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RESUM 
 
El treball desenvolupat a continuació tracta de reformar de forma estructural una típica 

masia catalana construïda entre els segles XVII i XVIII, situada al terme municipal de 

Casserres, al sud de la comarca del Berguedà. 

 

Primerament s’ha situat la masia i s’ha fet un estudi històric de la vila de Casserres, 

posteriorment s’ha situat cronològicament i s’ha realitzat una explicació històrica del context 

social i polític que es vivia tant a nivell Europeu, Espanyol i sobretot Català i de la vila de 

Casserres, per tal de poder entendre amb més claredat aquest tipus de construccions. 

 

A continuació s’ha explicat de forma breu les característiques més essencials de les masies 

catalanes fent referència a la tipologia d’elements constructius i els materials més utilitzats 

de forma general en aquesta tipologia de construccions. Seguidament s’ha posat de 

manifest les característiques arquitectòniques i constructives de la masia de Cal Blasi, amb 

un aixecament de plànols de la masia per tal de comprendre millor tot el conjunt. 

També es fa referència a les possibles modificacions que ha sofert la masia al llarg dels 

anys adaptant-se a l’ús que se li donava en cada època històrica. 

 

Un cop assabentats de la totalitat dels aspectes mencionats anteriorment, s’ha procedit a la 

detecció de lesions de caire estructural que pateix la masia en qüestió. Aquesta detecció ha 

comportat la realització d’un càlcul estructural dels elements resistents de l’estructura 

horitzontal, formats per bigues i jàsseres de fusta. 

 

D’aquesta manera i coneixent el resultat del càlcul, s’ha decidit realitzar una intervenció 

basada en estructura portant auxiliar metàl·lica i forjats de panells de fusta contra laminada, 

on se’n detallen totes les característiques al final d’aquesta memòria i sobretot als plànols on 

es pot veure l’estat actual de la masia i les diverses modificacions que comportarà dita 

reforma, amb els diferents detalls constructius més importants per tal de poder interpretar 

d’una forma correcta la proposta realitzada. 

 

Finalment s’ha decidit fer un pressupost orientatiu, que tal i com el seu nom indica, servirà 

per donar una idea del cost del conjunt de la rehabilitació proposada. Així com també un 

estudi d’eco eficiència dels materials emprats. 

 

Per acabar el projecte, s’han redactat unes conclusions explicant el resultat obtingut de tot el 

procés.  
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PREFACI  
 
Des de sempre he considerat les masies catalanes com unes construccions esplèndides, 

penes d’història, de dificultats i de construcció típica del món rural. 

 

D’altre banda sempre he trobat el càlcul d’estructures i la rehabilitació uns temes molt 

interessants, de forma que vaig decidir lligar-ho tot i fer un projecte que combinés els tres 

aspectes; les masies, el càlcul d’estructures i la rehabilitació. És així com va sorgir la idea de 

realitzar aquest projecte. 

 

La masia no la coneixia, no l’havia vist mai, simplement vaig anar a l’ajuntament del poble de 

Casserres per demanar informació sobre quines masies es mantenien sense rehabilitar i que 

pogués ser possible fer-ne un estudi de la mateixa. Allí em varen donar una llista amb unes 

tres masies les quals encara no han estat rehabilitades, entre elles Cal Blasi.  

 

Cal Blasi va ser la segona masia que vaig visitar i em va encantar, ja no vaig arribar mai a 

visitar la tercera, el què més em va impactar va ser la façana, diferent de la resta de masies 

de l’entorn. De seguida em vaig posar en contacte amb el propietari, el qual no va tenir cap 

tipus de problema en deixar-me visitar la casa i passar allí unes quantes hores prenent 

mides i observant lesions. 

 

Un cop vaig entrar per primer cop dins l’edificació encara em va agradar molt més, d’aquesta 

manera vaig decidir que faria un projecte de reforma on conservaria al màxim tots els 

elements de la casa. 
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1 INTRODUCCIÓ 

 

Aquest projecte, com el seu nom indica, consisteix en rehabilitar una típica masia catalana, 

situada a la comarca del Berguedà. Es tracta d’una casa molt antiga, situada a la part alta 

d’un turó, al voltant només hi té una petita casa rectoral reformada com a casa de turisme 

rural i una petita església, l’església de Sant Blai, que dona nom a la casa. 

 

La masia en qüestió pertany al terme municipal de Casserres, tot i que en queda força 

apartada del nucli urbà. És una edificació esplèndida amb unes voltes a la façana principal 

que li donen un aire de grandesa i poder. Actualment la casa encara és habitada per la seva 

masovera, tot i que només de forma puntual ja que la casa no resta en molt bones 

condicions d’habitabilitat. 

 
D’aquesta manera l’objectiu del projecte serà fer una proposta de reforma utilitzant a ser 

possible elements que no modifiquen significativament les característiques de la masia i a 

l’hora intentar que la casa s’assembli al màxim possible als seus orígens eliminant alguns 

elements construïts a posteriori i que en malmeten l’aparença. 

 

Un altre objectiu marcat és el fet d’incorporar a la nova construcció  el màxim de materials 

possibles que compleixin amb unes característiques de facilitat de reciclatge i així com 

també de desconstrucció. A la vegada que es considerarà que la gran majoria d’aquests 

materials tinguin un impacte ambiental baix. 
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2. EL MARC GEOGRÀFIC  

2.1 El Berguedà  

 
La comarca del Berguedà és la més septentrional de les comarques de la província de 

Barcelona (amb excepció del municipi de Gòsol, que pertany a la província de Lleida). 

Delimita amb les comarques de la 

Cerdanya, el Bages, el Ripollès, Osona, 

el Solsonès i l’Alt Urgell (veure fig. 2.1). 

Té una superfície total de 1.184,89 Km2 

i una població de 41.744 habitants 

(2009). 

 

Aquesta comarca és divideix en dues 

parts. La coneguda com a l’Alt 

Berguedà, constituïda per l’alta conca 

del riu Llobregat i les serres del 

Prepirineu, i la coneguda com a Baix 

Berguedà, es troba situada al nord de la 

Depressió Central de Catalunya.  

 

2.2 Casserres  
 

Casserres pertany a la comarca del Berguedà i 

resta situada a la zona del Baix Berguedà.  El seu 

terme municipal és de 28.9 Km2 d’extensió que 

afronta al Nord amb el d’Avià i amb l’enclavament 

de Sant Quintí de Montclar; a l’Oest amb la 

perllongació meridional del terme de l’Espunyola i 

Montclar; a l’Est amb el riu Llobregat, que separa 

els termes d’Olvan i Gironella; i al Sud amb el 

terme de Puig-Reig i amb una petita part de Viver i 

Serrateix (veure fig. 2.2). 

 
 
 
 
 

Figura 2.1: mapa de Catalunya. 

Figura  2.2: mapa del Berguedà. 
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La vila es troba a 617m d’altitud i té una població de 1600 habitants, resta situada per on 

antigament passava el camí ral de Barcelona a Berga.  

El terme municipal de Casserres inclou els enclavaments rurals de Fonogedell, Sant Pau de 

Casserres i les colònies tèxtils de l’Ametlla de Casserres i el Guixaró, al peu del riu 

Llobregat. 

2.3 Cal Blasi  
 

La casa del Cal Blasi és troba situada al sud del 

terme municipal de Casserres, força allunyada 

del nucli de la vila, per arribar-hi cal seguir la 

carretera que va fins a Viver i Serrateix  (veure 

fig. 2.3 i 2.4). 

La casa es troba situada dalt d’un turó d’uns 

500m d’alçada, al costat de la petita església 

romànica, anomenada Sant Miquel de 

Fonogedell (o ermita de Sant Blaii) i 

relativament a prop de la casa de Cal Cirera. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.3: mapa del municipi de Casserres. 

Figura 2.4: Zoom del mapa del municipi de Casserres. 

CAL BLASI 
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3. BREU INTRODUCCIÓ HISTÒRICA 
 

3.1 Casserres  
 

3.1.1 Els primers pobladors 

 
Segons els estudis arqueològics realitzats al Berguedà, es sap que el terme municipal de 

Casserres ja va ser habitat en l’època neolítica. (Cal recordar que el neolític es basava en 

l’agricultura i la ramaderia). El curs fluvial del riu Llobregat hauria estat una via que usaven 

algunes de les primeres comunitats de pagesos per endinsar-se al territori. Aquest fet és 

corroborat per les petites, escasses i esparses troballes de sílex i destrals de pedra, 

localitzades tant a l’Alt Berguedà com al Baix Berguedà (Casserres, Capolat, Sagàs).  

A partir d’aquí també s’hi ha trobat indicis d’ocupació a Casserres a l’època de Bronze Antic, 

Mig i Final. Indicis de població iber, els anomenats bergistans i també població iberoromana.  

Unes intervencions arqueològiques (1995), van posar al descobert un petit poblat iberoromà 

del segle I aC. situat al turó dels Tres Hereus (pertanyent al municipi de Casserres). En un 

determinat moment, difícil de precisar, entre l’any 30 i 10 aC el poblat patí una destrucció 

sobtada a causa d’un gran incendi, fet que explica l’abandó definitiu. 

 

3.1.2 El naixement del poble de Casserres 

 

El municipi de Casserres, no va néixer fins a l’època medieval, concretament a l’època de la 

reconquesta a redós d’un castell de defensa contra els sarraïns. El castell rebia el nom de 

CASTRUM SERRIS que significa Castell de les Serres. Antigament, hi hagué una fortalesa 

situada a la part alta del terme, que dominava la vall del Llobregat. El topònim de CASTRUM 

SERRIS és esmentat a l’any 798, quan Lluís I el Piadós encarregà al compte Borrell de 

conquerir i reorganitzar el país i establir-hi una línia de fortificació que tenia com a punts: 

Cardona, Casserres i Ausona (Vic).  

Avui en dia no queda totalment aclarit el lloc on estava situat el castell de Casserres. Hom 

esmenta en alguns documents l’existència de dos castells, el castell inferior i el castell 

superior. El primer, el més antic i el que donà nom al poble, devia estar situat ben a prop de 

l’església parroquial de Sant Pau; respecte a l’altre castell, la hipòtesi més acceptada 

assenyala que es trobava al barri antic del poble, concretament al lloc on hi ha actualment 

l’ajuntament (veure fig. 3.1) 
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3.2 Cal Blasi  
 

No es sap del cert a quin any 

es va construir la casa de cal 

Blasi,  ara bé a l’interior de la 

casa s’hi pot veure una 

inscripció a l’entrada de la 

cuina que data del 1693 

(veure fig.3.2). 

 

 

 

 

 

 

Moltes de les masies de la comarca, es varen construir a redós de petites construccions més 

antigues pertanyents al bisbat de Solsona, el qual es venia les edificacions, deixava acabar 

la casa als nous propietaris i a continuació un cop aquests ja instal·lats, els feia pagar unes 

taxes.  

 

Per les característiques de la casa, principalment les galeries porxades  indicarien que es va 

construir entre el segle XVIII, que és quan varen aparèixer les galeries porxades, i el segle 

 

Figura 3.1: Situació aprox. dels antics castells de Casserres. 

Castell inferior 

Castell superior 

Figura 3.2: Inscripció de l’entrada de la cuina de l’any 1693. 
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XIX que és quan aquestes es varen generalitzar. De tota manera la inscripció de 1693 

podria indicar que la casa ja existia en aquella època. Però no hi ha res clar, ni els 

propietaris, ni l’ajuntament de la vila, ni el mossèn, ningú sap quan es va construir la masia. 

 

D’aquesta manera i de forma aproximada, es situarà la construcció de Cal Blasi entre 

mitjans del segle XVII i principis del segle XVIII. 

3.3. Els segles XVII i XVIII  
 

S’estudiarà en termes generals quina era la situació política i econòmica de l’època a nivell 

d’Europa i Espanya però sobretot de Catalunya, ja que pot ajudar a entendre millor quina era 

la situació en que estava la gent quan es va construir la masia. 

 
3.3.1 Els segles XVII i XVIII a Europa, Espanya i Catalunya. 
 

Durant el segle XVI i primera meitat del segle XVII, Europa era governada per la dinastia 

dels Àustries. L’imperi dels Àustries es tractava d’un conglomerat de regnes, on cadascun 

d’ells va mantenir les seves lleis i institucions de govern unint-los només la figura d’un 

mateix sobirà.  

 

El segle XVII va tenir lloc una crisi Europea, on hi va haver un estancament de la població, 

una disminució de la productivitat agrícola provocada per un canvi climàtic i diverses revoltes 

populars, entre elles la guerra dels Trenta Anys (1618-1648) la qual va enfrontar dues 

branques dels Àustries (la imperial i la hispànica). 

 

Catalunya, havia trencat les seves relacions amb la monarquia hispànica pel fet de que 

l’estat català va rebutjar una assemblea proposada per la monarquia hispànica per tal 

d’aprovar l’anomenada Unió d’Armes (crear un exèrcit permanent de 140.000 homes) i que 

anava en contra de l’esquema tradicional de creació de lleis de Catalunya.   

En els anys següents però la situació es radicalitzà quan la monarquia va intentar establir a 

Catalunya nous impostos als municipis que aquests es varen negar a pagar i varen 

comportar la detenció de diversos consellers catalans. També varen introduir terços reials a 

Catalunya que varen lluitar amb un exèrcit de voluntaris catalans per a la reconquesta del 

castell de Salses (Rosselló) que al 1639 va ser ocupat per tropes franceses, un cop 

recuperat el castell, els terços que eren formats per uns 10.000 homes varen ser distribuïts 

per les comarques catalanes i varen començar els conflictes ja que l’exèrcit pretenia que la 

població civil mantingués els soldats, cosa que provocava una càrrega molt costosa per les 

famílies pageses.  
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Va ser aleshores quan els pagesos varen enfrontar-se amb els terços i es va generar un 

gran espiral de violència. La Generalitat va donar suport als pagesos i el 7 de Juny de 1640 

es va reunir a Barcelona un gran nombre de segadors que varen destruir les cases d’alguns 

jutges de l’Audiència, varen bombardejar les galeries reials i varen assassinar el lloctinent, 

començant així la Guerra dels Segadors que va finalitzar a l’any 1641. 

 

Ja en el segle XVIII, a l’any 1700 va morir sense descendència l’últim monarca dels Àustries, 

que va preveure en el seu testament que Felip d’Anjou fos rei d’Espanya, més tard però, al 

1701 es va crear la Gran Aliança de l’Haia i al 1073 l’arxiduc Carles d’Àustria va ser 

proclamat rei d’Espanya, va ser aleshores quan es va iniciar la guerra de successió.  

 

La nova dinastia dels Borbons (Felip V) comptava amb una àmplia simpatia a Castella però 

també amb una forta oposició als regnes d’Aragó, València i sobretot, Catalunya. Al 1705 

Carles d’Àustria va ocupar Barcelona i sota un gran nombre de suport popular va ser 

proclamat rei pels catalans. Els Borbons ja havien conquerit València i Aragó i varen 

guanyar encara més territori amb la mort del germà de Carles d’Àustria, el qual havia 

proclamat aquest com a emperador d’Alemanya perdent així el recolzament de britànics i 

holandesos que varen pactar amb els Borbons. D’aquesta manera des de 1713 Catalunya 

va continuar la resistència tota sola, després de 14 mesos a l’11 de setembre de 1714 

Barcelona va ser ocupada pels Borbons (francesos i espanyols).  

 

A mesura que els Borbons ocupaven territori, eren abolides les institucions d’aquest  i 

s’imposaven les lleis de Castella, més conegut com a decret de Nova Planta, que pretenia 

crear un estat espanyol amb un lleis úniques per tot el territori amb excepció del País Basc i 

Navarra. 

 

3.3.2 Casserres en els segles XVII i XVIII. 

 

-Població: La població de Casserres en el segle XVII és comptabilitza de manera molt poc 

fiable ja que anteriorment es comptava la població a través de fogatges, tot i que mica a 

mica s’anava estenent la utilització dels registres dels sacramentaris o llibres parroquials. 

Els fogatges són uns documents oficials per a l’època que s’usaven per comptabilitzar els 

focs, llars o grups familiars que vivien junts en una sola casa. Els fogatges responen a 

imposicions fiscals extraordinàries acordades per les Corts per tal de satisfer determinades 

despeses (campanyes bèl·liques, donatius a reis, etc.), cosa que fa dubtar de la fiabilitat 
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d’aquests ja que hi pot haver ocultacions. Es per aquesta raó que comencen a abundar els 

registres sacramentaris, que són llibres on s’anotaven els baptismes, confirmacions, 

matrimonis, defuncions i compliment pasqual (obligació de combregar un cop a l’any per 

Pasqua). 

 

D’aquesta manera es sap que durant el segle XVII hi va haver un creixement moderat de 

població que a principis de segle era d’uns 350 habitants. A partir de l’any 1660, es varen 

assolir màxims de naixements en aquesta població del Berguedà, arribant així a uns 500 

habitants a finals de segle. 

 

El segle XVIII segueix les mateixes característiques del segle XVII, el nombre de població 

segueix creixent, s’estima que a principis de segle hi havia uns 530 habitants al municipi 

mentre que a finals del mateix ja n’hi havia uns 760.  

 

-Treball: El treball en les comarques del Berguedà es basava principalment amb la pagesia i 

el tèxtil. Entre la fi de l’època medieval i l’any set-cents es varen produir uns canvis 

substancials en l’estructura productiva i en la localització de la indústria tradicional. 

 

L’especialització agrària del país en general, i la crisi de la draperia dels grans centres 

urbans varen provocar el desplaçament i concentració de la indústria llanera en algunes 

comarques rurals. I el Berguedà s’especialitzà en teixits de qualitat inferior, com ara 

cordellats, d’un abast comercial limitat. 

 

Pel que fa a la pagesia, el camp català oferia un seguit d’avantatges, com ara, un major 

dinamisme demogràfic, la barator de la mà d’obra per la disponibilitat del treball pagès 

mobilitzable temporalment i per la complementarietat existent entre la feina agrícola i la 

dedicació industrial. 
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4. ARQUITECTURA DE LES MASIES CATALANES  

El nom de masia, deriva de “mansion” que significava casa dels senyors, en l’època 

medieval. 

Antigament, la gent es preocupava de construir llars principalment per combatre les 

inclemències del temps. Dites llars eren de parets gruixudes i evitaven les obertures a la 

paret de tramuntana (nord), els sostres solien ser de fusta i gairebé totes disposaven d’un 

foc a terra o llar de foc. 

 

La façana principal solia estar orientada al migdia , en la qual s’obren llargues galeries d’arcs 

de mig punt destinades a protegir les collites. Totes elles es varen construir amb materials 

extrets de l’entorn, d’aquesta manera els més usats eren: la pedra pels tancaments i la fusta 

per a l’estructura de sostres. 

 

Inicialment totes aquestes construccions rurals eren de petites dimensions i amb els anys es 

varen anar ampliant. Totes elles eren projectades pel propietari amb l’ajuda del mestre 

d’obres. L’interior de la casa es feia pensant en la vida familiar (cuina, sala, galeria). 

 

A la planta baixa hi havia l’entrada principal, que comunicava, a través d’un vestíbul, amb les 

corts de bestiar. A través d’una escala totalment oberta s’accedia a la primera planta, on hi 

havia la porta principal que donava a la sala. La sala tenia unes dimensions exagerades i 

tenia també una doble funcionalitat: Acollir la família i les amistats en grans celebracions i 

ser el punt de distribució de les diferents cambres, generalment dormitoris. També es 

disposava d’una escala que comunicava amb la segona planta, les golfes, on generalment hi 

havia el graner i el dormitori dels assalariats. 

 

Cal dir que les dependències principals o selectes de l’edifici, com ara la sala i la cuina, 

restaven situades a la façana principal. 

 

La masia era una edificació molt funcional, uns clars exemples són la situació del bestiar a 

planta baixa, situat aquí per donar escalfor a la planta primera, que és on feia vida la família, 

així com també la situació de les estances més importants, on es feia més vida a la façana 

principal, ja que aquesta estava orientada per tal d’aprofitar la màxima claror del dia. 

 

Les masies naixien com un espai fixat per a satisfer unes necessitats concretes, però amb el 

temps, va anar evolucionant la vida, la producció,... les quals varen afectar a la morfologia 

de la casa però no a la tipologia, ja consolidada amb el pas dels anys. D’aquesta manera, la 
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majoria de masies, han estat construïdes per etapes, i durant les successives generacions 

s’hi ha anat fent modificacions i ampliacions, alterant l’aspecte inicial de l’edifici, sempre però 

integrant-se amb facilitat amb la seva arquitectura de caràcter neutral.  

 

L’ocupació i reforma de masies va iniciar-se al segle XVI i sobretot durant el segle XVII, això 

va ser gràcies a la pèrdua de privilegis feudals per part d’alguns senyors, adquisició de 

noves terres o bé la marxa dels nobles cap a nuclis urbans deixant d’aquesta manera la 

masia en mans de masovers, els quals l’adaptaven al nou ús. 

Un d’aquests elements afegits a posteriori va ser la galeria, que solia connectar amb la sala i 

alhora protegir la casa de les inclemències meteorològiques. Era en aquesta on es feia vida 

durant el dia. 

 

 

4. 1 ESTUDI TECNOLÒGIC: 

 

4.1.1 Materials 

 

Els  materials amb què es construïen les masies, eren materials que es trobaven de forma 

relativament fàcil als voltants d’aquesta. Així doncs els més emprats són: 

 

- Pedra: S’usaven pedres de formes i característiques irregulars, tal i com 

venien de la natura. 

- Fusta: Ha estat un material molt usat durant anys. S’extreia dels boscos 

propers i se’n feien diferents elements estructurals (cairats, jàsseres, 

llates, encavallades,...) 

- Fang: s’obtenia de la terra dels voltants, sense tenir en compte el volum 

del gra. D’aquest fang se’n feia ceràmica (fang endurit al foc), rajol (es 

fabricava usant motlles i posteriorment es feia coure al forn) i teules. 

- Formigó: calcinació de pedres calcaries a 900ºC de temperatura. 

 

 

4.1.2  Sistemes constructius tradicionals 

 

En la realització de masies catalanes es solien usar els diferents sistemes constructius 

mencionats a continuació: 
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4.1.2.1 Murs de càrrega:  

Els murs de càrrega tenien doble funcionalitat, actuar com a cos portant i com a element de 

tancament i protecció exterior. Existeixen diferents tipus de murs de càrrega anomenats 

segons la terminologia romana.     

- Opus incertum: És un tipus de construcció feta a partir de la barreja de 

pedra i morter de fang. Les pedres irregulars es col·locaven a banda i 

banda de la paret i s’acabava d’omplir amb reblum i fang. Més endavant 

les pedres van passar a ser cairejades i el fang morter. 

 
- Opus quadratum: El mur era construït  per carreus horitzontalment 

distribuïts. Els carreus es disposaven en una filera (en sec o bé amb 

morter de calç) a banda i banda del mur i la part central del mur es 

reomplia amb pedruscall. 

- Opus caementicium: Construït amb argamassa o formigó de derivació 

romana. Es posaven uns encofrats, a dins s’hi col·locava grava i 

s’aixefava, a continuació s’hi buidava calç líquida. 

- Opus reticulatum: És una massa compacta de formigó revestit amb rajol 

quadrat col·locat amb una inclinació de 45º 

- Opus testaceum: Massa compacta de formigó revestit amb rajols 

col·locats horitzontalment i endinsats en el mur amb la seva forma 

triangular. 

- Opus mixtum: Es basa en un mur que hom revesteix amb diversos 

materials com ara pedres i rajols perquè sostinguin la massa de formigó 

del mig. 

 

4.1.2.2. Pilars 

 

Són elements estructurals que tenen la mateixa funció que el mur de càrrega. Solen fer 

entre 30 i 60cm de costat depenent del pes a suportar. Es construïen amb pedra i morter de 

calç o bé amb rajol i morter de calç. Cal dir, però, que en les construccions rurals hi 

escassegen. 

 

4.1.2.3. Arcs 

 

Es construïen mitjançant xindris, els quals tenien una doble funció: servien d’encofrat i 

emmotllador.  
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Els arcs més abundants  a Catalunya són els arcs d’argamassa o bé els de pedres irregulars 

disposades a manera de tascons amb l’interior reforçat amb formigó romà (opus 

caementium). Però també n’hi ha de rajols, de carreus,... 

 

4.1.2.4. La volta 

 

És una tècnica romana molt usada en les masies per tal de resoldre els problemes d’humitat 

de les corts de bestiar. 

 

4.1.2.5. Jàsseres 

Biga mestre de fusta que rep els esforços dels cabirons1. Aquestes només s’utilitzen en el 

cas que existeixi la necessitat de cobrir llums grans d’aquesta manera es col·loquen 

jàsseres intermitges als cabirons per reduir la llum d’aquests. Quan les llums són petites no 

són necessaris ja que els cabirons es recolzen directament sobre la paret o pilar resistent. 

 

Generalment les jàsseres solien ser de roure i tenien una continuïtat uniforme, les seves 

mesures variaven depenent del pes a suportar, però generalment no sobrepassaven els 30 

o 40cm. Per tal de que aquestes resistissin eficaçment els esforços de flexió eren 

col·locades de manera que les fibres quedessin paral·leles a l’eix longitudinal de la biga. 

 

4.1.2.6 Cavalls 

 

Element estructural format per dues jàsseres 

col·locades perpendicularment una sobre 

l’altre i separades entre elles per una tercera 

biga, col·locada verticalment en el punt 

d’intersecció d’aquestes, mantenint una 

diferència d’alçada entre ambdues jàsseres 

(veure fig. 4.1). 

 

 

 

 

 

 

1- Biga petita que juntament amb les jàsseres formen l’esquelet de les teulades i sostres. 

Figura 4.1: Exemple de cavall 
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Els cavalls s’utilitzaven únicament en les cobertes per tal de salvar la diferència de nivell a 

partir de la línia d’arrasament de la paret. 

 

 

4.1.2.7. Encavallada 

 

Element estructural de forma triangular, 

consistent en un conjunt de bigues de 

fusta articulades que serveix de suport 

a la teulada de dos vessants.  

 

Els elements de l’encavallada resten 

subjectes essencialment a forces axials 

i en alguns casos a moments flectors, 

accions que la fusta resisteix amb 

eficàcia (veure fig. 4.2) 

 

 

Es podien construir de diferents maneres segons requisits estètics i funcionals de cada cas. 

La seva funció era transmetre als seus suports les càrregues que aquestes rebien, de la 

millor manera. 

 

4.1.2.8. Ràfecs de teulada 

 

És la part voladissa de la teulada té la funció de protegir les parets exteriors de la humitat i al 

mateix temps donar una imatge artística a l’edificació. Els més primitius consistien en una 

part de la última filera de teules volada, més endavant es varen prolongar també els 

cabirons i les llates. Una altre manera de fer-ho va ser amb fileres de rajols o teules àrabs. 

 

4.1.2.9. Sistema de cobriment de la teulada 

 

En les construccions més primitives s’usava un encanyissat refermat amb morter de calç, 

damunt del qual es col·locaven les teules, a més a més, s’hi col·locaven llates longitudinals 

per donar més consistència. 

 

Més endavant varen aparèixer noves tècniques com l’anomenada teula àrab col·locada “a 

llata per canal”, que consistia en posar teules entre les llates de manera que una tirada 

Figura 4.2: Exemple d’encavallada 
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tapava la separació de les llates i feia de canal i l’altre tirada anava recolzada sobre les llates 

i feia de carener, o bé l’anomenada teula àrab col·locada “a salt de garsa” que consistia en 

col·locar teules perpendiculars a les llates, unes passades en forma de canal i les altres en 

forma de carener. 

Una altre introducció important va ser la del rajol, que en aquest cas les teules àrabs 

descansen sobre una capa de rajols, els quals es recolzen damunt les llates. 

 

4.1.2.10 Revestiments 

 

Bàsicament eren el fang barrejat amb palla o bé també s’usava l’estuc (calç apagada i pols 

de marbre, de vegades també amb una petita part de guix calcinat). Per tal de donar més 

resistència als revestiments s’hi podien afegir putzolanes. 
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5. ARQUITECTURA DE LA MASIA DE CAL BLASI  

 

5.1. Estances i parts de la masia de cal Blasi  

 

La casa de cal Blasi té la façana orientada al sud-oest per tal d’aprofitar al màxim la claror 

del dia, consta de tres plantes i diverses construccions annexes situades al voltant de la 

masia. 

 

5.1.1 Planta baixa 

 

A la planta baixa s’hi troba en primer lloc l’entrada de la masia formada per dos arcs que es 

creuen, tots els arcs d’aquesta resten tapiats amb excepció d’un que és per on s’accedeix a 

l’edificació. Aquesta planta era dedicada única i exclusivament a guardar el bestiar, és per 

això que hi ha quatre sales on es guardaven els animals i una tina, que es on antigament 

feien el vi, aquesta està formada per dues parts, la part exterior hi ha la zona per on entrava 

el raïm (veure fig. 5.1) i a l’interior de la masia hi ha una boca que es on es recollia el vi 

(veure fig. 5.2). D’aquesta manera, el vi quedava emmagatzemat sota terra assegurant així 

que sempre es mantingués molt fresc. Davant mateix de l’entrada hi ha unes escales que 

accedeixen a la primera planta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.1: Tina situada a l’exterior de la 
masia. 

Figura 5.2: Tina situada a l’interior de la 
masia. 
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5.1.2 Planta primera 

 

Aquesta és la planta principal de la masia, aquí és on vivia la família. Entrant a la planta en 

primer lloc es troba el menjador - sala d’estar, que com totes les masies, és molt gran i és 

l’element que distribueix les diverses estances. Per la banda de la façana s’hi troba la sala 

del foc a terra, antigament era la cuina ara però fa qüestió d’uns 50 anys es va agafar un 

tros de galeria per fer-hi una cuina nova per l’època. Al costat de la cuina hi ha la galeria on 

s’hi accedeix pel menjador- sala d’estar, aquesta s’estreny en un punt on s’hi troba una 

habitació (habitació número 4) i al final de la part estreta de la galeria hi ha el lavabo. 

 

Per la banda contrària, s’hi troben la resta d’habitacions (3 habitacions) i l’escala que 

accedeix a la plata sota coberta. 

 

5.1.3. Planta sota coberta 

 

Antigament la totalitat de la planta sota coberta es feia servir de magatzem. Només entrar es 

troba un gran sala que reparteix les diferents estances, per la banda de la façana hi ha una 

galeria que antigament havia sigut el graner. I per l’altre banda hi ha dos habitacions una de 

les quals s’havia utilitzat com a rebost per guardar tots els aliments que antigament eren 

conservats en sal, al no existir neveres. 

 

5.1.4 Edificacions annexes a la casa 

 

La gran masia conté diverses edificacions annexes a ella. Per la banda dreta hi ha una sala 

des de la qual també es pot accedir per l’interior de la masia, que és una sala on hi ha un 

forn de pedra. Unit a aquesta sala hi ha el galliner. 

 

Per la banda esquerra hi ha un cobert que actualment s’utilitza com a magatzem i traster. 

Per la part frontal hi ha un gran cobert que s’utilitzava per tancar-hi els animals i per la part 

posterior hi ha la tina. 

 

 

5.2 Estudi tecnològic de la masia del Cal Blasi  

 

5.2.1 Elements estructurals que composen la masia 
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5.2.1.1 Fonaments 

 

La masia no té fonaments, resta directament recolzada sobre la pedra del terreny. No es pot 

veure amb exactitud però com la majoria de masies d’aquest estil, les parets s’enterraven 

uns pocs centímetres dins la pedra per donar més estabilitat al conjunt. 

 

5.2.1.2. Parets de càrrega 

 

Les parets de càrrega són de tipus “opus incertum” ,és a dir, de pedra pels dos costats i al 

centre omplert amb material de reblert i morter. Totes elles contenen petites obertures, i 

tenen un gruix considerable, que van des d’un metre fins a vint centímetres. 

 

També hi ha algunes parets de càrrega que han estat construïdes posteriorment i que són 

de fàbrica de maó, totes elles resten situades a la planta primera i són força escasses (veure 

fig. 5.3) 

 
Figura 5.3. Murs de càrrega de fàbrica de maó. 
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5.2.1.3 Pilars 

 

De pilars només n’hi ha dos en tota la masia, un d’ells és el què resta situat entre les dues 

voltes de la galeria porxada de la planta primera i té com a funció principal sostenir dites 

voltes, el segon es troba just damunt del primer, a la galeria de la planta sota coberta i la 

seva funció es sostenir la jàssera que arriba fins al carener. 

 

5.2.1.4. Forjats 

 

Hi ha tres tipologies de forjats a la masia, el forjat de planta baixa és de volta de canó, 

construïda amb pedra i morter. Damunt d’aquesta hi ha material de reblert per anivellar el 

paviment de la planta superior.  

 

L’entrada es feta amb volta de creueria, una volta formada per la intersecció de dues voltes 

de canó, la qual ha estat construïda amb material ceràmic i morter de calç. 

 

En la planta primera el forjat resta constituït per bigues de fusta de diferents mesures que 

sostenen uns revoltons ceràmics. Aquestes bigues són suportades majoritàriament per 

parets de càrrega tot i que en alguns casos s’ha requerit de la utilització de jàsseres per tal 

de reduir llums entre recolzaments. 

 

5.2.1.5 Coberta 

 

La coberta està constituïda en primer lloc per unes bigues o cabirons de fusta de pi les quals 

són sostingudes per les parets de càrrega i en alguns casos per jàsseres de fusta. Les 

bigues o cabirons formen la pendent de la coberta i sostenen les llates també de fusta, que 

aquestes, a la vegada, sostenen les teules àrabs. 

 

Les teules àrabs són col·locades a “ llata per canal” i els ràfecs estan construïts amb 

diferents formats depenent de les zones on es recolzin. Els ràfecs que es recolzen sobre les 

parets de pedra són formats per rajols mentre que els que resten subjectes únicament a 

bigues de fusta fan el ràfec amb la mateixa biga i la teula. 

 

5.2.1.6 Construccions annexes a la masia 

 

Tots els coberts i construccions annexes a la masia tenen les parets de càrrega fetes igual 

que la majoria de parets la casa principal, “opus incertum”, les cobertes són fetes amb 
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bigues de fusta, que sostenen llates també de fusta i amb acabat de teula àrab, totes amb 

excepció dels galliners on la coberta és d’uralita. 

 

Els ràfecs de les cobertes són fets amb les mateixes teules, el paviment és la roca mateixa 

sobre on es recolza la casa.  

 

5.2.2 Estudi tecnològic i històric de la masia 

 

La masia de cal Blasi, com la gran majoria de  masies han patit diverses modificacions al 

llarg del temps degut a diferents canvis d’usos que ha sofert. Inicialment, existia únicament 

la casa en si, és a dir, tots els coberts annexes a la casa no existien, els han edificat tots al 

llarg dels anys.  

 

Antigament, la 

masia era molt més 

petita (veure fig. 5.4) 

i segons s’intueix es 

podia accedir al 

primer pis mitjançant 

una escala exterior 

evitant així passar 

pel mig del bestiar. 

 

 

 

 

Aquesta és potser la modificació més important que s’hi pot observar, ja que va modificar 

molt la forma inicial de la masia. Tal i com es pot veure, el carener de la coberta resta situat 

just damunt d’un arc de la galeria, no al centre del pilar que és on seria més lògic que 

estigues situat, per aquest motiu i per la cantonada que es marca a la façana de la casa 

s’intueix la magnitud de la reforma . 

 

 

També es pot observar com a l’entrada de la planta baixa, s’han tapiat dos dels arcs que 

formaven la volta de creueria de l’entrada (veure fig. 5.5), un d’ells sembla que ha estat tapat 

per seguretat, degut a l’aparició d’una esquerda, però de l’altre no se’n sap el motiu. 

Figura 5.4: Modificacions en façana de la masia de cal Blasi. 
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Els arcs de la façana en la planta baixa també han sofert modificacions, antigament la planta 

baixa tenia unes voltes exactament iguals a les de la galeria de planta primera, això s’intueix 

ja que si les voltes de l’interior de 

la casa es fan sortir cap a 

l’exterior coincideixen 

exactament amb les voltes de la 

planta primera, a més que a la 

volta de la dreta encara se’n pot 

observar una part que no ha 

estat tapiada (veure fig. 5.6). 

 

 

 

 

 

 

A l’interior de la casa hi ha hagut més reformes, ara bé aquestes ja han sigut molt més 

recents, de fa uns 50 anys, tal i com ens explica la masovera de la masia, totes elles s’han 

centrat però en la planta primera. 

Una de les primeres modificacions que es varen realitzar a la planta primera va ser la cuina, 

antigament no hi havia cuina, ja que la gent cuinava amb el foc a terra, amb el temps però 

van anar sorgint diferents formes de cuinar, més senzilles i la casa es va veure transformada 

per poder adaptar aquestes noves tècniques molt més ràpides i econòmiques ja que no era 

Figura 5.5: Arc de la façana S-O tapiat. 

Figura 5.6: Arc de la façana principal modificat i tapiat. 
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necessari l’ús de tanta llenya. Es per això que es va agafar una part de la galeria i se’n va fer 

una petita cuina (veure fig. 5.7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La galeria però ha sofert altres modificacions a part d’aquesta, en primer lloc es va decidir 

construir una habitació (habitació 4), per fer-ho, es va agafar una part de la galeria, alguns 

indicis d’aquest fet és que les parets són ceràmiques (de fàbrica de maó) i que les bigues 

del sostre són continues, com la resta de bigues de la galeria. És a dir, es recolzen per un 

extrem damunt dels arcs de la galeria i per l’altre extrem a la paret del menjador – sala 

d’estar. 

 

 Una altre modificació que va patir la galeria va ser la construcció d’un lavabo on es va 

agafar la part final de l’eixida, es va enderrocar el gran mur de pedra en aquella zona i s’hi 

va fer una paret més prima de fàbrica de maó per tal d’aprofitar l’espai i albergar-hi un 

lavabo ja que fins a les hores no n’hi havia cap (veure fig. 5.7). 

 

En aquesta planta també es va decidir tancar l’escala, antigament era oberta de baix fins a 

dalt però degut a la pèrdua d’escalfor a l’hivern es va decidir tancar-la mitjançant un envà de 

7cm. També es va construir una altre habitació (habitació 1)  tancant la part final de la sala 

Figura 5.7: Esquema de la planta primera de les zones interiors 
modificades. 
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amb un envà de 9cm (veure fig. 5.8). Finalment en l’habitació número 3 es va tapiar una 

finestra (veure fig. 5.7i 5.8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cal dir també que tant les bigues com les finestres han estat canviades segons ens explica 

la masovera i resident de la masia durant més de 50 anys. A mesura que una biga es feia 

malbé els homes de la família tallaven un pi, en treien l’escorça el portaven a la masia, 

retiraven la biga malmesa i la substituïen per la nova. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.8: Finestra de l’habitació 3 de la planta primera tapiada. 
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6. RECONEIXAMENT TÈCNIC 
 
S’ha realitzat la observació de la totalitat dels elements visibles de la masia, ja que la resta 

d’elements no ha estat possible visualitzar-los degut a la falta de recursos i desig dels 

propietaris. 

 

De la totalitat dels elements estructurals que s’han pogut observar, els més afectats a simple 

vista, són les bigues i jàsseres que aguanten els forjats i les cobertes. 

 

6.1 Lesions observades  

 

6.1.1 Fonamentació 

 

És difícil precisar l’estat en que es troba la fonamentació, però fent una inspecció visual de la 

casa no es veuen lesions que hagin pogut ser produïdes per una mala fonamentació. 

Aquestes lesions es podrien manifestar en els murs de la masia, com ara assentaments 

diferencials i humitats entre altres. A més a més cal recordar que la masia es recolza 

directament sobre pedra cosa que fa que les lesions en fonamentació és redueixin 

considerablement. 

 

6.1.2 Estructura vertical; murs de càrrega. 

 

Pel que fa a les parets de càrrega interiors les 

úniques lesions que s’hi ha trobat és la falta de lligat 

entre elles, cosa que fa aparèixer una esquerda de 

dalt a baix del mur i que afecta a tot el gruix d’aquest 

(veure fig. 6.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.1: falta de lligat entre murs. 
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6.1.3 Estructura horitzontal; sostres de biguetes de fusta i revoltó ceràmic vist. 

 

 

L’estructura horitzontal de biguetes de 

fusta presenta unes deficiències 

estructurals molt greus, fins al punt de 

perill de despreniment de part dels 

sostres. Totes les biguetes estan 

afectades per agents biòtics en més o 

menys grau (veure fig.6.2). En les 

jàsseres passa exactament el mateix. 

 

 

 

El sostre de la planta baixa ha fletxat molt en la part central, hi ha molts revoltons ceràmics 

totalment trencats i amb perill de despreniment. 

                                

6.1.4 Estructura horitzontal; sostres de voltes de la planta baixa. 

 

El sostre de la planta baixa està fet amb voltes de canó, en algunes zones d’aquestes s’hi 

poden observar un seguit de fissures, més abundants en els punts d’inici i final de les 

mateixes, seguint tot l’arc de la volta. 

 

6.1.5 Façanes 

 

Les façanes presenten problemes d’erosió de material sobretot en les parts que estan en 

contacte amb el terreny  i gairebé en tota la façana principal. Hi ha zones que l’erosió és 

contundent tant sols passant la mà per sobre ja es desprenen partícules de les pedres 

arenoses amb les quals estan fets els murs. 

 

 

També s’hi ha detectat una llinda trencada en la façana N-O que ha causat l’aparició d’una 

esquerda a la  cantonada adjacent (veure fig. 6.3). 

 

Figura 6.2: Bigues afectades per agents biòtics. 
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6.1.6 Cobertes 

 

Les cobertes tot i presentar abundants deficiències, continuen fent la seva funció, que és 

protegir dels agents meteorològics, sobre tot de la pluja. Ara bé les llates i bigues amb les 

quals s’aguanten les teules estan afectades per agents biòtics i pel què fa a les teules, n’hi 

algunes de trencades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.3: Llinda trencada a la façana N-O 
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7. REFORMA DE LA MASIA DE CAL BLASI 

 

El principal propòsit d’aquesta reforma és retornar a la masia estabilitat i seguretat, sense 

danys estructurals, per tal de què sigui possible tornar-hi a residir. 

 

A la vegada s’intentarà deixar la masia el més semblant possible a com era inicialment, 

respectant totalment la seva morfologia. 

 

7.1 ENDERROC 

 

Tal i com s’ha exposat anteriorment, s’intentarà deixar la masia el més semblant possible als 

seus orígens es per aquest motiu que s’ha decidit enderrocar tots els coberts frontals de la 

masia que tapen la imponent façana i el galliner que canvia completament les 

característiques de la casa i és de dimensions molt reduïdes no podent-li donar cap utilitat. 

Es mantindran la resta de coberts, el de la sala del forn per al seu interès històric i per a 

poder conservar els antics forns de pedra i el cobert de la façana N-E ja que no suposa cap 

canvi morfològic important en la masia original. 

 

Per tal de fer possible la nova intervenció, caldrà realitzar un seguit de petits enderrocs, són 

els següents: 

 

- Obertura de forats a la planta baixa per a la realització de la fonamentació. 

- Eliminació del material de reblert de les voltes de la planta baixa. 

- Obertura de forats a la volta de la planta baixa per al pas de l’estructura metàl·lica. 

- Enderroc de dues parets de la planta sota coberta, per tal de poder passar el nou 

forjat i que es pugi recolzar en les dues bigues. 

- Eliminació del forjat existent de la planta primera. 

- Eliminació del la coberta. 

- Enderroc del tapiat dels arcs de la façana. 

 

7.2. OBRA NOVA  

 

Després de fer un càlcul estructural dels forjats de la planta primera i de la coberta, s’ha 

decidit eliminar dits forjats i construir una estructura auxiliar per tal de sostenir els nous 

forjats i alliberar pes de l’antiga estructura de parets de càrrega. 
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D’aquesta manera l’obra nova de la reforma consistirà en el següent: 

 

7.2.1 Fonamentació 

 

S’ha de realitzar una nova fonamentació, per tal de suportar la nova estructura. La nova 

fonamentació consistirà en sabates de mitgera i cantoneres lligades amb bigues centradores 

per contrarestar l’excentricitat que provoca el no centrat dels pilars sobre les respectives 

sabates.  

 

Per a la construcció d’aquesta fonamentació serà necessaria l’obertura de forats en alguns 

murs de pedra així com l’excavació del terreny de roca. 

 

7.2.2 Estructura vertical 

 

Per les característiques de la masia, amb unes parets molt gruixudes però fetes amb una 

pedra arenosa, no massa resistent, s’ha decidit realitzar una estructura de pilars i bigues 

metàl·liques lligada a les parets de pedra mitjançant connectors, per tal d’alliberar la gran 

quantitat d’esforços que les parets reben. 

 

L’estructura metàl·lica ha estat totalment calculada per tal de resistir perfectament tot el pes 

de l’estructura però a la vegada intentant de no utilitzar perfils metàl·lics de grans 

dimensions per tal de que fos més fàcil camuflar els pilars segons l’aspecte original de la 

masia. 

 

Cal dir que els pilars metàl·lics no compleixen el codi tècnic pel què fa a seguretat contra 

incendis i seria necessari el revestiment d’aquests per tal de complir una resistència al foc 

R30. Ara bé, en aquest projecte no s’especifica quin ha de ser el recobriment que s’hi 

realitzarà però s’aconsella realitzar un recobriment amb morter i pedra per tal d’integrar 

totalment la nova estructura a l’antiga. 

 

7.2.3 Estructura horitzontal 

 

L’estructura horitzontal es divideix en dos intervencions, una d’elles és la del forjat de planta 

baixa fet de voltes de canó i la segona és la de la planta primera feta amb bigues de fusta i 

revoltó ceràmic. 
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7.2.3.1 Forjat de planta baixa 

 

Les voltes de canó amb les quals està constituït el forjat de la planta baixa no presenten cap 

deficiència estructural important, a part de la pèrdua de material de reblert. El que si que es 

pot apreciar en dites voltes és l’aparició d’unes fissures a les zones d’inici i final de la vota 

(veure fig. 7.1) 

 

Tot i no presentar cap lesió molt 

important s’ha decidit actuar en aquest 

forjat per tal de garantitzar totalment 

l’estabilitat i la durada d’aquesta volta 

amb el pas del temps ja que es rehabilita 

tot el conjunt de la masia i no 

comportarà grans costos addicionals ni 

grans inconvenients. 

 

 

Per reforçar les voltes es construirà una llosa armada de fonamentació seguint la forma de 

les voltes. Aquesta anirà connectada mitjançant uns connectors a les parets de pedra. 

 

7.2.3.2 Forjat planta primera. 

 

Inicialment es volia conservar el forjat tal i com està en l’actualitat i fer-hi un reforç per la part 

superior, cosa que al final es va desestimar pels següents motius: 

- Al situar-hi un reforç per la part superior feia que la planta sota coberta perdés uns 

10cm d’alçada. 

- Suposava un gran increment de pes que tot i que s’havia previst ja realitzar una nova 

estructura vertical, aquesta augmentava les seves dimensions, i el què es busca és 

tenir una estructura vertical no massa gran per tal de poder-la integrar dins el conjunt 

arquitectònic de la masia. 

- Es buscava fer una construcció perfectament reciclable i afavorint la desconstrucció. 

 

 Finalment s’ha decidit crear una estructura horitzontal formada per unes bigues metàl·liques 

soldades amb els pilars metàl·lics d’estructura vertical, amb els seus corresponents 

rigiditzadors, i crear un forjat amb panells de fusta contralaminada de 5 capes, les dues 

primeres de 4cm la central d’1cm i les dues últimes de 4cm, format un gruix total de 17cm. 

 

Figura 7.1: Fissures inici volta planta baixa. 
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Aquestes plaques es recolzen amb les bigues metàl·liques on s’hi ha situat uns perfils 

estructurals per tal de salvar la distància entre l’ala inferior de les bigues i els panells. 

Fent aquest procediment però es canvia força la morfologia de la masia i es per això que 

s’han previst unes bigues de fusta de dimensions reduïdes i que serviran únicament com a 

element decoratiu per tal de no crear un impacte visual tant gran (veure exemple en la fig. 

7.2). Aquestes bigues seran les mateixes que s’han extret de la masia, eliminant la part 

afectada per agents biòtics i reduint la secció a uns 14 x 10cm. 

 

S’ha escollit aquest sistema de 

forjat degut a la seva lleugeresa 

en comparació amb un forjat 

tradicional, és un sistema 

industrialitzat de ràpid muntatge i 

es tracta d’un element totalment 

reciclable i curós amb el medi 

ambient. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cal fer especial menció que les bigues metàl·liques no compleixen la resistència al foc R30 

segons CTE-DB-SI, d’aquesta manera s’obliga a que aquests es revesteixin, aconsellant 

com a revestiment la fusta ja que tot el forjat és d’aquest material. 

 

7.2.4 Coberta 

 

L’element resistent de la coberta és exactament igual al forjat de la planta primera, està 

format per unes bigues metàl·liques soldades als pilars i uns panells de fusta contra 

laminada exactament iguals que es recolzen amb les bigues. 

 

Figura 7.2: Exemple de l’aspecte final del forjat de planta 
primera. 
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Sobre d’aquest element de fusta, s’hi clavaran amb claus galvanitzats uns rastells de fusta 

de 60x40cm en el sentit de la pendent per tal de crear una cambra d’aire entre el forjat i 

l’aïllant multicapa situat damunt dels rastells i unit a aquests amb grapes d’acer galvanitzat.  

 

Un cop col·locat l’aïllant es claven uns rastells de fusta d’iguals dimensions damunt de 

l’aïllant i fent-los coincidir amb els rastells inferiors, a continuació es disposaran unes 

plaques bituminoses, aconsellades per al fabricant en cas d’utilitzar teula àrab, i finalment i 

damunt d’aquestes plaques col·loquen les teules àrabs. 

 

7.2.5 Façanes 

 

Les façanes es deixaran en el seu estat original, es per això que caldrà enderrocar el tapiat 

de les voltes de la planta baixa i d’aquesta manera aconseguir retornar un aspecte més 

semblant als orígens de la masia a part d’embellir-la (veure fig. 7.3 Façana principal 

definitiva) 

 

 
 

7.2.6 Altres elements 

 

7.2.6.1 Llindes 

 

Tal i com es pot observar a les fitxes patològiques hi ha 3 llindes que es troben en mal estat i 

cal substituir-les. Per fer-ho es realitzaran unes obertures a les parets on hi hagi la llinda i 

damunt d’aquesta, es faran passar unes asnelles formades per perfils metàl·lics dins les 

Figura 7.3: Façana principal definitiva. 
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obertures i es recolzaran amb uns puntals metàl·lics. A continuació es treurà la llinda 

afectada i s’hi col·locarà la nova llinda feta de perfils metàl·lics.  

 

Aquestes llindes hauran de ser recobertes amb el mateix material de la paret per tal de 

complir amb una resistència al foc R30 segons CTE-DB-SI. 

 

7.2.6.2 Esquerdes 

 

Les esquerdes localitzades a la masia seran cosides amb unes grapes d’acer; per fer-ho es 

realitzarà una regata superficial a la zona afectada i a continuació es faran dos forats 

paral·lels un a cada banda de l’esquerda, els quals aniran omplerts amb resina epoxi N5000, 

i seguidament s’hi introduiran les grapes d’acer. Un cop cosida l’esquerda es recobrirà amb 

morter de reparació tipus weber.tec tex, per tal de que no es noti la operació realitzada. 

 

7.2.6.3 Reparació de l’erosió 

 

Es repararan els elements de la façana que estiguin molt afectats per l’erosió, la reparació 

es realitzarà amb morter de reparació especial per aquest tipus d’operacions i s’intentarà 

dissimular al màxim aquestes operacions ja que principalment es troben en façana principal. 

 

7.2.6.4 Lligat de parets 

 

A la masia existeixen parets que s’han construït amb posterioritat i que no resten lligades a 

cap altre element de forma que apareixen unes esquerdes verticals en la trobada d’ambdòs 

murs.  

 

Aquesta lesió es repararà unint ambdues parets amb perfils metàl·lics en L quedant així els 

dos elements totalment lligats. Posteriorment es taparan les dues L per tal de complir amb el 

CTE-DB-SI i per embellir la operació. 

 

7.3. PROCEDIMENT D’EXECUCIÓ 

 

A continuació es detallarà el procediment a seguir durant l’execució de l’obra. 

 

1.  Enderrocar i/o desconstruir els coberts frontals (façana SE) i el galliner. 

2.  Obrir part dels murs de la planta baixa per a la realització de la fonamentació. 

3.  Realitzar la fonamentació. 
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4. Apuntalar les voltes per seguretat amb puntals que garanteixin suportar unes 

sol·licitacions de 838KN. Extreure el paviment de la planta primera i el material de 

reblert de les voltes del sostre de la planta baixa. 

5. Realitzar el muntatge de l’estructura metàl·lica de pilars i bigues, connectant 

aquestes últimes a les parets existents mitjançant una petita obertura utilitzant un 

trepant reomplert amb resina epoxi tipus N5000 i introduint-hi una barra roscada que 

a la vegada anirà collada a les bigues metàl·liques.  

Cal dir però que serà necessari garantir el contacte de l’estructura metàl·lica amb la 

paret, als indrets on no sigui possible s’haurà de construir un dau de formigó en 

massa per tal de garantir el contacte en tot moment. 

6.  Realitzar la llosa armada per tal de reforçar les voltes de la planta baixa. 

7. Travar les parets de la masia que amb l’eliminació del forjat hagin de quedar amb 

una alçada de dues plantes sense cap tipus de trava.. 

8. Un cop travades les parets necessàries s’eliminaran els forjats originals i 

s’enderrocaran dues parets de planta coberta per al pas de les plaques de fusta. 

9. Es substituiran les llindes; per fer-ho es realitzaran uns orificis a les parets afectades i 

s’hi introduiran unes asnelles formades per perfils metàl·lics laminats HEB-100, 

perfectament calculats. A continuació es procedirà a la substitució de la llinda per un 

altre fet de perfils metàl·lics degudament calculats. Es realitzarà aquesta operació un 

cop eliminats els forjats per tal d’extreure pes a les asnelles. 

10. Es col·locaran els panells de fusta de planta baixa recolzats sobre les bigues 

metàl·liques. 

11. Es realitzarà el sostre de la coberta col·locant primerament els panells de fusta com a 

element resistent, damunt d’ells s’hi clavaran uns rastells de fusta per tal de crear 

una cambra d’aire i sobre d’ells s’hi graparà amb grapes d’acer galvanitzat l’aïllament 

multicapa tipus “ACTIS TRISO-SUPER9”  garantint totes les especificacions 

tècniques del fabricant. A continuació es col·locarà una altre capa de rastells de fusta 

damunt els col·locats anteriorment, finalment i segons el fabricant serà necessari 

disposar d’unes plaques bituminoses que faran de suport a la capa d’acabat de 

teules àrabs reutilitzades de la coberta antiga. 

12. Es col·locaran les bigues de fusta decoratives utilitzant un tirafons de 8mm de 

diàmetre. 

13. Es repararan les lesions d’esquerdes, lligat de parets i erosions. 
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8. ECOEFICIÈNCIA 
 

Al llarg del projecte s’ha intentat en tot moment crear un sistema constructiu amb molt poca 

generació de residus i que facilités l’aspecte de la desconstrucció. 

 

8.1. ENDERROC 

 

S’ha intentat enderrocar el mínim d’elements en la masia i pel contrari intentar desconstruir 

tots els elements possibles per tal de poder facilitar la reutilització com en el cas de les 

teules àrabs o les bigues de fusta decoratives i també per a facilitar la classificació de tots 

els residus que aniran destinats a un abocador especialitzat a tal fet. 

 

8.2. OBRA NOVA  

 

A l’hora de realitzar la nova construcció de la masia s’han buscat materials que fossin si no 

totalment, en gran part, reciclables, es per això, entre altres aspectes, que s’ha decidit 

utilitzar una estructura auxiliar de perfils metàl·lics d’acer laminat o bé els forjats de fusta, 

que s’analitzarà a continuació. 

 

També s’ha buscat reduir la massa de material, com per exemple en la coberta. 

 

8.2.1 ESTRUCTURA METÀL·LICA 

 

S’ha realitzat una estructura metàl·lica ja que al ser una estructura muntable, es per tant, 

una estructura totalment desmuntable, no genera residus, tot el material amb què està 

format, és a dir, l’acer és totalment reciclable quan acaba el seu ús. A més a més és un 

material amb una vida útil llarga si es conserva com és degut i se’n fa un correcte 

manteniment. 

 

8.2.2 ESTRUCTURA DE PANELLS DE FUSTA CONTRALAMINADA 

 

Per a la realització dels forjats s’ha intentat buscar al igual que amb l’estructura metàl·lica 

uns elements industrialitzats, és a dir, que comportin una desconstrucció total i generin la 

mínima quantitat de residus, d’aquesta manera s’han escollit els panells de fusta contra 

laminada Klh la qual utilitza materials de baix impacte ambiental i no contaminants. 
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Utilitza únicament fusta seca de forma que redueix considerablement el risc de que aquesta 

pateixi l’efecte de fongs i insectes, allargant la vida útil del material i evitant el tractat 

d’aquests elements amb insecticides. Les fustes, a més a més, són encolades amb adhesius 

lliures de compostos volàtils orgànics de forma que no produeixen cap emissió tòxica. Tot 

això permet que aquest tipus de fusta no generi cap tipus de residu i sense presencia de 

productes nocius. 

 

A més a més aquesta casa comercial disposa d’un certificat PEFC (Programme for the 

Endorsement of Forest Certification) que garanteix que la fusta obtinguda per fer els panells 

s’ha extret de boscos d’explotació duradora (veure fig. 8.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

També disposen del certificat ISO 14001:2004, que és una norma acceptada a nivell 

internacional i que estableix com implementar un sistema de gestió mediambiental (SGM) 

eficaç. D’aquesta manera gestiona l’equilibri entre el manteniment de la rendibilitat i la 

reducció de l’impacte mediambiental (veure fig. 8.2) 

Figura 8.1: Certificat PEFC de Klh. 
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8.2.3 COBERTA 

 

La coberta, igual que la resta d’elements d’obra nova, resta constituïda per diferents 

elements tots ells industrialitzats i perfectament desmuntables. D’aquesta manera conté els 

següents elements: 

- Panells de fusta contra laminada Klh, com a element resistent i de 

formació de pendent.  

- Rastells per a formació de cambra d’aire entre l’element resistent 

(plaques de fusta) i làmina aïllant. 

- Làmina multicapa d’aïllament. 

- Rastells per a formació de cambra d’aire entre l’aïllant i l’element de 

cobertura. 

- Plaques bituminoses per a sustentar les teules. 

- Teules àrabs. 

Figura 8.2: Certificat ISO 14001:2004 
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Tant els panells de fusta, com s’ha esmentat amb anterioritat, com els rastells de fusta, són 

materials perfectament reciclables i amb un impacte ambiental molt baix. 

 

La làmina multicapa, està constituïda per diferents capes molt fines, fent que en tan sols 

22mm s’aconsegueixi el mateix resultat que amb 224mm de llana de vidre, de forma que es 

redueix de forma notable la massa de material de construcció. Aquests aïllaments tenen una 

vida útil de més de 18 anys, de forma que per ser un aïllament és un temps considerable, 

reduint de manera indirecta la quantitat de residus. 

 

Al ser tots els components de la coberta totalment desmuntables fa que hi pugui haver un re 

aprofitament considerable de materials, per exemple, les teules utilitzades per a la obra nova 

són les que s’han extret de la coberta anterior, de manera que també s’ha reduït a l’hora de 

generar residus a l’enderroc. 
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9. CONCLUSIONS I RECOMANACIONS   
 

D’aquest estudi se’n pot deduir que la masia de Cal Blasi es troba en un estat de 

conservació molt baix, pràcticament inexistent. Tot i que es sap que durant els anys s’hi ha 

realitat un seguit de reformes, com ara canvi de bigues en mal estat, redistribució de 

l’espai,... no han estat suficients per conservar la casa sobretot en la darrera època, on 

pràcticament no s’hi ha tocat res. 

 

Inicialment s’introduïa que la intensió del projecte era fer una reforma de manera que no 

modifiques de forma important la casa a més a més d’utilitzar uns materials que fossin 

respectuosos amb el medi ambient. Doncs bé això s’ha aconseguit, la masia s’ha intentat 

retornar als seus orígens, eliminant elements que en modificaven l’aparença i introduint 

elements nous que poguessin quedar o bé ocults amb algun tipus de revestiment, com ara 

els pilars i bigues d’acer, o d’altres, com ara el sostre de fusta, que si bé en modifica 

l’aparença inicial, queda però, totalment adaptat a l’entorn d’aquesta. A més a més els 

materials utilitzats s’ha intentat que si bé no tots fossin 100% respectuosos amb el medi 

ambient, que com a mínim poguessin tenir un procés de desconstrucció fàcil, ajudant així a 

la classificació i reciclatge dels residus. 

 

A l’hora de realitzar aquest projecte hauria estat molt interessant poder realitzar cates i un 

estudi geotècnic per a poder obtenir més dades de la masia, això però, no ho estat possible, 

de forma que una part les dades introduïdes són dades estadístiques, dades que no ha estat 

possible de corroborar, com per exemple la reducció del cantell de les bigues o bé la tensió 

admissible del terreny. 

 

Des del meu punt de vista, realitzar un treball d’aquest estil és una experiència molt 

enriquidora, t’ajuda a entendre tot el que durant quatre anys els professors de l’escola ens 

han explicat a la vegada que t’és possible portar tots els coneixements a la pràctica i com 

no, reconèixer que, tot i que he après molt en aquests anys de carrera, encara em falta molt 

per aprendre fora, a la vida real, a les obres. 

 

Tot i que la realització d’aquesta reforma m’ha costat molt d’esforç i dedicació, he disfrutat 

molt fent-la i a la vegada m’ha estat possible combinar tres dels elements que més 

m’apassionen, les masies, el càlcul estructural, i la rehabilitació. 
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DOCUMENTACIÓ GRÀFICA  
 
 

A continuació es mostrarà la totalitat de plànols necessaris per tal de comprendre millor tot el 

què s’ha explicat anteriorment en la memòria. 

 

Els plànols mostren l’estat actual de la masia, així com totes les modificacions que se’n 

realitzaran i un seguit de detalls que s’han considerat importants per a la perfecte 

comprensió del què serà aquesta reforma estructural. 

 


