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ANNEX 2:

Fitxes de les lesions
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LESIÓ:  Atacs de fongs Material afectat: Fusta

Descripció Causa
Els fongs són vegetals inferiors. Els fongs que podrem trobar a la fusta de la nostra masia són de
diversos tipus: 

- Entre els que modifiquen l'aparença de la fusta trobem: 

! Els cromògens: penetren a l'interior de la fusta, li causen taques de color blavós i faciliten, al
augmentar la higroscopicitat de la fusta, el desenvolupament de fongs de podriment. 

- Entre els que en modifiquen les seves característiques mecàniques s'han detectat 

! els fongs de podriment tou. 

És el produït per fongs inferiors (Ascomicets) i apareix amb freqüència en fustes en contacte amb el
terra, en zones humides o en condicions d'elevada humitat permanent. 

La principal causa d'aparició de fongs a la fusta es un excès d'humitat. Amb una humitat de la fusta
inferior al 18-20% difícilment es produiran atacs per fongs. 

Si ens fixem en les lesions detectades a la casa, podem observar com als llocs on han aparegut
podriments la fusta està en contacte amb l'aigua, bé per filtracions, bé per manca de ventilació, o per
ambdues coses. 

Identificació de la lesió
Per detectar els atacs de fongs només cal observar la fusta. Aquesta presenta canvis de colors i/o textura, depenent del tipus de fong que és:

! Cromògens: taques fosques de color blavós.

! Fongs de podriment tou: la capa superficial de la fusta, quan l'humitat es alta, presenta una textura tova, com de formatge fresc. Quan la fusta s'asseca, es produeixen clivelles superficials en forma
de petits cubs, que en desprendre's deixen al descobert fusta sana o poc atacada. Aquest podriment avança lentament i es produeix per capes successives. 

Fotografia 1: Atacs de fongs cromògens Fotografia 2: Fongs de podriment
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LESIÓ:  Atacs d'insectes xilòfags Material afectat: Fusta

Descripció Causa
A la masia d'estudi s'han trobat dos tipus de lesions per insectes xilòfags:

! Tèrmits: els termits són insectes isòpters, també anomenats insectes socials. En el cas dels
tèrmits subterranis, fan els nius sota terra, des d'on construeixen galeries per arribar a la
superfície de la terra i accedir a la fusta de la qual s'alimenten. S'alimenten de l'albeca i el
duramen de la major part de fustes de frondoses i coníferes, fet que accentua la seva
perillositat referent a l'estructura de fusta que ataquen. Una de les senyals que ens indiquen la
presència de tèrmits són les construccions terroses a la superfície de materials durs i camins
terrosos al guix o recobriments de les parets, que de vegades es limiten a un petit forat amb
una substància terrosa, una barreja d'excrements, saliva i terra. 

Un altre signe que ens permet detectar la presència d'aquests insectes són les galeries que formen
dins de la fusta. Si amb un objecte punxegut intentem penetrar una biga, veure que per dins està
plena de galeries. 

! Corcs: el tipus de corc que trobem a la masia, a jutjar per la mida dels forats de sortida (de 2-
3mm) dels insectes adults, és corc petit o anobium punctatum. Aquesta espècie, molt
abundant, s'alimenta de l'albeca de frondoses i coníferes, i si presenta podriment pot arribar a
alimentar-se del duramen. Les larves, quan surten dels ous que la mare ha deixat previament
amagats en superfícies rugoses de la fusta, clivelles, etc, s'enfonsen a la fusta creant galeries
alimentant-se d'ella. Un cop acabat el cicle larvari, els insectes adults surten creant els forats
característics.

!  Tèrmits: Bàsicament el factor que facilita que una fusta sigui atacada per tèrmits és la seva
humitat. Per viure necessiten una atmòsfera humida, que en primer lloc li dóna la terra en la
que creen el niu, i en segon lloc li ha de donar la fusta de la que s'alimenten. És per això que
primerament atacaran a fustes que estan en contacte amb el terra, i des d'aquí s'aniran
propagant a aquelles que compleixin les condicions idònies per al seu desenvolupament.

! Corcs: Busquen llocs foscos per la posta dels ous, i temperatures properes als 20ºC. Com hem
vist en el cas dels tèrmits, un excès d'humitat a la fusta facilita que els corcs ataquin la fusta. 

Un altre factor que ajuda als insectes xilòfags a propagar-se per la fusta són els fongs, ja que
aquests canvien la textura de la fusta cap a més tova i els resulta més fàcil alimentar-se d'ella.

Identificació de la lesió
! Tèrmits: Una de les senyals que ens indiquen la presència de tèrmits són les construccions terroses a la superfície de materials durs i camins terrosos al guix o recobriments de les parets, que de

vegades es limiten a un petit forat amb una substància terrosa, una barreja d'excrements, saliva i terra. Un altre signe que ens permet detectar la presència d'aquests insectes són les galeries que
formen dins de la fusta. Si amb un objecte punxegut intentem penetrar una biga, veure que per dins està plena de galeries. 

! Corcs: petits forats a la superfície de la fusta, de 2-3mm de diàmetres, que senyalen la sortida d'insectes adults. 

Fotografia 3: Galeria realitzades per insectes tèrmits Fotografia 4: Orificis de sortida de corcs
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LESIÓ:  Clivelles Material afectat: Fusta

Descripció Causa
Les clivelles poden disminuir notablement les característiques mecàniques, sobretot si les fibres de la
fusta no són paral!leles a la direcció longitudinal de les peces. 

Per valorar la disminució de resistència de les peces, les classificarem segons la seva direcció:

! Clivelles verticals. Són aquelles que es presenten sobre un plà perpendicular al terra. Són les
que menys perjudiquen l'estabilitat de l'estructura. 

! Clivelles horitzontals. Són aquelles que es presenten sobre un plà paral!lel al terra. Són les que
més perjudiquen l'estabilitat de l'estructura, ja que provoquen la disminució de la inèrcia de la
biga. 

La formació de clivelles afavoreix l'acció dels agents biòtics, ja que proporciona llocs protegits perquè
els insectes xilòfags facin la posta i, en permetre la penetració d'aigua en profunditat, propicia el
desenvolupament dels fongs de podriment. 

La fusta tendeix a equilibrar la humitat, anomenada humitat d'equilibri higroscòpic (HEH) amb la
temperatura i humitat relativa de l'aire. En variar les condicions de l'aire, la fusta agafa i deixa anar
humitat per tal d'equilibrar-se. Si els canvis d'humitat i temperatura són molt acusats, es produeixen a
la fusta forts moviments d'inflament i minva, que dónen lloc a la formació de clivelles permanents.

Per a que hi hagin canvis d'humitat tan acusats, ha d'haver aportació d'aigua en forma líquida, que
arribin a la fusta per capil!laritat, per altres materials que hi estiguin en contacte, per condensacions,
filtracions... etc. 

Un factor que accelera el procès de creació de clivelles és la fotodegradació. Aquesta augmenta la
higroscopicitat de la capa superficial de la fusta que, en retenir més quantitat d'aigua, afavoreix les
deformacions de les peces de fusta i la instal!lació de fongs interiors que contribueixen al seu
deteriorament estètic. 

Identificació de la lesió

Es poden observar les clivelles dels elements de fusta a simple vista. Per tal de saber-ne la profunditat s'utilitza un regle metàl!lic amb un gruix de pocs mil!límetres. 

Fotografia 6: Clivelles horitzontalsFotografia 5: Clivelles verticals, a la biga paral!lela al focus de la
fotografia, i clivelles horitzontals a la perpendicular al focus de la
fotografia
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LESIÓ: Esquerdes i fissures Material o element afectat: Parets de fàbrica de maó

Descripció Causa
A la masia trobem diferents esquerdes i fissures, a l'interior i exterior de la casa, que ens senyalen
alguna disfunció estructural. Les trobem de tres tipus:

! Efectes de la deformabilitat dels vincles.

! Assentaments diferencials. La masia ha patit assentaments diferencials. Les parts més
enfonsades han estat les dues façanes més llargues (nord i sud) i la part oest de la masia.
Veure fotografies a continuació.

! Expansió d'elements encastats.

! Fissures horitzontals: E la nau lateral est s'observen diverses fissures horitzontals en els pilars
encastats a la fàbrica.

! Fissures horitzontals: A la nau lateral est s'observen diverses fissures horitzontals en els pilars
encastats a la fàbrica.

! Efectes de la deformabilitat dels vincles.

La manca de rigidesa d'alguns elements que contacten amb les parets. Concretament a la
masia d'estudi, aquests elements són les llindes de fusta de les portes. Les llindes de fusta
tenen major deformabilitat que la fàbrica, fet que fa que la flexió de les llindes provoqui
fissures i esquerdes.

! Assentaments diferencials

La descompressió originada pel descens de les zones més assentades de la fonamentació
produeix unes fissures com les que es veuen a les fotografies de la part inferior dreta. Els
assentaments diferencials són bastant corrents a la zona, tenint en compte que el sòl és molt
argilòs i pateix forts canvis d'humitat, depenent de l'època de l'any i el punt on es troba el
conreu de l'arròs. Les parts que més s'han assentat han esta les dues façanes nord i sud, les
més grans i amb més pes.

! Expansió d'elements encastats.

En algunes obertures on s'observen reixes metàl!liques, aquestes es troben totes oxidades.
Degut a aquesta reacció, el material metàl!lic ha augmentat de volum, i en les zones on aquest
està encastat a la fàbrica, aquesta s'ha fissurat.

! Robatori de maons dels paraments.

S'han observat diversos punts de les façanes on s'han robat part dels maons. A conseqüència
d'aquests robatoris han sorgit fissures a la part de la fàbrica que es recolzava sobre els maons
desapareguts

! Fissures horitzontals.

Causades per les empentes horitzontals que exerceix la coberta sobre el parament.

Identificació de la lesió
! Efectes de la deformabilitat dels vincles: s'observen fissures i esquerdes sobre les llindes de les obertures afectades

! Assentaments: s'observen fissures a les façanes que per la seva direcció indiquen assentaments diferencials.

! Oxidació i corrosió: el metall adquireix un color marronós característic, i una textura terrosa. El fet que aquest augmenti de volum provoca fissures al parament al que està encastat.

! Fissures horitzontals al parament afectat.

Fotografia 7: Esquerda provocada per la deformabilitat dels
vincles

Fotografia 8: Esquerdes provocades pel robatori de maons

Fotografia 9: Assentaments de les dues
façanes més llargues

Fotografia 10: Fissures horitzontals del parament est, a la nau
lateral est
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LESIÓ:  Eflorescències Material afectat: Ceràmics 

Descripció Causa
Les eflorescències són la depositació de cristalls de sals, normalment de color blanc, que es dipositen
a la superfície d'alguns elements ceràmics, com teules, maons, etc. Són sals solubles en aigua que
són transportades per capil!laritat a través dels materials porosos i són dipositades a la superfície
quan s'evapora l'aigua per efecte de l'aire i/o dels rajos solars.

Quan les sals cristal!litzen a l'interior del material, en lloc de fer-ho a la seva superfície, se l'anomena
criptoflorescència. Això pot comportar l'erosió del material, ja que li suposa una forta dil!latació, de
l'ordre del 35%1.

Per a que es produeixin les eflorescències s'ha de donar tres factors:

! Existència de sals solubles en alguns dels materials constitutius del tancament afectat.

! Presència d'humitat, ja sigui per infiltració en el cas de les lesions aparegudes en coberta, o per
capil!laritat les de planta baixa, que tendeix a sortir a l'exterior per diferència de presió de
vapor. 

! Dissolució i transport de sals cap a la superfície exterior del tancament on, a l'evaporar-se
l'aigua amb contacte amb una atmosfera amb menor pressió de vapor, les salts dissoltes
recristal!litzen. 

Hi ha dos tipus d'eflorescències:

! Eflorescències primàries: aquelles causades per humitats en el procès de construcció de
l'edifici.

! Eflorescències secundàries: aquelles provocades per condicions desfavorables propies de
l'estructura o del medi (alta porositat, alta humitat permanent, defectes constructius, etc. 

Les que trobem a la masia d'estudi pertanyen a la segona tipologia. 

Identificació de la lesió
Es caracteritza per presentar taques pulvurulentes de color blanc a la superfície dels materials ceràmics afectats. 

1 Monjo Carrió, J. (2010). Patología de cerramientos y acabados arquitectónicos. Madrid: Munilla-Lería. 

Fotografia 11: Eflorescències a la façana. Fotografia 12: Eflorescències a les peces ceràmiques suport de les
teules
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LESIÓ: Humitats Material afectat: Elements verticals i horitzontals

Descripció Causa
A la masia trobem diversos tipus d'humitats:

 1. Humitats situades a les parts baixes dels paraments verticals de la planta baixa.

 2. Humitats situades a la part central dels paraments verticals, sense que les pàtines causades
per aquesta arribin a la part inferior ni a la superior, de les plantes primera i segona.

 3. Humitats descendents situades a les trobades entre els elements verticals i les cobertes, i als
ampits de les obertures.

 4. Humitats als elements horitzontals. 

 1. Humitats situades a les parts baixes dels paraments verticals de la planta baixa.

! Són humitats provinents del terreny, que ascendeixen a través dels elements verticals per
capil!laritat. Cal assenyalar que el terreny sobre el que està construïda posseeix un alt grau
d'humitat, sobretot en l'època en que s'inunden els camps de l'arròs. 

 2. Humitats situades a la part central dels paraments verticals de les plantes primera i segona.

! Aquest tipus d'humitat és una particularitat que hem trobat a les parets de la nau central, a
les plantes primera i segona.

! Està causada per l'alt grau d'humitat que porta l'aire quan bufa el vent de sud-est. Les
obertures de les sales afectades, la fusteria de les quals es troba en un estat de conservació
pèssim i no complint amb la seva funció, estan orientades en aquesta direcció, direcció de
la que prové el vent que predomina a l'estiu, venint del mar i portant un alt grau d'humitat.

 3. Humitats descendents situades a les trobades entre els elements verticals i les cobertes.

! Són les anomenades humitats per filtració, i estan causades per una mala execució o un
mal estat de les trobades entre les cobertes i els paraments verticals, o per la inexistència
d'elements amb funció de tancament a les obertures.

 4. Humitats als elements horitzontals.

! Són causades per filtracions d'aigua des de la coberta.

Identificació de la lesió
La tipologia 1 s'observa en forma de despreniment de l'acabat, en la majoria dels casos deixant al descobert la fàbrica de maó. 

La tipologia 2 es presenta en forma de pàtines d'humitat al parament vertical, sense que aquestes arribin ni al paviment ni al sostre.

La tipologia 3 es presenta en forma de pàtines fosques sobre els revestiments dels elements verticals. 

La tipologia 4 s'observa en forma de bigues i/o biguetes amb una zona d'un color més fosc, o fins i tot signes de podriment, i en els elements ceràmics en forma d'eflorescències.

Fotografia 13: Humitats ascendents dels paraments verticals
de la planta baixa

Fotografia 14: Humitats situades a la part central del
parament vertical Fotografia 15: Pàtines d'humitat descendent Fotografia 16: Pàtines d'humitats a elements horitzontals
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LESIÓ:  Brutícia Material o element afectat: Façanes

Descripció Causa
Acumulació i permanència de partícules que embruten les façanes de l'edifici. 

A la masia d'estudi s'observen dues tipologies d'acumulació de brutícia:

! Per dipòsit, aquells en que les partícules es dispositen sobre la superfície de la façana.

! Per rentats diferencials. El relleu de la façana condiciona l'escorrentia de l'aigua, que provoca
que a algunes zones vagi a més velocitat, rentant-la de brutícia, i d'altres vagi més lentament,
s'evapori i es dipositen les partícules. 

Agents que influeixen en l'acumulació de brutícia a les façanes:

! Partícules contaminants.

! Vent. A més freqüència i velocitat del vent, més ràpid serà el procés d'embrutar-se la façana.

! Aigua. Resulta un factor fonamental, ja sigui per ser “vehicle” de les partícules, o per netejar
aquestes de les façanes.

! Textura superficial de la façana. Major porositat afavorirà l'acumulació de brutícia. 

! Geometria de la façana. Condiciona l'acumulació de partícules, i l'escorrentia de l'aigua.

Identificació de la lesió
S'observen taques o pàtines de color fosc a les zones afectades.

Fotografia 17: Façana amb pàtnes de brutícia                                                          Fotografia 18: La façana nord és la més afectada per acumulació de
brutícia
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LESIÓ:  Despreniments de l'acabat Material afectat: Revestiments d'elements verticals

Descripció Causa
Separació incontrolada d'un material d'acabat del suport sobre el que està aplicat. 

Aquesta lesió la trobem sobretot als elements verticals de la planta baixa, i en les dues estances on
trobem enrajolats als elements verticals.

Diferenciarem dues tipologies:

! En el cas de revestiments continus, ja siguin de morter de calç, o morter de calç amb pintura,
la principal causa del seu despreniment és l'excessiva humitat, provinent del terreny i que
ascendeix per l'element per capil!laritat. A més a més, a causa de que les obertures no
disposen de fusteries que compleixin amb la funció de tancament, les estances afectades tenen
un alt grau d'humitat a l'ambient interior, tenint en compte que la major part de l'any els
terrenys que envoltes l'edifici estan inundats.

! En el cas dels enrajolats, les causes d'aquest despreniment les trobem en l'excessiva humitat i
en els moviments del suport, causats pels assentaments diferencials explicats en aquest
mateix apartat. 

Identificació de la lesió
S'observa, en els elements afectats, com l'acabat s'ha després, deixant al descobert la capa de morter que tenia sota, o en alguns casos, aquest també s'ha desprès deixant al descobert la fàbrica de maó. 

Fotografia 20: Despreniment de tot el revestiment, deixant la
fàbrica de maó al descobertFotografia 19: Despreniment de la pintura del parament
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ANNEX 3

Aixecament de lesions complet
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Aixecament de lesions
A continuació es descriuen totes les lesions que actualment pateix la masia de l'estudi.

Les lesions es descriuen tal com es poden veure actualment, classificades pels elements
constructius als que afecten i mantenint un ordre segons la seva ubicació.

S'ha d'assenyalar que hi ha diverses estances a les que no es pot accedir degut a que el seu mal
estat no garanteix la seguretat necessària. 

 1 Elements verticals interiors

 1.1 Pàtines per presència d'aigües 

S'han observat pàtines d'humitat en diversos punts dels paraments verticals de l'edifici. Estan
classificades segons la seva ubicació dins de cada planta i sala, a la part inferior de les parets i/o
en la superior.

Pàtines descendents 

Fa referència a aquelles ubicades a la part alta dels elements verticals, causades per filtracions
des de la façana o des de la coberta. 

Aquesta tipologia de pàtina la podem trobar:

! A la primera planta:

! Sala P1.8: A tota la paret est i oest trobem pàtines d'humitat que descendeixen des de
la trobada de la coberta amb la façana. 

! Sala 1.10: A tota la paret oest trobem pàtines d'humitat descendent com les de la sala
P1.8.

Fotografia 1: Pàtines de la sala P1.8

! A la segona planta:

! Sala P2.14: A la biga que divideix aquesta estança en dues parts s'observa un
parallamps, unit a la biga de fusta i vertical fins sortir a l'exterior a través de la
coberta. És en la coberta on, degut al forat deixat per passar el parallamps, apareix

una filtració en forma de pàtina descendent de color marronós que va des de la coberta
fins la biga de fusta. 

Fotografia 3: Pàtina d'humitat descendent de la sala
P1.13

! Sala P2.15: A la paret oest trobem unes pàtines allargades que van des de la trobada
entre les llates de fusta de la coberta amb la paret, fins al terra. Tenen un color
marronós. 

! Sala P2.17: A la trobada entre les parets sud i oest, ocupant ocupant un tros de cada
una d'elles d'un metre aproximadament, trobem una pàtina de color marronós que
descendeix des de la coberta. 

! Sala E.2: A la paret est del replà de l'escala de la segona planta tornem a trobar
pàtines d'humitat descendents que s'inicien a la trobada entre les llates de fusta de
l'entrebigat de la coberta i la façana.

Pàtines a l'interior dels ampits de les finestres

Són les que trobem situades a l'interior dels elements verticals, sota els ampits de les finestres.
Són pàtines causades per la presència d'aigua degut al mal tancament de l'obertura en la que es
troben. En la masia d'estudi trobem aquest tipus d'humitat en pràcticament totes les obertures,
ja que cap d'elles disposa de vidre i per tant cap exerceix la seva funció correctament.

! A la planta baixa:

Fotografia 6: Pàtines d'humitat descendent de la sala E.2

Fotografia 2: Pàtines de la sala P1.10

Fotografia 5: Pàtina d'humitat descendent de la sala 2.16

Fotografia 4: Pàtina d'humitat descendent de la sala
P2.15
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! Sala PB.1: En trobem a les dues finestres ubicades a la façana est. Són pàtines clares
que van des de l'ampit fins al paviment, i d'amplada tota l'obertura.

Fotografia 7: Pàtines sota els ampits de les finestres de la planta
baixa

! A la primera planta: 

! Sala P1.8: A totes les obertures d'aquesta sala trobem pàtines clares que van des de
l'ampit de les finestres fins al paviment, i d'amplada igual a l'obertura. En el cas de les
dues finestres en què el paviment que tenen just a sota s'ha desprès, les pàtines
comencen a descendir avançant cap a l'obertura de la planta inferior. 

Fotografia 8: Pàtines sota l'ampit de les finestres de la primera planta

! Sala E1: Presenta una pàtina clara sota l'ampit de l'obertura, que arriba fins al
paviment i d'amplada igual a l'obertura. 

! Sala P1.9: Presenta dues pàtines sota els ampits de les dues obertures de
característiques similars a l'anterior.  

Fotografia 9: Pàtines sota els ampits de les finestres de la sala P1.9

Fotografia 10: Pàtina sota l'ampit de la finestra de la sala P1.10

! Sala P1.10: L'obertura del tancament oest d'aquesta estança presenta pàtines
d'humitat amb les mateixes característiques que les de la sala P1.9.

! Sala P1.11: L'obertura d'aquesta estança presenta una pàtina amb les mateixes
característiques que les de la P1.9.
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Fotografia 11: Pàtina d'humitat sota l'ampit de la finestra de la sala
P1.11

Fotografia 12: Pàtina d'humitat sota l'ampit de la finestra de la sala
P1.12

! Sala P1.12: L'obertura d'aquesta sala presenta una pàtina d'amplada igual a la
finestra. En aquest cas no arriba fins al paviment, ja que un tros de parament ha
desaparegut, deixant un gran forat. 

! A la segona planta:

! Sala E.2: L'obertura ubicada en aquesta estança també posseeix una pàtina sota
l'ampit de la finestra, d'amplada igual que aquesta i llargada fins al terra. 

! Sala P2.14: A les dues obertures encarades a sud, i a la petita obertura encarada a
l'oest, trobem pàtines sota els ampits de les finestres de llargada fins al paviment i
amplada igual al de l'obertura. 

Fotografia 13: Pàtina sota l'ampit de la finestra petita de la
sala 2.14   

Fotografia 14: Pàtina sota l'ampit de la finestra de 2.15

! Sala P2.15: A l'obertura situada en aquesta estança trobem una pàtina sota la finestra
d'amplada igual que aquesta i llargada fins al paviment. 

! P2.16: En aquesta estança tornem a trobar pàtines de iguals característiques que
l'anterior sota l'ampit de les finestres. 

! P2.17: Sota la petita obertura d'aquesta estança tornem a trobar una pàtina sota
l'ampit, de llargada fins al paviment i amplada igual que aquesta

Pàtines causades per humitat ambiental

A la masia es troben diversos paraments amb humitats en la part central d'aquestos, causats per
l'alta humitat de l'aire que entra per les finestres, provinent del mar. Cal tenir en compte que
durant la majoria de mesos a l'any, els camps que envolten el Mas de Font resten totalment
inundats degut al cultiu de l'arròs, amb l'alta humitat ambiental que això comporta. Aquesta lesió
la trobem a:

! Planta primera:

! Sala P1.9: als parament nord, est i oest.

Fotografia 15: Pàtines d'humitat ambiental dels paraments nord i est
de la sala P1.9

! Sala P1.11: als paraments nord i sud.
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Fotografia 16: Pàtines d'humitat ambiental al parament sud de
l'estança P1.11

! Sala P1.12: als paraments est i sud.

Fotografia 17: Pàtines d'humitat ambiental al parament sud de
l'estança P1.12

! Planta segona:

! Sala P2.14: paraments nord, est i oest.

Fotografia 18: Pàtines d'humitat ambiental, juntament amb la pàtina
descendent de sota l'ampit de la finestra, a la sala P2.14

! Sala P2.15: parament est.

Fotografia 19: Pàtina d'humitat ambiental del parament est de
l'estança 2.15

! Sala P2.16: Parament oest.
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Fotografia 20: Parament oest de l'estança P2.16, afectat per pàtines
d'humitat ambiental

 1.2 Pàtines vegetals

A continuació s'enumeren els punts on ha aparegut pàtines verdes a causa de l'aparició de
vegetació als paraments verticals. Aquest fet només s'ha donat a la construcció auxiliar, on els
paraments estan totalment exteriors i sense cap protecció a part de la coberta, que es troba amb
molt mal estat i amb múltiples filtracions.

! Sala A1: trobem aquest tipus de pàtines al parament nord.

Fotografia 21: Pàtina vegetal del parament de la sala A1

! Sala A2: trobem aquestes pàtines al parament oest i nord.

Fotografia 22: Pàtines vegetals de la sala A2

 1.3 Acabats superficials. Revestiments despresos.

S'ha observat una gran quantitat d'acabats superficials despresos en els paraments verticals de
tota la casa pairal. 

Per poder-los descriure de manera ordenada, s'han classificat segons el tipus d'acabat desprès, ja
que en cada lesió l'acabat és diferent, així com el seu nivell de degradació.

El despreniment del revestiment el trobem de manera més acusada a la planta baixa, sent l'única
planta on podem trobar tot el revestiment (pintura i arrebossat) despresos, quedant la fàbrica de
maó a la vista. 

A les plantes superiors el que predomina és el despreniment de pintura, sobretot sota els ampits
de les finestres, degut a què cap d'elles posseeix vidre i per tant no són estanques a l'aigua de
pluja.

A continuació s'analitza més detalladament:

Despreniment de pintures

A continuació s'indiquen tots els elements que es veuen afectats per un despreniment de pintura,
i la capa d'arrebossat encara hi és present.

! A la planta baixa: 

! Sala PB.1: Trobem despreniments de pintura en les quatre parets, sent la part inferior
d'aquestes on el despreniment és més palès, i disminueix a mesura que guanyem
altura. 
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Fotografia 23: Despreniments de pintura de la sala PB.1   Fotografia 24: Despreniments de pintura de la sala PB.3

! Sala PB.3: Al parament de la part oest d'aquesta estança trobem punts on la pintura
blava s'ha desprès, deixant a la vista l'arrebossat de morter. 

! Sala PB.4: La paret situada al sud de l'estança presenta despreniments de pintura en
la totalitat de la seva superfície, deixant a la vista l'arrebossat de morter.

Fotografia 25: Despreniments de pintura de la sala PB.4

Fotografia 26: Despreniments de pintura de la sala PB.6

! Sala PB.6: Sota l'escala, a la part superior dreta de la paret nord de l'estança, la
pintura blava s'ha desprès.

! A la planta primera:

! Sala P1.8: En menor mesura que a la sala situada sota aquesta (PB.1), trobem
despreniments de pintura en els 4 paraments, de manera més accentuada a la part
inferior d'aquestos i disminuint a mesura que guanyem altura. Sota els ampits de les
finestres es fa més palesa. 

Fotografia 27: Despreniments de pintura de la sala P1.8

! Sala E.1: Els despreniments es limiten al parament situat sota l'ampit de la finestra. 

! Sala P1.9: Com en el cas anterior, els despreniments es limiten al parament situat sota
l'ampit de la finestra. 
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 Fotografia 28: Despreniments de pintura de la sala P1.9   
! Sala P1.11: Apareixen despreniments de pintura sota l'ampit de la finestra, allargant-

se a la dreta d'aquesta durant un metre, i a tota la part inferior de la paret oest, amb
una alçada decreixent que va des d'un metre dina a mig. 

! Sala P1.12: Els despreniments de pintura els trobem a la part inferior de les parets
nord i est, amb una alçada de mig metre. 

Fotografia 29: Despreniments de pintura de la sala P1.12

! A la segona planta:

! Sala E.2: Trobem despreniments de pintura sota l'ampit de la finestra.

! Sala P2.14: Tornem a trobar despreniments de pintura sota els ampits de les dues
finestres situades a la paret sud. 

! Sala P2.15: En aquest cas, a més de trobar despreniments de pintura sota l'ampit de la
finestra, en trobem a la paret oest, a una altura d'1,5 metres aproximadament, i d'una
alçada de mig metre. Aquesta es prolonga un metre aproximadament a la paret nord,
però des d'una alçada d'un metre fins a la coberta.

Fotografia 30: Despreniments de pintura de la sala P2.15

! Sala P2.16: Trobem els despreniments a la paret est, majoritàriament a la part més al
sud. També en trobem a la part inferior esquerra del parament nord, i punts aïllats de
pèrdua de pintura a les dues parets anteriorment anomenades.   

Fotografia 31: Despreniments de pintura de la sala P2.16
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Fotografia 32: Despreniments de pintura de la sala P2.17

! Sala P2.17: en aquesta estança trobem punts aïllats de pèrdua de pintura a les parets
est i sud, distribuïdes en la totalitat de les seves corresponents superfícies. 

Despreniment de l'arrebossat

A continuació es descriuen els elements verticals que presenten una manca d'arrebossat, deixant
al descobert les parets de fàbrica de maó. 

Aquestes lesions les trobem majoritàriament a la planta baixa.

! A la planta baixa:

! Sala PB.1: A la part més nord del parament oest trobem despreniments de l'acabat,
deixant a la vista la fàbrica de maó.

Fotografia 33: Despreniment de l'acabat en el parament oest de la
sala PB.1

! Sala PB.2: A les parets sud i oest, l'arrebossat és inexistent, deixant les parets en la
seva totalitat amb la fàbrica de maó al descobert. A la paret nord la falta d'arrebossat
es limita a la meitat inferior del parament, i a la paret est, la meitat més propera a la
nord encara disposa d'arrebossat a la part superior, i a la meitat més pròxima a la
paret sud aquest és inexistent.

Fotografia 34: Despreniment de l'arrebossat a una de les
parets de la sala PB.2   

Fotografia 35: Despreniment de l'arrebossat a una de les
parets de la sala PB.3

! Sala PB.3: A les parets nord i est, trobem despreniments de l'arrebossat que van des
del sostre fins a una alçada de 1,70 metres aproximadament. A la paret sud, també
trobem despreniment de l'arrebossat, però en aquest cas arriba des del sostre fins a
una alçada de 1,20 metres aproximadament. 

! Sala PB.4: A les parets nord i oest el despreniment de l'arrebossat es troba a una
alçada de 0,5 metres, i arriba fins al sostre. En el cas de la paret est, aquest es troba a
una alçada de 1,80 metres i fins al sostre. 

Fotografia 36: Despreniment de l'arrebossat a una de les
parets de la sala PB.4   

Fotografia 37: Despreniment de l'arrebossat a la paret oest
de la sala PB.5

! Sala PB.5: La paret nord i oest presenten despreniments de l'arrebossat des d'una
alçada d'1,5 metres aproximadament fins al sostre. A les parets est i sud es
despreniment es presenta en pràcticament tota la superfície del parament.  

! A la construcció auxiliar també trobem despreniments de l'arrebossat en tots els
paraments verticals.
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Fotografia 38: Despreniments de l'arrebossat de calç als paraments
de la construcció auxiliar

! A la plana primera:

! Sala P1.10: Sota l'ampit de la finestra de la paret oest trobem la fàbrica de maó
descoberta en una franja d'igual amplada a la de la finestra, i des d'aquesta fins al
paviment. La part del parament que queda descoberta a causa d'una falla de la coberta
també ha patit despreniments. La part oest de la paret sud també ha patit un
despreniment de l'arrebossat a la part inferior, des del paviment a una alçada de 20-30
centímetres. Per últim, la paret nord presenta només petits punts aïllats on s'ha
desprès l'arrebossat, quedant els maons al descobert.

!
Fotografia 39: Despreniment de l'arrebossat sota l'ampit de la
finestra de la sala P1.10

Despreniment de l'enrajolat

A continuació s'enumeren els els elements d'enrajolats en que aquests s'han després del
parament vertical.

! A la planta primera:

! Sala P1.13: L'enrajolat existent a la paret nord i a una part de la paret est s'ha després
a la part inferior del parament, des del paviment fins a una alçada d'1,20 metres.

Fotografia 40: Despreniment de l'enrajolat a les parets sud i est de la
sala P1.13

 1.4 Pàtines de brutícia

Degut sobretot a acumulació de brossa i objectes, diversos paraments verticals interiors de la
primera planta presenten pàtines de brutícia. A continuació s'enumeren cadascun d'ells.

! Sala P1.11: la paret est d'aquesta estança, feta de conglomerat de fusta, presenta unes
pàtines negres de brutícia.

Fotografia 41: Paret est de la sala P1.11

! Sala P1.12: la paret oest presenta pàtines negres de brutícia. També trobem pàtines de
brutícia a la paret est, a la que també s'observa acumulació de brossa. 
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 1.5 Eflorescències

Trobem eflorescències en tots els paraments de la construcció auxiliar, excepte en el parament
sud de la A2, que està construït amb pedra. 

Fotografia 43: Eflorescències situades a la part interior dels
paraments verticals de la construcció auxiliar

 1.6 Esquerdes i fissures

A continuació s'analitzen les fissures (aquelles que afecten a una sola cara del parament) i
esquerdes (aquelles que afecten a tota la secció del parament, és a dir, les observem a les dues
cares) de la masia. En el cas de les horitzontals, només trobem un cas de fissures horitzontals, i
en tota l'edificació no es presenten esquerdes horitzontals.

La majoria de les fissures i esquerdes les trobem damunt de les llindes de les portes i finestres,
degudes als efectes de la deformabilitat dels vincles, que es combina amb l'esforç puntual de les
biguetes. 

Fissures verticals 

! A la planta baixa:

! Sala PB.2: Damunt la llinda de la porta que ens condueix des d'aquesta sala a la PB.5
trobem una fissura que arriba fins al sostre. Té un gruix de 3cm.

Fotografia 44: Sala PB.2. Porta d'accés a PB.5

! Sala PB.5: Trobem una fissura des del paviment al sostre a la trobada de les parets
nord i est, i una sobre la llinda de la porta que ens porta a la PB.4. 

Fotografia 45: Trobada de les parets est i nord. Estança PB.5

! A la planta primera:

! Sala P1.9: Sobre les portes que ens condueixen a les estances P1.10 i P1.12 trobem
fissures verticals.
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Fotografia 46: Fissures situades a la sala P1.9

! Sala P1.12: Trobem dues fissures, una molt fina al centre de la paret est, i una altra a
la trobada entre les parets est i sud.

Fotografia 47: Parets est i sud de la sala P1.12

! A la segona planta:

! Sala P2.14: sobre la llinda de la porta que comunica amb la sala P2.16, i en el
parament vertical que es recolza sobre la biga que divideix l'estança en dues parts.

Fotografia 48: Fissures de la sala P2.14

! Sala P2.15: a la trobada entres les parets oest i nord.

Fotografia 49: Fissura de la sala P2.15

! Sala P2.16: A la trobada entre els paraments nord i oest.
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Fotografia 50: Fissura situada a la trobada entre els paraments nord i
oest de la sala P2.16

Fissures horitzontals

Únicament trobem fissures horitzontals a dos pilars de la sala PB.1.

Fotografia 51: Fissures horitzontals a un dels pilars encastats al
parament vertical est de la sala PB.1

Esquerdes verticals

A diferència de l'apartat anterior, en aquest es descriuen totes aquelles esquerdes que s'han
pogut localitzar a les dues cares del mateix parament.

! A la planta baixa:

! Sala PB.1: Damunt de les llindes de les dues finestres que trobem a la paret est,
s'ubiquen dues esquerdes que arriben fins als ampits de les finestres de la planta
superior.

Fotografia 52: Finestres de l'estança PB.1

! Sala PB.4: Damunt la llinda de la finestra podem veure dues fines fissures que van fins
al sostre. 

Fotografia 53: Finestra est de l'estança PB.4.

! Sala PB.5: Damunt de la llinda de la porta que condueix a la sala PB.3 trobem una
esquerda de 2cm de gruix i uns 40 cm de llargada. En aquesta mateixa sala, sobre la
llinda de la porta que condueix a la sala E.B, trobem una altra fissura, aquesta de 3cm
de gruix i una llargada que va des de la llinda fins al sostre. 
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Fotografia 54: Sala PB.5. Porta d'accés a PB.3

Fotografia 55: Sala PB.5. Porta d'accés a E.B.

! A la planta primera:

! Sala P1.8: Veiem com pugen des de la planta inferior les dues esquerdes, des de la
llinda de les finestres de la planta baixa fins a l'ampit de les finestres de la planta
primera. A continuació, des de la llinda d'aquestes, surten noves fissures fins a la
coberta. 

Fotografia 56: Esquerdes de la façana est, vistes des de la sala P1.8

! Sala P1.10: A banda i banda del pilar situat més al sud de la paret est trobem dues
esquerdes que van des del paviment fins a la coberta. També se'n pot observar una a
l'ampit de la finestra.

Fotografia 57: Pilar sala P1.10

! Sala P1.12: Al parament nord trobem una esquerda que envolta l'obertura, anant des
de l'ampit d'aquesta fins al sostre.
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Fotografia 58: Esquerda de la sala P1.12

! Sala P1.13: A la paret est trobem una esquerda de gruix 2-3 cm i llargada des del
paviment fins al sostre. Coincideix amb el canvi de revestiment de la paret, que canvia
d'enrajolat a pintat. 

Fotografia 59: Esquerda de la sala P1.13

! Sala P2.17: Un esquerda que travessa tot el parament est d'aquesta estança. És la
prolongació de l'esquerda vista en el punt anterior, de la sala P1.13.

Fotografia 60: Esquerda de la sala P2.17
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 2 Elements horitzontals interiors

Per analitzar les lesions que pateixen els elements verticals, els classificarem segons la seva
gravetat en tres tipus:

! Tipus 1: Lesions que requereixen una actuació immediata, ja que comprometen greument
l'estabilitat de l'estructura de l'edifici.

! Tipus 2: Lesions que no fan perillar l'estabilitat de l'estructura, però que si no s'actua per
reparar-les poden evolucionar fins fer-la perillar. 

! Tipus 3: Lesions que requereixen actuació, però no representen perill per a l'estabilitat
estructural.

Un cop definits els tres tipus de lesions, a continuació es descriuen les lesions segons la seva
ubicació. Primerament s'analitzen els elements horitzontals des de sota, i en el següent apartat
s'analitzen els paviments. Per facilitar la ubicació de cada biga s'han enumerat segons els
següents plànols.

Fotografia 61: Numeració de les biguetes de la planta baixa

Fotografia 62: Numeració de els biguetes de la planta primera

Tipus 1

 2.1 Trencament amb perill per a l'estabilitat de l'estructura

A continuació s'enumeren totes aquelles bigues i biguetes que han sofert un trencament i
aquelles parts de l'element en que degut a aquest trencament el sostre hagi fallat, precipitant-se
les biguetes i l'entrebigat.

! Planta baixa:

! PB.1: Trobem que han hagut bigues que han caigut degut a podriment en els
encastaments d'aquestes. En els sectors on les bigues s'han desprès, també ho ha fet
l'entrebigat i el paviment.

Fotografia 63: Sostre de la sala PB.1

Fotografia 64: Sostre de la sala PB.1

! PB.2: En aquesta sala trobem que una de les bigues ha caigut degut a les mateixes
causes que al cas anterior, desprenent també l'entrebigat corresponent.
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Fotografia 65: Sostre de la sala PB.2

! PB.3: Aquí trobem que les bigues 44, 45, 46, 47 i 48 han quedat al descobert degut a
la desaparició d'una part de la façana. Els caps de les bigues els trobem trencats.

 2.2 Clivelles horitzontals

Les clivelles horitzontals són les més perilloses, ja que fan disminuir considerablement la inèrcia
de la biga. Només se n'han trobat a dues bigues reductores de llum de la planta baixa. 

! PB.2: A la biga reductora de llum col!locada paral!lelament a la façana principal trobem
clivelles horitzontals. També en trobem a la llinda de la porta d'accés d'aquesta estança,
on es recolza la biga reductora perpendicular a la façana.

Fotografia 66: Biga reductora de llum de la sala PB.2

Fotografia 67: Llinda de la porta d'accés de la sala PB.2

! PB.3: Trobem clivelles horitzontals a tota la longitud de la biga reductora de llum.

Fotografia 68: Biga rectora de llum de la sala PB.3

 2.3 Podriment en zona d'encastament

Els encastaments són les parts on s'acumula més humitat de la biga, per tant, un atac per fongs
de podriment avança més ràpidament, fet que pot comprometre l'estabilitat estructural.

! Planta baixa:

! Sala PB.1: A les bigues 9, 10, 11, 12, i 13 trobem signes de podriments en el cap de
les bigues.
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Fotografia 69: Podriment de les biguetes de la sala PB.1

! Sala PB.2: A la part nord de l'estança trobem dues bigues, la 33 i la 37, que tenen
podriment en la zona d'encastament. 

Fotografia 70: Bigues amb podriment a l'encastament, sala PB.2

 2.4 Atacs biòtics amb gran disminució de la secció resistent de
l'element

A continuació es descriuen totes aquelles lesions causades per fongs o insectes xilòfags que
redueixen considerablement la secció resistent de l'element.

! Planta baixa:

! Sala PB.1: Les biguetes 9, 10, 11, 12 i 13 presenten atacs de fongs de podriment tou
en un estat mol avançat, degut a què la coberta situada sobre aquestes bigues ha
desaparegut, quedant aquestes a la intempèrie. 

Fotografia 71: Bigues amb podriment tou. Sala PB.1

! Sala PB.2: La biga reductora de llum perpendicular a la façana principal pateix un fort
atac de fongs que, juntament amb l'atac d'insectes xilòfags, ha reduït molt la secció
resistent de la biga.  

Fotografia 72: Biga reductora de llum amb un fort atac de fongs. Sala
PB.2

! Planta primera: 

! Sala P1.12: Degut a una filtració de coberta, la biga 109 presenta fongs de podriment
que han reduït considerablement la seva secció resistent.
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Fotografia 73: Bigueta amb podriment de la sala P1.12

Tipus 2

 2.5 Clivelles verticals

Pràcticament totes les bigues i biguetes presenten clivelles verticals. A la planta baixa, i a la nau
central de la planta primera, aquestes són més escasses, curtes i poc profundes. En les biguetes
que estan sota coberta és on són més abundants, llargues i profundes. 

Fotografia 74: Bigues i biguetes de la planta baixa, sala PB.2.
S'observen fortes clivelles a les bigues reductores de llum, i clivelles
de menor magnitud a les biguetes

 2.6 Atacs de fongs

Trobem diversos casos de fongs cromògens que enfosqueixen la fusta. 

! Planta baixa:

! Sala PB.2: La biga reductora de llum paral!lela a la façana principal presenta atacs de
podriment tou en tota la seva longitud. 

Fotografia 75: Biga reductora de llum amb podriment tou en tota la
seva longitud

! Sala PB.3: Les bigues 43 i 44 presenten signes d'atacs de fongs cromògens.

! Planta primera: 

! P1.11: la biga 99 presenta atacs de cromògens. 
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Il·lustració : Fongs de podriment a una de les bigues de la
primera planta

 2.7 Atacs d'insectes xilòfags

Totes les bigues i biguetes de fusta presenten clars símbols d'atacs per corcs petits (anobium
punctatum).

Algunes d'elles presenten també atacs d'insectes tèrmits, juntament amb els fongs de podriment
que hem vist anteriorment.

Tipus 3

 2.8 Forat a l'entrebigat

En alguns casos s'ha detectat el despreniment d'alguna part de l'entrebigat sense que hagi estat
causat per una fallada de les biguetes.

! Planta baixa:

! Sala PB.4: Entre la biga 49 i 50 trobem que l'entrebigat ha desaparegut.

Fotografia 76: Despreniment de l'entrebigat de la sala PB.4

! Planta primera:

! Sala P1.12: Entre la biga 109 i la paret de càrrega s'ha desprès l'entrebigat. 

 2.9 Despreniment de l'acabat de l'entrebigat

En diversos punts trobem despreniment en l'acabat de l'entrebigat, és a dir, a la pintura amb que
estan revestides les peces ceràmiques que formen l'entrebigat. Una possible causa és l'excés
d'humitat, fet que ens porta a sospitar que hi ha alguna filtració que afecta en aquestes zones
dels sostres.

! Planta Baixa:

! Sala PB.4: entre les biguetes 50, 51 i 52 trobem punts en els que s'ha desprès
l'acabat.

Fotografia 77: Despreniments de l'acabat de l'entrebigat. Sala PB.4

! Planta primera:
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! Sala P1.9: entre les biguetes 77 i 78 trobem un sector en el que s'ha desprès l'acabat
de l'entrebigat.

Fotografia 78: Despreniments de l'acabat de l'entrebigat de la sala
P1.9

! Sala P1.11: entre les biguetes 102, 103 i 104 també s'ha desprès l'acabat en un sector.

Fotografia 79: Despreniments de l'acabat de l'entrebigat de la sala
P1.11

! Sala P1.12: trobem zones entre els biguetes 105 i 106, i entre les 108, 109, i la paret
de càrrega, que han perdut el seu acabat.

Fotografia 80: Despreniments de l'acabat de l'entrebigat de la sala
P1.12

 2.10 Pàtines d'humitat

A la sala P1.11 de la primera planta s'observa una pàtina d'humitat en els entrebigats situats
entre la paret de càrrega oest i les biguetes 99, 100, 101 i 102. Veure fotografia de l'estança
P1.11 de la pàgina anterior.
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 3 Paviments

Els paviments presenten diferents graus de degradació depenent de la seva situació. Així, mentre
que a la planta baixa es troben en un estat important de degradació o fins i tot hi ha absència
d'ell, a les plantes primera i segona es conserva en millor estat. A les tres plantes presenta fortes
deformacions i brutícia, en diferents graus. Les deformacions es presenten la majoria de vegades
paral!leles a les biguetes. A continuació s'analitza detalladament tots els aspectes anteriorment
citats, i també s'enumeren aquelles zones on trobem acumulació de brossa:

! Planta Baixa:

! Naus laterals: no hi ha paviment, es troba el terreny directament. Aquest presenta
fortes deformacions.

Fotografia 81: Paviment de la sala PB.2, una de les naus laterals de
la planta baixa

! Nau central: existeix un paviment molt degradat, amb fortes deformacions, i amb
molta brutícia. Presenta molta acumulació de brossa, dificultant el pas a les diferents
estances.

Fotografia 82: Paviment de la planta baixa de la nau central

! Planta Primera: 

! Naus laterals: trobem un empostissat en molt mal estat, i en algunes zones
desaparegut degut a la fallida de les biguetes que li feien de suport. 

Fotografia 83: Empostissat de les naus laterals de la primera planta

! Nau central: el paviment ceràmic es troba amb un estat lleu de desgast amb fortes
deformacions. A la sala 1.12 trobem acumulació de brossa, en menor grau que en el
cas de la planta baixa.

Fotografia 84: Paviment de la nau central de la planta baixa

! Planta Segona: trobem un altre cop els paviments amb un desgast lleu i unes
deformacions superiors a les admissibles.
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Fotografia 85: Paviment de la segona planta

 4 Cobertes

En aquest apartat es descriuen totes les lesiones que es troben a les diferents cobertes inclinades
de la masia. Les dividirem, com en el cas dels elements horitzontals, en:

! Tipus 1: Lesions que requereixen una actuació immediata, ja que comprometen greument
l'estabilitat de l'estructura de l'edifici.

! Tipus 2: Lesions que no fan perillar l'estabilitat de l'estructura, però que si no s'actua per
reparar-les poden evolucionar fins fer-la perillar. 

! Tipus 3: Lesions que requereixen actuació, però no representen perill per a l'estabilitat
estructural.

A continuació s'adjunten els plànols on s'indica la numeració de cada bigueta.

Plànol 1: Numeració de els biguetes de la planta primera

Plànol 2: Numeració de les
biguetes de la planta segona
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Tipus 1

 4.1 Trencament

A continuació veurem aquelles lesions on ha hagut un trencament, ja sigui a les biguetes de la
coberta, o les biguetes hagin fet caure també la resta de la coberta. Es classifiquen a continuació
depenent de la seva ubicació:

! Coberta de la nau lateral est: entre les bigues 66 i 68 s'observa la fallida de 8 bigues,
quedant un gran forat on no hi ha coberta, ja que s'han després les bigues i la resta de la
coberta.

Fotografia 86: Coberta de la nau lateral est

! Coberta de la nau lateral oest: Les bigues 87, 88, 89 i 90 s'han desprès del seu
recolzament inferior, quedant només subjectades per l'encastament a la paret de la nau
central. La causa d'aquest despreniment la trobem en el podriment del recolzament i del
cap de les bigues.

Fotografia 87: Coberta de la nau lateral oest

! Coberta central: a la vessant est d'aquesta coberta, la biga situada més a l'est, ha patit un
procés de podriment cromògen en la seva part central que ha afavorit l'atac d'insectes

xilòfags, i l'ha portat a trencar-se, deixant una via de filtració d'aigua.

Fotografia 88: Filtració de coberta de la nau central

! A la construcció auxiliar, a la sala A2, la biga més pròxima a la paret de la nau principal ha
desaparegut, ocasionant la fallida de part de la coberta. 

 4.2 Clivelles 

Pràcticament totes les bigues presenten clivelles, encara que no totes representen perill per a
l'estabilitat de l'estructura. 

En les següent línies es s'enumeren les clivelles horitzontals. Aquestes són les que comprometen
més la seguretat estructural, ja que poden disminuir significativament la inèrcia de la biga a la
que afecten. 

! Coberta de la nau lateral est: a les bigues 66 i 67, molt exposades a canvis d'humitat al no
tenir refugi a l'aigua de pluja pel despreniment de la part de coberta que hi havia entre
ambdues, trobem grans clivelles horitzontals al llarg de les dues bigues.

Fotografia 89: Clivelles horitzontals de la coberta de la nau lateral est
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! Coberta de la nau lateral oest: les bigues 87, 88, 89, i 90 presenten clivelles horitzontals
també degut als grans canvis de temperatura que provoca estar exposades a la
intempèrie. 

Fotografia 90: Clivelles horitzontals a les biguetes de la coberta de la
nau lateral oest

! Coberta central: 

! Vessant est: les bigues 130 i 133 presenten clivelles horitzontals.

Fotografia 91: Clivelles horitzontals a les biguete de la coberta de la
nau central

! Vessant oest: la biga 139 també presenta clivelles horitzontals.

Fotografia 92: Clivella horitzontal d'una bigueta de la coberta central,
vessant est

 4.3 Podriment en zona d'encastament

El podriment en aquestes zones avança ràpidament degut a la acumulació d'humitat en aquestes
zones. 

! Coberta lateral est: les bigues 66 i 67, molt exposades a la intempèrie, presenten
podriment al cap de les bigues.

Fotografia 93: Cap de la biga 66 amb podriment, que li ha causat
despreniment.

! Coberta lateral oest: les bigues 87, 88, 89, i 90 presenten un podriment al cap de les
bigues molt avançat, que les ha fet desprendre del seu recolzament, quedant en voladiu. 
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Fotografia 94: Cap de les bigues de la coberta de la nau lateral oest

! Construcció auxiliar: A la sala oest d'aquesta construcció trobem que la biga A3 té
podriment en la zona d'encastament.

Fotografia 95: Bigueta A3 amb podriment a la zona d'encastament

A la sala A2 trobem que totes les bigues tenen signes de podriment a la zona
d'encastament de les bigues.

Fotografia 96: Bigues amb podriment a la zona d'encastament. Sala
A2 de la construcció auxiliar

 4.4 Atacs de fongs amb disminució de la secció resistent

A continuació s'enumeren les bigues que presenten atacs de fongs que fan disminuir dràsticament
la secció resistent de l'element. Aquests atacs els trobem a la vessant est de la coberta central, a
la biga 140, que li ha provocat el trencament.

Fotografia 97: Podriment de la biga 141

També els trobem a la bigueta A14 de la construcció auxiliar.
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Fotografia 98: Podriment a la biga A14 de la construcció auxiliar

Tipus 2

 4.5 Atacs de fongs

A continuació s'enumeren aquells atacs de fongs localitzats en tota la longitud de la biga.

! A la construcció auxiliar, a les bigues A5 i A6, trobem podriment en tota la longitud
d'aquestes.

Fotografia 99: Bigues A5 i A6 de la construcció auxiliar

! A la planta segona, a les bigues 141 i 142, de la sala 2.17.

Fotografia 100: Bigues 140 i 141 de la sala P2.17 amb signes que
indiquen un atac lleu per fongs

 4.6 Atacs d'insectes xilòfags

Com en el cas dels elements horitzontals interiors, totes les bigues presenten signes que
evidencien l'existència de corc petit (Anobium punctatum). 

Fotografia 101: Orificis de sortida d'insectes xilòfags: corcs

També s'ha trobat signes de presència de tèrmits en les bigues en les que ha aparegut podrició, i
en els caps de biga que s'han quedat a la intempèrie per la desaparició del parament.
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Fotografia 102: Caps de bigues al descobert afectades per atacs de
tèrmits. Façana nord

Tipus 3

 4.7 Trencament de l'entrebigat

En els punts on les bigues han sofert algun atac que els hi ha fet perdre l'estabilitat, l'entrebigat
que aquestes suportaven ha estat afectat.

! Coberta nau lateral oest: l'entrebigat de les bigues que han quedat en mènsula (87, 88,
89 i 90) s'ha desprès. 

Fotografia 103: Entrebigat desprès de la coberta lateral oest.

! Coberta central: a la vessant est, l'entrebigat que es recolzava a la part de la biga 140 que
s'ha trencat ha caigut. (Veure fotografia de la biga 141 en aquesta mateixa pàgina)

! Coberta de la construcció auxiliar: entre les biguetes A12, A13 i la paret est de la sala
l'entrebigat s'ha desprès degut al podriment de les llates de fusta i per falta de
recolzament, ja que una de les bigues, que aniria col!locada entre la A13 i la paret, ha
desaparegut.

Fotografia 104: Despreniment de l'entrebigat de la coberta de la
construcció auxiliar

 4.8 Lesions a les llates de l'entrebigat

Totes les llates que formen l'entrebigat presenten signes de presència d'humitat, degut a les
filtracions causades per la mala estanquitat de la coberta. El fort vent que bufa a la zona ha
mogut les teules, i el nul manteniment durant dècades fa que la coberta sigui poc estanca. 

Fotografia 105: Les llates de fusta de la coberta presenten signes
d'humitat, i les peces ceràmiques eflorescències

 4.9 Eflorescències a les peces ceràmiques de l'entrebigat

Totes les peces ceràmiques de l'entrebigat on es recolzen les teules presenten eflorescències
evidents, símbol que també aquestes estan exposades a forts canvis d'humitat. Veure fotografia
anterior.
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 5 Façanes

En aquest apartat es descriuen totes aquelles lesions ubicades a les quatre façanes de la masia. 

Es classifiquen segons la lesió, i s'aniran indicant tots els punts on apareix cada lesió en les
diferents façanes. 

 5.1 Despreniment de l'acabat

Aquest despreniment de l'acabat de les façanes el trobem majoritàriament a la part inferior
d'aquestes, degut a la humitat més alta a les zones més properes al terreny que a les més altes.
De totes les façanes, la més afectada per aquests despreniments és la façana oest, degut a que
una gran figuera (com hem vist en apartats anteriors, el fet de plantar un arbre per fer ombra a
la masia és molt típic del Delta de l'Ebre) fa ombra sobre la paret, fet que facilita l'acumulació
d'humitat a la paret. 

A continuació s'analitzen detalladament una a una:

Façana sud: En aquesta façana de la masia es pot observar com tota la part inferior del
revestiment s'ha després, deixant a la vista la fàbrica de maó. El despreniment va des del terra
fins aproximadament el paviment de la primera planta. 

Fotografia 106: Façana sud

En el cas de la construcció auxiliar, la façana sud ha perdut el revestiment des del terra fins a una
alçada d'uns dos metres, deixant a la vista la maçoneria en sec de la paret i la fàbrica de maó
dels pilars. 

Fotografia 107: Façana sud de la construcció auxiliar

Façana est: Aquí trobem despreniment del revestiment des d'una alçada de 50 cm fins a  2
metres aproximadament.

Fotografia 108: Façana est

Façana oest: A la façana de la construcció principal orientada a l'oest trobem la major proporció
de superfície de revestiment despresa de totes les façanes. Aquest despreniment va del terra fins
a una alçada d'uns 3 metres, i per la part superior trobem més àrees on aquest revestiment ha
desaparegut. 
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Fotografia 109: Façana oest de la construcció principal

A la construcció auxiliar s'observa com el revestiment s'ha desprès des del terra fins a una alçada
d'1,5 metres aproximadament. 

Fotografia 110: Façana oest de la construcció auxiliar

Façana nord: En aquesta façana trobem despreniments sobretot a la part inferior de la nau
central.

Fotografia 111: Façana nord

 5.2 Forats

Segons el propietari de la masia, Jaume Vidal, els forats que es veuen a les façanes són deguts a
robatoris de maons que han patit durant els últims anys. Aquests forats, en alguns casos, han fet
desaparèixer el recolzament de les biguetes de fusta, quedant aquestes mènsula, amb el perill
que això comporta pel que fa a l'estabilitat estructural. A continuació es detallen on són aquest
forats.

Façana sud: A la façana principal de la masia s'observa que als arcs de mig punt de les portes
(tant l'arc com els muntants) falten maons. També trobem un petit forat a la porta d'accés a la
sala PB.2.

Fotografia 112: Forats de la façana principal

Façana est: Presenta un forat al pilar situat a la trobada entre aquesta façana i la nord, i enmig
d'una de les esquerdes d'aquesta façana.
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Fotografia 113: Forats de la façana est

Façana oest: Presenta dos forats de grans dimensions (aproximadament d'1 metres d'amplada i
2 d'alçada), un dels quals deixa sense recolzament les bigues de fusta que formen el sostre,
deixant el cap d'aquestes a la intempèrie, amb la corresponent degradació que això comporta. 

Fotografia 114: Forats de la façana oest

Façana nord: Un cop més ens trobem amb un forat de grans dimensions, de 2,6 metres de
llargada i una alçada de 2 metres, que deixa al descobert el cap de les bigues de fusta d'una part
del forjat del primer pis. Aquesta façana també està afectada pel forat al pilar explicat a l'apartat
de la façana est.

Fotografia 115: Forat de la façana nord

 5.3 Oxidació

Tots els elements metàl!lics que trobem a la façana presenten un estat d'oxidació molt marcat. 

Façana sud: L'oxidació es presenta, a la planta baixa, a la reixa de la finestra central, entre les
dues entrades a la nau central. A la primera planta s'ubica a les baranes de les balconeres de les
naus laterals. Una d'elles posseeix una reixa metàl!lica, també oxidada completament.

Fotografia 116: Reixa d'una de les obertures de la planta baixa,
façana sud
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Fotografia 117: Barana i reixa d'una de les obertures de la primera
planta, façana sud

Façana est: L'obertura més al nord de la planta baixa d'aquesta façana disposa d'una reixa
metàl!lica que es troba totalment oxidada. 

Façana nord: En aquest cas l'oxidació es presenta als suports de la instal!lació de recollida
d'aigües, en la planxa metàl!lica amb funció de tancament de la finestra més a l'oest de l'estança
PB.3, i en la reixa que es troba situada a la finestra de la sala PB.2.

Fotografia 118: Oxidacions de la façana nord

 5.4 Esquerdes

S'han localitzat diverses esquerdes en les façanes de l'edificació principal de la masia.

A continuació s'analitzen individualment cada esquerda, classificades per la façana a la que
pertany. 

La majoria d'aquestes fissures són causades per la fallida de les llindes d'algunes obertures. Com
a excepció s'han detectat les fissures de la façana est, que estan causades per un assentament
diferencial on les dues façanes més llargues, i per tant, més pesades, s'ha enfonsat més que la
resta.

Façana sud

Trobem diverses fissures obliqües que van des de la llinda de pedra de la porta d'accés a l'estança
PB.2 a la balconera de la sala P1.10. 

Fotografia 119: Esquerdes sobre la llinda de pedra de la façana
principal

Sobre la llinda de la porta d'accés a la sala PB.1 tornem a trobar diverses fissures que van des de
la llinda fins a l'obertura de la sala P1.8. 

Fotografia 120: Esquerdes sobre la llinda de la porta d'accés a la nau
lateral est

 S'observa una altra fissura sobre la llinda de la finestra central de la planta baixa que arribar fins
a l'ampit de la finestra central de la segona planta. 
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Fotografia 121: Esquerdes a la part central de la façana principal

Per últim, en els punts on les baranes, que, tal com hem vist anteriorment pateixen un procés
d'oxidació, s'encasten a la façana s'han produït fissures a causa de l'expansió del metall al
reaccionar amb l'oxigen.

Fotografia 122: Fissures causades per l'expansió del metall oxidat  

Façana est 

En aquesta façana trobem dues fissures que van des del terreny fins a l'ampit de les obertures de
la primera planta, per seguir des de la llinda d'aquestes fins a la coberta. 

Fotografia 123: Esquerdes per assentaments diferencials a la façana
est

Façana nord

Aquesta façana només presenta una fissura a la finestra pertanyent a la sala P1.12. Aquesta es
vertical, i va des de la llinda fins al relleu de la façana.

Fotografia 124: Esquerdes per assentaments diferencials de la façana
nord

Façana oest

Trobem una fissura sobre cada un dels forats situats en aquesta façana. En el cas del situat més
al sud, comença a la part superior del forat i segueix pujant passant a pocs centímetres del
muntant de la finestra per acabar a la coberta. En l'altre cas, també va des de la part superior del
forat fins a la coberta.
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Fotografia 125: Esquerdes a la façana oest

 5.5 Pàtines

S'han detectat diverses pàtines. Per descriure-les, se separen segons la seva tonalitat, si són
fosques, o verdes (no s'observen pàtines d'altres tonalitats). Fosques són les de tonalitat negra,
causades per rentats diferencials o acumulació de brutícia, i les verdes són les que indiquen
presència de vegetació. 

Pàtines fosques

A la façana sud trobem diverses pàtines fosques descendents de les cobertes, de poca llargada.
Són causades per rentats diferencials. També se n'observen a la motllura situada entre les
finestres de la primera i segona planta.

Fotografia 126: Pàtines a la nau lateral est de la façana principal. Es
repeteixen a la nau lateral oest.

A la façana est trobem dues pàtines més llargues que les anteriors. Una fa uns 2,5 metres de
llargada, i l'altra uns 3,5 metres. Són causades per rentats diferencials degut al trencament en
dos punts del canaló que recull les aigües. També trobem algunes pàtines per acumulació de
brutícia.

Fotografia 127: Pàtines fosques de la façana est

A la façana oest de la construcció principal, en el tros de façana que queda sobre la construcció
auxiliar, hi ha una pàtina que va des de la coberta de la primera a la de la segona. També trobem
algunes pàtines per acumulació de brutícia.

Fotografia 128: Pàtines fosques de la façana oest
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Fotografia 129: Façana oest, on s'observen diverses pàtines fosques

A la façana nord el que ens trobem és, a partir de l'alçada de les finestres de la primera planta,
tot el revestiment de la façana ennegrit, exceptuant alguna petita zona. Aquest fet és degut a que
és la cara exposada al fort vent predominant a la zona, el mestral, i és on més s'acumulen les
partícules de contaminació que aquest arrossega. 

Fotografia 130: Pàtines fosques de la façana nord

Pàtines verdes

A la façana sud trobem pàtines verdes en la motllura d'alguna de les obertures.

Fotografia 131: Pàtines verdes en les motllures de les obertures de la
façana sud

A la façana nord s'observen pàtines verdes a les motllures i sobre el l'entrada d'agiau provinent
de la recollida d'aigües de la pluja.

Fotografia 132: Pàtines verdes de la façana nord

A la façana est també s'observen pàtines verdes.
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Fotografia 133: Pàtines verdes de la façana est

Per últim, s'observen pàtines verdes a la façana oest.

Fotografia 134: Pàtines verdes de la façana oest

 6 Escales

En aquest apartat es descriuen totes les lesions de les escales que comuniquen els diferents
nivells de la masia. 

 6.1 Oxidació de les baranes

Les baranes metàl!liques ubicades a l'últim tram de l'escala i al replà de la segona planta es
troben oxidades, així com també els seus ancoratges. 

Fotografia 135: Oxidació de la barana

 6.2 Trencament de graons

Als dos primers graons de l'escala s'ha després el llistó de fusta de fusta, quedant disponible una
menor superfície de petjada. 

 6.3 Erosió i pèrdua de planor

La majoria dels graons de l'escala presenten un fort desgast superficial, tant la part ceràmica com
la part de fusta, encara que la pitjor part se l'emporta aquesta última. La superfície dels graons
no és totalment plana, les peces ceràmiques no estan del tot anivellades. 
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Fotografia 136: Graons amb fort desgast i amb pèrdua de planor

 6.4 Fissures

Al cantell de la llosa del tram d'escala que queda sobre l'estança PB.6 trobem dues fissures fines
verticals, que desemboquen, a la part més inferior de la llosa, en un forat on ha hagut un
despreniment del revestiment. 

Fotografia 137: Esquerdes a la volta de maó de pla de l'escala, a
l'estança PB.6

 7 Fusteria interior i exterior

A continuació es descriuen totes aquelles lesions que pateix la fusteria, tant l'exterior com la
interior. En el cas de la construcció auxiliar, no existeixen fusteries.

 7.1 Fusteria exterior

Degut al mal estat que presenta la fusteria exterior en general, provoquen una entrada continua
d'aigua a l'interior de la casa que, com hem vist en apartats anteriors, causa diverses pàtines
d'humitat, sobretot sota els ampits de les obertures. 

Obertures a la façana sud

A la façana principal de l'edifici trobem les següents obertures:

! Portes d'accés a les sales PB.1 i PB.2: Les portes són de fusta i estan en molt mal estat
degut a atacs d'insectes i a la presència d'aigua. En el cas de la primera, la fusta s'ha
partit en diverses parts, fent la porta totalment impracticable, i quedant l'accés sempre
obert.

Fotografia 138: Porta d'accés a la sala PB.1
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Fotografia 139: Porta d'accés a la sala PB.2

! Portes d'accés a les sales PB.5 i E.B: Com en el cas anterior, aquestes portes es troben en
molt mal estat degut a atacs d'insectes i la presència d'aigua. En el cas de la porta d'accés
a la sala PB.5, el marc s'ha després del tancament i la porta ha quedat sense cap tipus de
subjecció. La porta d'accés a E.B també s'ha després del tancament, caient sobre l'accés a
l'escala.

Fotografia 140: Portes d'accés a les sales PB.5 i E.B, i finestra
d'enmig

! La fusteria de la finestra situada enmig de les dues portes descrites a l'anterior apartat es
troba en mal estat, degut a les mateixes causes que en els anteriors casos. 

! La porta de la balconera de l'estança P1.8 es troba en mol mal estat degut a la humitat i
atacs d'insectes. El vidre que havia a la part superior ha desaparegut, convertint-se en una
entrada d'aigua constant en dies de pluja. 

Fotografia 141: Obertura de la sala P1.8

! La porta de la balconera de l'estança P1.10 ha desaparegut, havent en el seu lloc uns
taulons fent la funció de tancament. Els taulons es troben en mol mal estat degut a atacs
d'insectes i la presència d'aigua.

Fotografia 142: Obertura de la sala P1.10

! La resta de finestres de la primera planta originàriament tenien una part de vidre, i una
altra part opaca totalment de fusta. Actualment, la finestra de la sala E.1 no disposa de
vidre, ni de la part opaca d'una de les fulles. Les finestres de la sala P1.9 tampoc tenen
vidres, i a una d'elles, la més propera a E.1, li falta tota una fulla. La fusta que queda de
les tres finestres d'aquesta planta està en molt mal estat degut a la humitat i als atacs
d'insectes. 
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Fotografia 143: Obertures de la nau central a la primera i segona
planta

! Les tres finestres de la segona planta estan totalment destruïdes pel pas del temps, la
humitat i els atacs d'insectes, quedant aquestes sense vidre, i només conservant trossos
d'algunes de les fulles de fusta.

Obertures a la façana est 

A les quatre obertures de la façana est la fusteria ha desaparegut, quedant només el forat a la
paret, excepte les dues de la planta baixa, que tenen restes del marc de fusta. En el cas de
l'obertura més al nord de la planta baixa, disposa d'una reixa metàl!lica. 

Obertures a la façana oest

Les obertures de la planta baixa d'aquesta façana han desaparegut, per una part a causa de la
construcció auxiliar addicionada a aquesta, i per l'altra degut als forats en el tancament que, com
hem vist anteriorment, han estat causats per robatoris. Només queda una finestra, a la planta
primera, en què la fusteria ha desaparegut totalment, quedant només el marc de fusta. 

Obertures a la façana nord

En aquesta façana trobem que la majoria d'obertures han perdut totalment la seva fusteria.
Únicament la finestra pertanyent a la sala PB.1 disposa d'una planxa de fusta, i les obertures de
les estances P1.8, P.12 i P2.16 disposen de fusteria en mol mal estat.

A la planta baixa, la finestra més oest de la sala PB.3 està tapada amb unes planxes metàl!liques
totalment oxidades. 

Fusteria interior 

A la planta baixa tota la fusteria interior ha desaparegut totalment, quedant només en alguns
casos els marcs de fusta, en mol mal estat degut a la humitat i els atacs d'insectes. 

A la primera planta les portes de fusta les trobem superficialment erosionades, però segueixen
complint la seva funció. 

Fotografia 144: Una de les portes de la primera planta

A la segona planta només queden les portes d'accés a les sales P2.15 i P2.16, superficialment
erosionades però segueixen funcionant. 
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 8 Instal!lacions

En aquest últim apartat s'analitzen les lesions que afecten a les instal!lacions de l'edificació.

Aquestes es limiten a una instal!lació de recollida d'aigües de la coberta. Mitjançant uns canalons
condueixen l'aigua a uns baixants de llautó, que per la façana nord porten l'aigua a un dipòsit
situat a la sala PB.7. A aquest dipòsit no hem pogut accedir, ja que no hi ha cap obertura
practicable. 

Els pocs baixants que resten encara de la instal!lació es troben en molt mal estat, estant partits
en diversos punts. Són de llautó.

Fotografia 145: Restes del sistema de recollida d'aigües
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ANNEX 4: 

Traducció al català de la part de la memòria redactada en anglès
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A continuació s'adjunta la traducció al català del fragment de la memòria escrit en anglès. Es
conserva la mateixa numeració que a la memòria.

 2 MARC GEOGRÀFIC I HISTÒRIC. EL DELTA
DE L'EBRE

 2.1 Marc Geogràfic

 2.1.1 Situació
El Mas de Font es troba situat al Delta de l'Ebre. Aquest es troba situat al nord-est de la península
ibèrica, al sud de Catalunya, a la desembocadura del riu Ebre, a les comarques del Montsià i Baix
Ebre. Pertany als termes municipals de l'Ampolla, Amposta, Deltebre, Sant Carles de la Ràpita i
Sant Jaume d'Enveja. 

Mapa 1: Vista de Catalunya amb la situació del Mas de Font

Mapa 2: Vista del Delta de l'Ebre, amb la situació del Mas de
Font

Amb una extensió de 33.000 hectàrees1, és la segona zona humida en extensió del Mediterrani
occidental, després de la Camarga (França), i segona de la península ibèrica, després del Coto de
Doñana. 

El 1983 2 la Generalitat de Catalunya decretà la creació del parc natural del Delta de l'Ebre.

Les principals activitats econòmiques són la pesca, l'agricultura i la ramaderia. Té una producció
anual de 9000 tones de peix, i disposa d'uns 245 km! de superfície conreable, la major part dels
quals (152) estan destinats al cultiu de l'arròs, fet que fa que l'arrossar sigui el paisatge
predominant en tot el Delta de l'Ebre. També s'ha especialitzat molt en l'avicultura, sent de les
zones més importants de Catalunya. A més d'aquestes activitats tradicionals, actualment s'està
consolidant el sector del turisme.

Fotografia 1: Arrossar amb la serra del Montsià al fons

1 Delta del Ebro. Tot Parc. Guia turística del Delta de l'Ebre
2 Enciclopèdia catalana. http://www.enciclopedia.cat/fitxa_v2.jsp?NDCHEC=0023390&BATE=delta%20de%20l

%27Ebre.
Gran Enciclopèdia Catalana
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 2.1.2 El clima
Al Delta de l'Ebre el clima és mediterrani, tipus litoral sud3, amb temperatures moderades i
elevada humitat, amb precipitacions escasses i de règim tempestuós. L'estiu és sec, mentre que
la primavera i la tardor són les estacions en les quals hi ha una major precipitació.

Pel que fa a les temperatures, a l'hivern es donen mitjanes de 5ºC a 11ºC, mentre que a l'estiu
són d'entre 20ºC i 25ºC. 4

Taula 1: Divisió climàtica de Catalunya segons el règim termopluviomètric

El fenomen més característic d'aquest territori és el vent, que sol ser persistent i moltes vegades
intens. El més freqüent és el procedent del nord i del nord-oest, aquest darrer amb un baix
contingut d'humitat i conegut amb el nom de “vent de dalt” o “mestral”. Els vents de l'est i del
nord-est són els denominats “llevant” i són els responsables de les pluges i de l'entrada d'aigua
de mar a les llacunes litorals. La freqüència del vent al Delta de l'Ebre és deguda a
l'encaixonament entre muntanyes en què discorre la part final del riu, abans d'arribar al delta.
Aquest tub natural és el responsable de la canalització dels vents que hi circulen a gran velocitat,
sobretot a l'hivern, que prenen una gran violència. 

En el gràfic següent es mostren les estadístiques meteorològiques a la comarca del Baix Ebre des
de l'any 1970 al 2000.

3 Veure taula de la divisió climàtica de Catalunya.
4 Servei Meteorològic de Catalunya

Taula 2: Estadístiques meteorològiques. Font: Servei Meteorològic de Catalunya
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 2.1.3 La flora

Les terres d'aquest delta presenten un gradient de salinitat notable que oscil!la des dels
sòls salats fins a les terres fèrtils considerablement aptes per al conreu, i això hi genera
una varietat de vegetació de gran interès. Per això, la massa vegetal d'aquests indrets
ofereix particularitats notables. S'hi poden trobar tots els biòtops5 característics de les
zones humides en una varietat i, sobretot, en una quantitat més gran que a les altres
zones humides dels Països Catalans. 

Algunes varietats que podem trobar al Delta de l'Ebre són la vegetació halòfila de terrenys salins
(Arthrocnemetea), els canyars i canyissers, el borró (Ammophila arenaria), la lleteresa de platja
(Euphorbia paralias), tamarius (Tamarix gallica) i la ripària (Populetalia i Nerio Tamaricetea). 

La salinitat de les terres es deguda a que l'aigua marina entra per la capa freàtica que, en
evaporar-se, concentra les sals a la superfície.

 2.1.4 La fauna
Dels 330 km" d'extensió del Delta de l'Ebre, més d'un 60% són arrossars. Per tant, l'arrossar és
l'hàbitat principal de la fauna deltaica. Els arrossars, encara que artificials, són una zona humida
que moltes aus utilitzen per a alimentar-se, per després refugiar-se a les llacunes, badies, platges
o penínsules.  

Durant els mesos d'hivern, els arrossars es mantenen inundats. Això afavoreix a les aus
aquàtiques provinents del centre i nord d'Europa, que troben gran quantitat d'aliments a un clima
molt més temperat. S'han arribat a comptabilitzar 33.000 exemplars d'aus aquàtiques hivernants,
fent d'aquesta zona una de les més importants de la península Ibèrica per a la hibernació d'ocells.

5 Un biòtop és una àrea de condicions uniformes (físiques) del medi ambient que proveeix hàbitats per una sèrie concreta
de plantes i animals. Sinònim d'ecosistema
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 2.2 Marc històric

 2.2.1 El Delta de l'Ebre anterior al segle XVIII
Abans del segle XVIII, al Delta de l'Ebre només si realitzaven activitats de pesca i recol!lecció de
sal. No havien habitatges permanents, només s'hi vivia de manera temporal mentre durava la
temporada de pesca, com veurem més endavant, a l'apartat 2.2.4.

L'existència d'aiguamolls i estanys causava l'existència del paludisme6, obstacle de cara a habitar
de manera permanent la zona. 

 2.2.2 Catalunya als segles XVIII i XIX. Economia i
població

La Catalunya del set-cents es caracteritza, principalment, pel creixement demogràfic i per la
recuperació econòmica. Els 400 000 habitants del començament del segle s'han convertit al final
de segle en 900 000 7 8. Les causes d'aquest increment són múltiples. Les fams ja no seran tan
freqüents, la pesta quasi ha desaparegut, l'emigració ha minvat, les guerres són menys
destructores i més espaiades, la nupcialitat esdevé més precoç i la natalitat augmenta.

A les causes demogràfiques cal afegir les econòmiques, entre les quals cal destacar el paper de
l'agricultura. S'estenen les terres conreades de les voreres dels rius i dels vessants de les
muntanyes, s'intensifiquen els conreus gràcies als avenços i s'especialitza la producció (vinya,
arbres fruiters, morera, arròs). Els territoris de la façana litoral incrementen la seva població per
la represa comercial. En desaparèixer la pirateria, la costa (fins llavors inhabitable) es tornà més
segura. Al principi del segle XVIII es va fundar les Cases d'Alcanar i cap a la fi del mateix va ser
creada la ciutat de Sant Carles de la Ràpita. L'expansió de l'agricultura també va ser notòria al
Baix Ebre i al Montsià. Les concessions i els establiments a les illes del delta de l'Ebre són
nombrosos al llarg del segle.

 2.2.3 Impuls al conreu de l’arròs
L’any 1778, Carles III va habilitar el port dels Alfacs per al comerç amb Amèrica (juntament amb
la fundació de Sant Carles de la Ràpita), amb la voluntat explícita de facilitar una sortida marítima
als productes aragonesos. Per a enllaçar l’Ebre amb el port, i evitant la perillosa barra de la
desembocadura, al maig de 1780 9, 10es va començar a construir el primer canal de navegació
Amposta – Sant Carles de la Ràpita. Però el canal va sofrir evidents problemes de manca de calat.
Estava construït al mateix nivell del riu, fet que facilitava que els sediments que aquest
transportava s’anessin dipositant impedint el pas de les embarcacions. 

El fracàs de tots aquests projectes i intents per promoure la navegabilitat de l'Ebre no va
desesperançar el francès Isidore Pourcet, el qual va obtenir l'any 1849 la concessió provisional,
(definitiva el 26 de Novembre de 1851), de les obres de canalització del riu Ebre des de
Saragossa al mar i d'un canal des d'Amposta als Alfacs. D'aquesta forma naixia la Reial
Companyia de Canalització de l'Ebre, legalitzada el 1852. La concessió del 1851 establia també
els objectius de la companyia: l'execució de les obres per a facilitar la navegació de l'Ebre des de
Saragossa fins a Amposta, construir un canal des d'Amposta als Alfacs, i també les obres

6 Malària 
7 Enciclopèdia Catalana
8 Moreno, Amparo; Simelio, Núria. Catalunya, XVI al XVIII. Agost 2002.

https://wikis.uab.cat/passeigperlesxarxes/index.php/Catalunya_XVI_al_XVIII_Poblaci%C3%B3n.
9 Comunitat de regants de la dreta de l'Ebre
10 Enciclopèdia Catalana

necessàries per als regs.

Acabades les obres que feien possible la navegació, aquesta es va iniciar ràpidament el 1858,
encara que el 1856 el vapor Cinca ja havia creat un precedent. Però aquest desig tants segles
perseguit es va fer realitat massa tard: l'establiment simultani d'una xarxa fèrria que enllaçava
Saragossa i Barcelona, (1861) oferia un transport molt ràpid i econòmic que, juntament amb la
irregularitat dels cabals i el règim fluvial de l'Ebre, van comportar la paralització dels vapors i la
ruïna conseqüent de la Companyia. Així es convertia en principal l'objectiu que fins aleshores
s'havia considerat molt secundari: l'establiment d'una xarxa de reg per al delta de l'Ebre.

Poc a poc, i a partir del que va ser un canal de navegació, es va establir una xarxa secundària de
canals i desguassos, possibilitant el sanejament progressiu de l’hemidelta dret i la introducció del
cultiu de l’arròs, transformant així els erms del delta en terres cultivables. El paludisme va anar
minvant a mesura que el cultiu d'arròs anava guanyant terreny. Aquest cultiu va reclamar la
participació de molta població forana, habitant així poc a poc les terres que fins llavors havien
estat només habitades per pescadors en temporada de pesca.

Actualment, el canal porta aigua als camps de conreu d’arròs des de l’assut de Xerta. La seva
longitud és de 60km, té una capacitat aproximada d'entre 25 i 30 metres cúbics per segon, i rega
una superfície total d’unes 13.000 ha 2. 

Fotografia 2: Inici del canal de la Dreta de
l'Ebre a l'assut de Xerta. Font: Comunidad
general de regantes del canal de la derecha del
Ebro

 2.2.4 Qui i com vivia?
Abans de la construcció dels canals de reg, i de l’inici del conreu de l’arròs, al Delta de l’Ebre
només vivien alguns pescadors mentre durava la temporada de pesca, i alguns treballadors de les
salines. Solien ser gent de les poblacions veïnes (Sant Carles de la Ràpita, Amposta, Tortosa...)
que habitaven el delta de manera provisional. Construïen les anomenades barraques.
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Fotografia 3: Barraques de Sant Jaume, 1975. Font: blocdefotos.cat

Les barraques del Delta de l’Ebre són un dels habitatges més antics i singulars de Catalunya. Es
tracta d’un dels elements arquitectònics més destacat del patrimoni popular de les Terres de
l’Ebre i també d’una importantíssima herència cultural, única a Catalunya. 

Estan documentades des de l’edat mitjana, tot i que la seva màxima expansió va ser entre finals
del segle XIX i inicis del XX, coincidint amb la colonització arrossera del Delta11. 

Les barraques han estat habitatge temporal de pescadors d’aigua dolça i salada, caçadors,
guardes, pagesos i jornalers dedicats al cultiu de l’arròs. També s’utilitzaven com a tavernes,
sopluigs, magatzems, estables, corrals... Les barraques habitatges eren de caràcter gremial;
aixecades pels grans propietaris per a hostatjar el seus treballadors o bé bastides a nivell familiar.
S’agrupaven en poblats enmig de les grans finques, o bé es trobaven disseminades o anaven
conformant els nuclis urbans.

La seva estructura era molt senzilla: planta rectangular, esquelet de fusta i coberta vegetal a
doble vessant, la qual descansava sobre les parets o directament a terra. Les característiques
típiques de les barraques del Delta de l’Ebre són la presència de puntals amb els caps forcats, i el
solibert (en el cas de les barraques dels pagesos). Els primers són els que aguanten el pes de la
coberta, i el solibert és una mena de cobertís que deixava oberta la part del davant d’algunes
barraques familiars. 

L’antiguitat de les barraques del Delta de l’Ebre

Les barraques es bastien amb matèries que proporcionava la naturalesa: fusta, canya, fang i
brossa. Entronquen amb una llarga tradició mil!lenària i universal de construccions senzilles
d’estructura, elaborades amb els vegetals i el fang propis de cada indret. 

Estan emparentades de molt a prop amb altres construccions vegetals tradicionals de l’Estat
Espanyol: a Catalunya, amb les antigues barraques del delta del Llobregat, avui desaparegudes; i
a la resta de l’Estat, amb les barraques de l’Horta i l’Albufera de València, les de l’Oriola, Múrcia i
el Segura, i també les del Guadalquivir. I arreu d’Europa amb les del Danubi hongarès i alemany,
les del Po italià, les de la Camarga Francesa, les de l’illa portuguesa de Madeira, o les siberianes.

11 En aquesta època és on situem la construcció de la masia d'estudi, el Mas de Font.

Fotografia 4: Barraca de l'Albufera, València. Font: Guia de l'Albufera
de València

Fotografia 5: Barraques d'Hongria. Font:
www.flickr.com/28365447@N05/
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Les barraques dels pescadors

A les barraques que construïen els pescadors la coberta començava arran de terra. Per fer
l’esquelet utilitzaven fustes d’embarcacions velles o desballestades, i altres fustes que la mar
anava fent arribar a la costa; sinó, usaven fusta de pi i d’olivera que compraven als mestres
d’aixa12.

Les barraques dels pescadors les podem dividir en dos:

! Les dels que pescaven a les basses del delta. 

! Les dels que pescaven al mar.

Les primeres solien ser habitatges temporals: els pescadors la utilitzaven durant la quinzena o el
temps que durés la pesquera, i després l’abandonaven. Eren de planta rectangular i solien fer cinc
o sis metres de llargària per tres o quatre d’amplària, amb un espai únic interior. L’esquelet es
podia armar en un sol dia i no tenien més obertura que la porta. La brossa que les cobria, junc
marí (juncus maritimus) o borró (ammophila arenaria), la collien als marjals pròxims.

Davant la barraca els pescadors cuinaven, menjaven i passaven el dia, quan no pescaven. A
l’interior, dormien i desaven les poques pertinences personals, i els orneigs comuns: arts, boligs,
nanses de junc i d'espart, palangres, ralls, salabres, saltades, tirs, tirones, tresmalls...etc13. 

Els pescadors que treballaven al mar s’agrupaven a l’anomenat Poblat de les Barraques de la
Gola, situat al marge esquerre del riu. Les barraques del poblat eren permanents i més grans. Les
dels pescadors eren cobertes totalment de brossa, a diferència de les dels pràctics que ajudaven
els llaüts, els vapors i tots els altres vaixells de cabotatge, que tenien les parets arrebossades.
Les construïen ells mateixos14 orientades cara a mar i popa a Mestral (el vent predominant en
aquestes terres, que a l'hivern por arribar a ràfegues de més de 100 km/h), prop dels seus punts
de pesca.

12 Mestre d'aixa: Persona especialitzada en la construcció d’embarcacions de fusta. 
13 Art: Ormeig o conjunt d’ormejos que serveixen per a pescar. 
Bolig: Art petit que es cala i es lleva de mar estant. 
Palangre: Art de pesca que consisteix essencialment en una llarga corda, la mare, d’on pengen una munió de cordetes o

braçolades proveïdes d’un ham. 
Rall: Ormeig de pesca que consisteix en una xarxa de forma circular guarnida de ploms en tot el seu perímetre i proveïda,

al centre, d’una corda, que serveix per a tancar-lo i cobrar-lo. 
Salabre: Instrument de pescar que consisteix en una bossa de xarxa fixada a l’extrem d’una canya o d’un pal. 
Saltada: Art de pesca que consta de dues xarxes, una gran i solta que es cala en cercle i un tresmall armat de canyes que es

manté horitzontal sobre l’aigua, i que serveix per a capturar el peix que salta de l’aigua tractant de fugir del cercle. 
Tir:  Conjunt de xarxes de pescar. 
Tresmall: Ormeig format per tres xarxes superposades, una de més cega i més gran al mig i dues altres de malla més ampla,

unides per les vores, que hom cala en ziga-zaga. 

14 Documents, mapes i cartes marines dels segles XIII, XIV, XVIII, XIX i XX, Centre d'Interpretació de les Barraques.

Fotografia 6: Barraca de pescadors revestida totalment amb brossa.

Les barraques dels pagesos

L’agrupament de barraques, habitades als lligallos15 per famílies de pastors o per pagesos, va
anar formant els nuclis de població més antics del Delta. Abans de la construcció del canal de reg
només es cultivava blat i ordi. Va ser a partir d’aquí quan aquest nuclis van anar creixent
ràpidament. 

També van anar a apareixent, construïdes pels mateixos pagesos o per barraquers professionals,
agrupaments de barraques a les grans finques d’arròs, on vivien famílies senceres que anaven
desermant canyars, senillars i salobrars per cultivar arròs.

Les barraques dels pagesos tenien uns trets propis que les diferenciava de les dels pescadors:

! La coberta, a dos aigües, descansava sobre les parets, i no directament al terra com en el
cas de les dels pescadors.

! Tenien el solibert16. 

Les barraques pageses solien fer uns vuit metres de llargària per tres o quatre d’amplària. La
planta era rectangular i la distribució interna, molt senzilla, tenia dos espais consecutius: la cuina
i els dormitoris. Aquests últims es trobaven a una dependència única, amb diferents llits, o
dividida en petits espais sense porta; quan a la barraca no hi havia entresolat17, feia també de
rebost. 

15 Comunitat ramadera de municipis d’una comarca, amb la funció de recollir, custodiar i lliurar als propietaris els caps de
bestiar sense amo, perduts o esgarriats. 

16 Una mena de porxo que hi havia al davant de moltes barraques, on es feia la vida quan feia bon temps.
17 Entresolat: Part superior de les dues en què un sostre fet a una certa altura del sòl divideix parcialment o totalment una

cambra. 
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Fotografia 7: Barraques pageses. Font: Centre d'Interpretació
de Barraques

Algunes de les barraques que servien d'habitatge temporer tenien l’estable dins la pròpia barraca,
per no haver de construir una altra barraca per als animals; entre el terra i la coberta es feia en
alt, amb travessers de fusta i canyís, un pis que delimitava l’estable a la part inferior i l’espai on
dormir a la part superior; l’entresolat.

A les barraques més pobres la distribució interna també podia incloure la quadra i el corral. A una
estança s’hi estaven els animals i dormien els nois, mentre que a una altra es trobava la llar i hi
dormien els pares i les noies. El sòl era sempre de terra aspriva, dura i sense mescla. Es cuinava
a terra sobre el foguerill (un senzill trespeus18), i el fum sortia lliurement a través de la coberta
vegetal, encara que hi havien algunes barraques amb fumeral19. En aquelles que no en tenien,
l’única obertura era la porta, fos lateral o frontal, de fusta o bé de roba. En cas d’existir, només hi
havia una finestra molt petita, sense ventilació, que a penes deixava entrar la llum. El mobiliari i
el parament de la llar eren sempre pobres: una taula, algunes cadires, llits amb màrfegues o
matalaps20, caixes per a la roba, lleixes, culleres de fusta, plats, cassoles, tupins, un porró,
diverses gerres (on emmagatzemar aigua i conservar carn) i ribells (per a fer sabó i fer la
bugada).

Vam patir molt… No perquè dormíem en barraques, no! Vam patir perquè allavons patia tothom.
Natros ne teníem dos de barraques: una era pa dormir i au, i l’atra, que tenia la porta al mig,
para cuinar i para estar de dia. I encabat, los animals los teníem en una atra barraca a part; per
això hi havia barraques que no tenien fumeral. La majoria de persones tenien una barraca i au.
La que no en tenia, de fumeral, sempre hi havia una fumera que esgarrifava. Ai, si me’n recordo!
No es podia aguantar.21

A la segona meitat del segle XX les condicions de vida de la gent van millorar. Els nous mitjans de
transport (motocicletes, cotxes, camions, furgonetes...) van reduir les distàncies, i els nous
materials de la construcció (maons, cimens, teules i uralita) van oferir a tothom la possibilitat de
bastir construccions mes resistents i duradores. 

Tot això va propiciar l’abandonament progressiu de les barraques, o bé la seva substitució per
cases, casetes i magatzems. Alguns propietaris van reparar-les durant un temps amb els nous
materials, però en general les barraques van anar desapareixent del paisatge deltaic.

 2.2.5 Procés de construcció de les barraques
Les eines i l’equip del mestre barraquer i dels seus ajudants eren molt simples. En la major part
de les feines només usaven les pròpies mans i, per preparar el fang per a arrebossar, també els

18 Cèrcol de ferro amb tres peus, que serveix per a posar al foc perols, paelles, etc. 
19 Xemeneia
20 Matalàs 
21 Josep Oliver, pagès. Memòria oral recollida per M. Carme Queralt a Sant Jaume d’Enveja. Arxiu oral del Museu del

Montsià, 2005

peus. Només un estri és exclusiu d’aquest ofici: l’agulla barraquera, amb la qual cosien els
manolls de brossa de la coberta. L’equip es podia limitar a una agulla barraquera, un aixolet22,
blavet, calç, cordell d’espart, un pinzell d’emblanquinar i un poal23 de zinc. Els peus i les mans
eren les eines que més usaven. L’orientació i la ubicació d’una barraca, les seves dimensions, la
distribució interna, les característiques de la porta, la presencia o no de solibert o d’una finestra,
el nombre d’estances, etc., no obeïen a uns criteris fixos. Cada constructor (pastor, pescador,
caçador o pagès), l’adaptava a la funcionalitat que necessitava.

Per a aixecar la barraca, primer es reunia la fusta, es collia la brossa i les canyes, s’elaborava el
cordell d’espart i després es feia l’esquelet. Després s’anivellava i s’enduria el sòl. Les parets
laterals es delimitaven clavant a terra els puntals (o istantirons), uns troncs verticals generalment
de fusta d’olivera, als quals s’afegien tres puntals de major alçada i amb el cap forcat: un al
centre (el carener) i els altres als extrems (els pendelocs o pendalocs), delimitant el frontal i la
culastra, que podia ser arrodonida.

Sobre el conjunt de puntals (l’estacada) es clavava amb claus de ferro l’estructura horitzontal:
l’anguilera (o anguileta) i la carena, a la part més alta de la barraca. Per fi, es clavava l’estructura
inclinada, les costelles de la coberta, sobresortint en direcció a terra, per a fer la visera. 

Dibuix 1: Procés de construcció d'una barraca. Font: Centre d'Interpretació de les barraques del Delta de l'Ebre.

Tot es recobria amb canyís, unes canyes sobreposades que es cosien entre elles i als diferents
puntals amb l’agulla canyissera. Les primeres canyes es col!locaven arran de terra i les darreres
en arribar a l’anguilera. Sobre les costelles, es cosien les canyes de dos en dos, de manera
equidistant i deixant espais entremig.

La coberta vegetal es cosia a les canyes i les costelles amb l’agulla barraquera (que era de ferro,
lleugerament arquejada i d’un metre de llarg), filera a filera, començant per la visera i fins arribar
al carener. La brossa, generalment empall (palla d’arròs), junc fi (Juncus sp.), bova (Thypfa sp.) o
senill (Phragmites sp.), es cosia a manolls. Era l’operació més delicada, perquè la inclinació de les
costelles i la bona superposició de les fileres garantia la impermeabilitat i la durabilitat de la
barraca.

Per acabar, les parets s’arrebossaven, tapant clots i falles, amb fang pastat amb els peus i
mesclat amb pallús (palla de blat) per a fer-lo més consistent. Un cop sec, s’emblanquinava amb

22 Aixadeta molt petita 
23 Galleda. 
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calç amerada24 i blavet, una feina que es repetia cada dos o tres mesos. Igualment, amb canyís
arrebossat, es delimitaven els espais interiors.

 2.2.6 Les barraques del delta, avui
Actualment, barraques amb una certa antiguitat en queden ben poques. Només algunes  que els
propietaris van conservar fins que els terrenys on van passar a ser de titularitat pública. 

D’altra banda, al delta trobem barraques aixecades a la manera tradicional, però que han estat
construïdes, pensades i destinades per a usos més contemporanis, com poden ser museus,
restaurants... etc. 

Fotografia 8: Barraca construïda de manera tradicional. Actualment alberga el
Centre d'Interpretació de Barraques del Delta de l'Ebre

Fotografia 9: Barraca restaurada.

24 Apagada.

 2.2.7 El Delta de l'Ebre durant el segle XX
Un cop situada temporalment la masia d'estudi, anem a seguir a través del temps per veure com
ha evolucionat la zona del Delta de l'Ebre fins als nostres dies. 

Com s'ha dit anteriorment, durant el final del segle XIX i el principi del XX es van anar construint
canals de reg i desguassos a partir del canal de la dreta de l'Ebre. Poc a poc, tot el Delta es va
anar conreant, i habitant per les famílies pageses. Aquesta dinàmica creixent de la població va
canviar amb la introducció de la maquinària al procés productiu de l'arròs.

A mesura que es van anar modernitzant més les tècniques de cultiu i els seus estris, es
necessitava menys mà d'obra al camp, fet que va provocar al disminució de jornalers necessaris
en èpoques de collita.

Les millores en les comunicacions i la introducció del vehicle privat també van contribuir força al
despoblament del Delta de l'Ebre. Les famílies pageses preferien viure dins un nucli urbà i
desplaçar-se per treballar les terres, i així s'anaren desplaçant per viure en les poblacions més
properes, com Amposta, Sant Carles de la Ràpita o Poblenou del Delta, i poder beneficiar-se així
de les facilitats i avantatges de viure en un nucli urbà.

Aquesta inèrcia ens porta fins a l'actualitat, en què pràcticament ningú viu a les masies del Delta,
i aquestes únicament serveixen de magatzem per als estris relacionats amb el cultiu d'arròs, i en
alguns casos allotjament de cap de setmana. En les últimes dècades també han proliferat els
anomenats allotjaments rurals, on a més a més d'allotjament s'ofereix la possibilitat d'aprendre
les feines del camp.

Aquesta pèrdua de la funció d'habitatge de les masies del Delta de l'Ebre, la funció bàsica que
provocà la seva construcció, provoca que moltes d'elles estiguin en molt mal estat degut al poc o
nul manteniment aplicat pels seus propietaris.
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 3 ESTUDI DE LA MASIA

 3.1 Les masies

Les masies són un tipus de construcció rural típica de Catalunya, sent la Catalunya Vella la zona
on més predominen. Les podem trobar en la població disseminada de pagesos o pastors
distanciada de nuclis urbans. Forma part de l’anomenat mas, que és l’explotació agrària integrada
per la masia i les terres de cultiu, boscos, pastures i erms que en formen part. Per tant, d'ara
endavant quan direm mas ens referirem a l'edifici, juntament amb les terres que pertanyen a la
finca, i quan ens vulguem referir només a l'edifici en direm masia. 

El mas és el resultat d’una evolució històrica que combina herències d’un passat agrícola i
ramader, i d’unes institucions i pagesia. Per entendre bé aquest tipus de construcció, anem a
veure quina ha estat la seva evolució durant el temps, i el per què del seu creixement,
decreixement, i actual desaparició.

Però abans de veure els orígens i evolució de les masies, i començar a analitzar les diferents
tipologies, cal remarcar que aquestes estan directament lligades al pairalisme.  Aquest fenomen,
al evitar la atomització de les propietats agrícoles i agropecuàries, ha contribuït de manera
notable a evitar l’empobriment de les classes rurals, fent possible el manteniment, dins del camp
català i en un alt percentatge, d’uns nivells econòmics poc freqüents fora de Catalunya. 

El pairalisme es basa en la figura principal de l’hereu, el receptor i gerent de tot el patrimoni
familiar.  Aquest solia ser el germà gran, i tenia l’obligació de conservar i millorar els béns
patrimonials per tal de transmetre’ls a les generacions futures en les millors condicions possibles.
Els germans menors, anomenats cabalers, podien fer dos coses: rebre o no la legítima (una mena
de paga) i independitzar-se de la casa familiar, o romandre a la casa familiar sotmesos a la
potestat de l’hereu. 

 3.1.1 La masia com a tipologia constructiva.
Una tipologia constructiva requereix (a diferència d'un model constructiu, que és un objecte
“inventat” que es repeteix sense possibilitat de modificació), d’una evolució a partir d’edificis amb
evidents analogies formals que ja existeixen en una determinada condició històrica de la cultura i
com a resposta a un conjunt d’exigències socials i econòmiques.

Un procés que condueixi a la creació d’un tipus com el que s’està definint requereix unes
condicions impulsores de caràcter econòmic i social que l’afavoreixin i originin la necessitat d’una
determinada morfologia que amb el temps esdevingui invariable. Aquestes condicions es donen
clarament en l’evolució arquitectònica del mas a la Catalunya Vella entre els segles XI i XVI25. 

 3.1.2 L'origen dels masos
Sobre els inicis dels masos, hi ha diverses teories, sent dues les més importants. Una d'elles
(sustentada, entre d'altres, per l'arquitecte Puig i Cadafalch), sosté que la masia actual
constituiria una evolució o prolongació de certes villes romanes. De fet, l'autor clàssic Apuleius
dóna a conèixer el que era una villa del seu temps, explicant que era una hisenda envoltada dels
camps els quals pertanyien a aquesta26, coincidint al que nosaltres entenem com a mas.

25 Congost, R. (2005). La masia catalana :Evolució, arquitectura i restauració. Figueres: Brau.
26 Gibert, J. (1985). La masia catalana :Origen, esplendor i decadència : Assaig històric descriptiu per. Barcelona: Millà. 

Dibuix 2: Mosaic romà de Tabarca (nord d'Àfrica). La forma de
l'edifici que apareix recorda molt a la masia, fet que fa pensar que
aquesta va ser influenciada en els seus orígens.

Segons l'altra, els àrabs van destrossar les petjades romanes durant la seva invasió durant el
segle VIII, i es va iniciar la masia com una tipologia arquitectònica nova durant l'Edat Mitjana27,
vinculada a la repoblació franca que es va registrar a finals del segle VIII del territori rural català.
Aquesta hipòtesi defensa la masia com a element majoritàriament català, explicat per la
proximitat de les terres franques. 

Val a dir que l'única divergència de les dues teories es considerar o no les villes romanes com una
tipologia de mas. Mentre la primera teoria considera l'origen de la masia en l'edifici que funciona
com a tal, és a dir, serveix d'habitatge permanent als pagesos que treballen la terra que envolta
l'edificació, la segona considera que la masia apareix a partir de quan hi ha documents escrits
que es refereixen a ella com a tal.

Els primers documents on apareix el terme mas juntament amb altres denominacions pertanyen
als segles IX i X28.

 3.1.3 L’evolució de les masies 
Les primeres masies de les que tenim constància escrita estaven formades per simples cases de
pagès en les quals vivia una sola família. La implantació d’aquestes podia haver estat deguda a la
colonització del territori català per part de la pagesia durant el final del segle VIII, i durant el IX i
X. Molta població provinent dels Pirineus es va establir en terres de la Catalunya Vella,
bàsicament a través del dret d'aprisió de terres ermes i/o abandonades. 

Aquestes primeres masies eren edificacions molt elementals, bastides pels mateixos pagesos,
recolzades sobre un marge o aprofitant la protecció d’una bauma. Eren de planta baixa, aixecades
en pedra seca, amb una coberta d’un sol pendent feta amb brancatge i terra o lloses de pedra i
amb un mínim de dues peces: la destinada als homes i la dels animals.

27 Flores, C. (1973). Arquitectura popular española. Madrid: Aguilar. 
28 Congost, R. (2005). La masia catalana :Evolució, arquitectura i restauració. Figueres: Brau.
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Fotografia 10: Exemple de mas horitzontal

Les estances eren de forma rectangular, i generalment no es comunicaven entre elles. Solia haver
una cuina amb el foc, un dormitori per a la família i una zona per als animals domèstics i rebost.
A aquesta construcció se l’ha anomenat mas horitzontal, en contraposició de la següent tipologia
amb pis o pisos amb una estructura més sòlida per permetre la superposició de plantes.

Encara que fossin més resistents, perdurables i estables, les podríem comparar amb les
barraques o cabanyes de vinya, de carboner, de pescadors... etc, com per exemple les barraques
del Delta de l’Ebre, tenint en compte que les masies no es repetien sense modificacions, sinó que
depèn de les necessitats, s’ampliaven i evolucionaven, mitjançant l'adició de cubículs o
prolongació del conjunt allargat.

Ja en el segle XI, els masos corresponien a veritables explotacions econòmiques, en les quals es
combinava agricultura i ramaderia. D’alguna manera el mas va anar apareixent a mesura que les
vil!les van anar desapareixent. 

El mas vertical

Durant els segles XI, XII i XIII els masos es multipliquen per tot el territori. Van esdevenir unitats
bàsiques dels dominis dels senyors.

Durant aquests segles es van començar a construir el que s’anomena mas vertical, o mas-torre.
Aquest era molt diferent a l’horitzontal, i des del punt de vista de l’evolució tipològica del mas
s’ha de considerar com l’inici d’un procés que cristal!litzà al segle XVI amb un tipus arquitectònic
consolidat – aquell que Danés anomenà estructura clàssica simple – i que ja no canviaria en els
segles següents.

Adopta el sistema i forma constructiva de les torres de defensa de l’època, però amb unes
dimensions de planta diferents per fer-les habitables. Així, a més de tenir funció d’habitatge tenia
condició protectora. 

Fotografia 11: Exemple de Mas vertical, Can Guixó (Alt Penedès)

El mas vertical era una construcció de planta quadrada o lleugerament rectangular, construïda a
base de parets gruixudes formades per carreus més o menys ben tallats (almenys a les
cantonades), fixats amb morter de calç, cosa que permetia una alçada considerable i una
superposició de dos o més pisos.

La planta, generalment, era suficientment gran per contenir diverses estances.

La clau de l’aparició d’aquesta nova estructura habitada permanentment s’ha de trobar en la
participació de professionals en la seva construcció, és a dir, les masies van passar de ser
construïdes pels mateixos pagesos, a ser-ho per picapedrers o mestres de cases.

En la construcció vertical, la planta baixa, amb l’accés (únic o no) a l’habitatge, es destinava al
bestiar, i el pis o pisos superiors a la residència de la família i al rebost o magatzem, pisos
comunicats tots interiorment mitjançant una escala, el primer dels quals, invariablement, era el
lloc de la cuina.

Quan l’edifici estava recolzat a algun marge de manera que permetia l’accés al nivell del primer
pis, s’entrava directament a la cuina, i la planta baixa es quedava incomunicada de la resta, amb
el seu propi portal.

Un aspecte amb una posterior evolució d’aquesta construcció és la divisió estructural i funcional
que presenten les diferents plantes de l’edifici, que dóna lloc a dos espais de tendència
rectangular i que és deguda, des del punt de vista constructiu, al fet que les dimensions interiors
són encara massa amples per permetre la formació de sostres carregats amb envans, amb la
llargària habitual dels cairats de fusta. 

L’escala que comunica les diferents plantes quedava inclosa a la banda de la cuina, és a dir, al lloc
de menjar i d’estada de la família, l’espai principal de la casa, i en feia de distribuïdor. Aquesta
posició de l'escala inclosa a la dependència més important de la casa i que en fa un distribuïdor
cap a la resta de les cambres també es repetirà en els masos posteriors fins i tot quan la cuina
menjador perdi la condició d'estança principal i es desdobli en cuina i menjador: en aquest cas,
l'escala i la distribució general estaran al menjador, a la futura sala. 

El mas de dos cossos

A mesura que en els segles XIV, XV i XVI la masia adopta majors dimensions en planta i
superfície útil – per diferents causes econòmiques i socials – tot i la racional limitació d’alçada a
dues plantes, o dues plantes més golfes, es segueix la mateixa distribució descrita pel mas torre,
però amb les divisions interiors construïdes amb murs més gruixuts, ja que les distàncies de
recolzament dels cairats de fusta que formen els sostres o la coberta són massa grans per
resoldre-ho amb un marc o una jàssera de fusta.
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Aquesta masia, més àmplia, amb parets exteriors de menor gruix i murs portants interiors
gruixuts, podrà pertànyer a dues tipologies: 

! l’anomenat mas de dos cossos: Amb dues crugies allargades sense més parets interiors
que la que separa longitudinalment els dos cossos; el carener de la coberta, que sempre
és a doble vessant, o bé coincideix amb el mur central comú als dos cossos, o bé és
perpendicular a aquest.

! o una tipologia més incerta, quan estigui format per la juxtaposició de rectangles un dels
quals és més gran que els altres, i correspon a la cuina – menjador – distribuïdor. 

En qualsevol cas, el resultat de les dues tipologies és el d'una planta rectangular (quasi
quadrada) que deriva del concepte constructiu, funcional i estructural del mas torre. 

Dibuix 3: Exemples de les dues tipologies bàsiques del mas de dos cossos i el seu
sistema constructiu

Amb aquest tipus d’edificació ja queda perfectament definida la concepció arquitectònica i
funcional de la masia: una casa de dues plantes – acompanyades en algunes ocasions d’una
tercera o golfes – amb entrada única i comuna per a persones i animals quan és a la planta baixa,
amb una escala que comunica l’entrada amb la peça més important del pis situada a sobre, on hi
ha la cuina – més endavant serà la sala – que al seu temps fa de distribuïdor de les cambres de
dormir al mateix pis i de les golfes quan n’hi ha. 

Aquesta tipologia perdurarà fins ben entrat el segle XVIII. El final d'aquest segle, i durant el XIX,
es caracteritzen per la ruptura de boscos i artigatges, el cultiu de terres que mai s'havien conreat
abans, la dessecació d'aiguamolls, etc. Un veritable auge al que col!labora l'especialització dels



72 Aixecament arquitectònic i estudi historico-constructiu del Mas de Font – Volum III

cultius, com el de la vinya, i els nous cultius industrials, com la morera, el cànem, i sumac29.
Aquests fets van provocar una millora de l'economia pagesa, fet que va engrandir encara més les
masies. 

Cap a la sala com a element central de la masia

Fins ara, no havia cap interès per assolir cap tipus de simetria en la construcció de les masies.
Simplement es construïen depenent de les necessitats de cada pagès, sense cap tipus de
preocupació formal, és a dir, eren dissenyades amb criteris únicament utilitaris.

A la planta pis dels masos de dos cossos hi havia un gran espai al qual s'arribava directament des
de l'escala. Aquest espai tenia funció de cuina, i era el lloc de reunió familiar. Disposava d'una
gran llar de foc que utilitzaven tant per cuinar com per escalfar-se.

Poc a poc, i a mesura que la pagesia va anar millorant social i econòmicament, la cuina va anar
quedant desplaçada a un lateral, per deixar a l'espai gran el que anomenarem sala, que permetia
el convit o àpat multitudinari fora del recinte de la cuina. Poc a poc aquest espai anirà agafant
protagonisme, tenint una evolució que assenta les bases per tal que el mas assolís la seva
estructura definitiva, la de tres cossos, la que (més endavant ho veurem) Danés anomenà masia
d'estructura clàssica simple o tipus arquitectònic consolidat.

El mas de tres cossos

Posteriorment, ja en el segle XVI, els pagesos van consolidar una sèrie de drets que van fer
millorar el seu nivell econòmic. Va ser en aquesta època que les masies es van engrandir i
embellir, i va ser en aquest moment quan es va consolidar el tipus arquitectònic de masia que ha
perdurat fins els nostres dies.

A partir de finals del segle XVI i sobretot durant el XVII, gairebé totes les masies de nova planta
es construirien amb tres cossos, amb la sala central al centre30 i traslladant la cuina a un lateral,
ja sigui a la planta baixa o a la planta pis. La masia adquireix en aquest moment un aspecte
simètric, on la sala és el centre de la construcció, coincidint el carener de la coberta amb l'eix
longitudinal d'aquesta. 

Al mateix temps, molts masos de dos cossos construïts anteriorment es reformen per col!locar la
sala en aquesta posició central o de simetria, ja sigui agregant un altre cos (i convertint la masia
en una masia de 3 cossos)  o canviant completament la planta del pis. Fins i tot en alguns casos
es reforma tota la coberta per col!locar el carener com a eix de simetria.

29 La masia :Historia y tipologia de la casa rural catalana(1981). . Barcelona: Grupo 2c.
30 Congost, R. (2005). La masia catalana :Evolució, arquitectura i restauració. Figueres: Brau. P.82

Il·lustració : Exemple de masia de tres cossos

Durant els segles XVIII i XIX pràcticament la totalitat de masies de nova planta es construiran
amb aquesta tipologia. 

Aquesta és la tipologia més comú de les masies que han arribat fins als nostres dies.

Despoblament de les masies

A mesura que els propietaris dels masos es van anar enriquint, va anar apareixent la figura del
masover. Aquest, mitjançant un contracte de masoveria, tenia dret a l’explotació de les terres i a
viure al mas a canvi del pagament d’un cens. Els masovers, en un principi tenien construccions
separades, però poc a poc, i a mesura que el propietari cada cop estava menys temps a la masia
principal (passaven temporades a les ciutats), els masovers van acabar ocupant aquests.

A causa de les guerres i els canvis polítics de finals de segle XVIII i principis del XIX, molts
propietaris de masos, especialment els més rics que ja havien esdevingut rendistes, es van
traslladar definitivament a les ciutats i van acabar per configurar les elits locals d’alguns nuclis
urbans, controlant-ne sovint el poder polític. 

Més tard, ja al segle XIX, la baixada de preus dels productes del camp, va posar en manifest la
fragilitat d’aquest sector. Això, unit a l’avenç de la industrialització, va fer que poc a poc els
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camps s’anessin despoblant a favor de les ciutats. 

 3.1.4 Síntesi de l'evolució tipològica de la masia
Hem vist que la masia va sorgir per cobrir una sèrie de necessitats d'habitatge per a la gent que
treballava el camp. A mesura que anaven canviant les necessitats dels pagesos i la seva
economia, s'anaren engrandint i afegint noves estances, sempre amb la finalitat de complir una
funció, i limitant únicament a algunes obertures els aspectes estètics de la construcció.

Fins que arribem a la consolidació de la sala com element central de la masia. Aquesta, en molts
casos, només s'utilitza per grans banquets en dies festius, batejos... etc. És la primera vegada
que una estança de la masia no compleix una funció quotidiana, com pot ser la cuina, els
dormitoris, etc, i es dóna quan el sector del camp millora la seva consideració social i el pagès vol
denotar el seu benestar social.

La voluntat de col!locar la sala a l'espai central de la masia porta a fer coincidir el carener amb
l'eix longitudinal d'aquesta. D'aquesta manera s'aconsegueix una total simetria de la façana, ja
que la porta principal d'entrada es col!loca sota de la sala. 

Aquest fet comporta dos forts inconvenients poc comuns en construcció tradicional:

– Calen sistemes constructius més complicats per fer possible la construcció del carener
coincidint amb l'eix longitudinal de la sala. Al mas de dos cossos, el carener sempre
coincidia amb el mur que separava els dos cossos, o era perpendicular a aquest, per tant
el sistema constructiu era molt més senzill.

– Aquest tipus de masies tenen una pèrdua d'espai útil, tenint en compte que la sala
s'utilitza puntualment, i sota la sala trobem un distribuïdor amb les mateixes dimensions
de la sala. 
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 3.1.5 Tipologia de les masies catalanes 
Un cop vista la evolució de les masies al llarg dels segles, anem a analitzar les diferents tipologies
de masies de tipus consolidat, és a dir, les de tres cossos, ja que són les més abundants i a la que
pertany la masia del Mas de Font, la masia d'estudi. 

Les masies es diferencien entre si en funció de la climatologia, la tipologia del sòl, el tipus
d’explotacions agrícoles i/o ramaderes i per les circumstàncies sociològiques en què es
desenvolupa la vida del pagès.

Un dels aspectes més característics de les masies és la seva desigual i irregular distribució al llarg
del territori català. Això fa que hi hagi una gran diversitat de tipologies de masies, depenent de
les necessitats que hi havia a cada zona. 

Anem a classificar les masies en funció de diferents factors.

El geògraf Salvador Llobet distingia quatre classes de masies, depenent del seu ús:

! La ramadera, que es troba a la zona pirenaica i prepirinenca.

! La cerealista, amb ampliacions ramaderes, al Vallès, Plana de Vic i la Selva. En aquests
territoris les masies són nombroses, ja que la propietat està molt repartida, i encara més
en llocs propers als grans centres de població, on els camps són hortes. 

! L’hortícola, de petita extensió, al Maresme, deltes del Llobregat i Ebre, i als canals del
Segre.

! La vinícola, a totes les zones de vinyes. En aquestes zones les masies s’eixamplen perdent
altura, ja que la vida s’hi fa a la planta baixa degut al clima més benigne.31

Depenent de la classe social i del nivell econòmic dels propietaris, les masies es diferenciaven la
decoració i l’acabat de la façana principal. Així doncs, l’acabat de pedra corresponia a les famílies
més humils, mentre que les masies de les famílies amb major poder adquisitiu lluïen elements
com l’arremolinat o la pedra carejada a les cantonades.  

En quant a la tipologia arquitectònica, la primera classificació va ser feta per l’arquitecte Danés i
Torras. Aquest, des de 1925 a 1933, va assumir el paper de principal impulsor i coordinador d’un
estudi sobre la masia catalana, promogut com una col!laboració amb el Centre Excursionista de
Catalunya i la Fundación Concepción Rebull. Com a resultat d’aquest estudi publicat al Butlletí del
Centre Excursionista de Catalunya, on es van estudiar 6220 masies, Danés t Torras va establir un
esquema on agrupa les masies d’estructura clàssica (denominació del propi autor), les abans
comentades com a masia de tres cossos, ordenant-les segons tres famílies o grups fonamentals. 

Aquestes tres famílies es diferencien entre si sobretot per la coberta, que pot ser:

! Família 1: a dos aigües amb el cavallet paral!lel a la façana, és a dir, els vessants encarats
a les façanes principals. Sol correspondre a les masies més antigues, sorgides d’una
evolució continuada a partir d’un primer cos de petites dimensions. Aquestes són típiques
de zones poc plujoses i pobres en fusta, com la Segarra i el Camp de Tarragona. 

! Família 2: a dos aigües amb el cavallet perpendicular a la façana. Correspon a les masies
més abundants, construïdes durant els segles XVI, XVII, XVIII i XIX. En Aquest tipus és
especialment comuna l'addició de petites construccions a alguna de els seves façanes.
Aquest tipus de masia és el que predomina a les comarques del Gironès, Ripollès,
Garrotxa i Berguedà.

! Família 3: amb coberta a quatre aigües amb o sense llanterna central. Són edificis de
grans dimensions i d’estil senyorial, habitades per persones acomodades. 

31 Flores, C. (1973). Arquitectura popular española. Madrid: Aguilar.

Fotografia 12: Classificació de Danés i Torras de les masies d'estructura clàssica

Dins de la família II, l’autor fa un subgrup per a les masies de tipus basilical. Aquest subgrup
inclou totes les masies que presenten un cos central sobre-elevat respecte els laterals. Aquesta
tipologia predomina a les comarques de l'Anoia, La Selva i Osona. 

Altres autors, com Antonio Flores, opina que aquest subgrup, donada la seva importància en
quant a nombre de masies a que correspon, seria convenient considerar-la com a cap de grup
d’una nova categoria amb característiques pròpies. Antonio Flores defensa aquest criteri, al seu
llibre arquitectura popular española, dient que aquest tipus de masies de perfil basilical té una
gran importància, i també l’originalitat en l’ordenació volumètrica, donant lloc a una forma
original pràcticament inexistent fora de la masia.

En quant al clima i les característiques geogràfiques de l’indret on es troben, hem de dir que
generen una gran influència en el disseny constructiu de l’arquitectura. D’aquests factors
dependran elements com el tipus de coberta, les dimensions de les obertures, la tipologia del
ràfec de la teulada, la profunditat i la distribució general de la casa, l'orientació de l'edifici...etc. 

En funció de la localització de les masies, les podem dividir en:

! Masies d'alta muntanya: disposen de teulades amb un angle tancat, per poder fer front a
les fortes nevades. Les obertures són petites per a millorar l'aïllament amb l'exterior.
Acostumen a ser de planta reduïda i altes, posseint diverses plantes. 

! Masies de mitja muntanya: en aquest tipus trobem les teulades amb un angle més obert,
ja que les nevades no són tan abundants com a l'alta muntanya. Es poden veure porxos
coberts, i unes obertures una mica més grans a les façanes sud per tal de deixar entrar els
rajos del sol. 

! Masies de terra plana: si bé les temperatures segueixen sent fredes, ja no tenen que
suportar les fortes nevades de la muntanya, fet que permet reduir l'angle de les cobertes.
En aquestes terres les masies han perdut altura, i han afegit patis.

! Masies de costa: a mesura que ens apropem a la costa, i les temperatures són més
benignes (bon clima a l'hivern i estius suaus) les masies s'aplanen a terra, ja que la vida
es fa a planta baixa. S'obren galeries, sovint arquejades, i es canvia la coberta inclinada
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pels terrats. 

A continuació s'adjunta un esquema on s'aprecien les diferencies entre els diferents tipus de
masies anteriorment esmentats32.

  

32 Font: Gibert, J. (1985). La masia catalana :Origen, esplendor i decadència : Assaig històric descriptiu per. Barcelona:
Millà. 

 3.1.6 Característiques comunes a les masies
catalanes

És complicat establir unes característiques generals pel que fa a les masies, ja que cadascuna
està dissenyada per satisfer unes necessitats concretes. No obstant, hi ha algunes
característiques que les trobem repetides. 

Una d'elles és la orientació. Les masies catalanes solen estar orientades al sud o al sud-est, per
tal d'aprofitar al màxim totes les hores de sol. 

Seguint amb les característiques condicionades pel clima, en els indrets on hi ha fort vent
dominants (com pot ser el cas del tramuntana a l'Empordà, o el mestral a les Terres de l'Ebre) les
obertures encarades a les direccions dels vents dominants solen ser escasses i de petites
dimensions.

Una altra característica bastant comuna és la possessió d'obertures d'entrada en arc de mig punt,
sobretot a les masies de tipus II i especialment a les basilicals.

En quant als acabats, predominen les parets encalades, els paviments enrajolats, i les bigues de
fusta vistes. 


