat 

a l’hora de trobar-nos. 

 

A l’arquitecte Pere Sala Fau per deixar-nos imprimir els documents en el seu despatx i a tots els 

companys del despatx pel seu suport i els seus consells. 

 

Al personal de l’ajuntament de Lles de Cerdanya per facilitar-nos la recerca d’informació en els seus 

arxius. 

 

A l’Arxiu Comarcal de la Cerdanya, al Registre de la Propietat de la Seu d’Urgell, al Bisbat d’Urgell i  a 

l’Arxiu Nacional de Catalunya. 

 

A les persones anònimes del municipi que ens han facilitat informació verbal sobre el balneari de 

Sanillés. 

 

Al senyor Manuel Maynés i Cavero per la seva simpatia i per la informació facilitada sobre el seu pare 

Climent Maynés i Gaspar, arquitecte de la reforma i ampliació de l’edifici a l’any 1949. 

 

Finalment volem agraïr de tot cor al senyor Hug Coats i a la senyora Nadya Coats les facilitats que ens 

van donar per poder realitzar totes les visites necessàries a l’edifici. També agrair-los que ens deixessin 

consultar la documentació que tenien sobre l’edifici. 




