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RESUM 
 
 
El treball consisteix en l’aixecament de plànols i canvi d’ús del Mas de les Valls, situat a Artés. 
Per tal d’entendre millor l’essència de l’edifici se n’ha estudiat l’entorn i la història que amaga. 
S’han aixecat curosament els plànols i s’ha reformat per tal de convertir-la en casa rural.  
 
Aquesta reforma consisteix en la redistribució de les estances, l’ampliació de les obertures, les 
restauracions de diferents elements de l’edifici i el traçat de les instal·lacions, sempre de 
manera responsable amb el medi.  
Els forjats s’han calculat novament, per tal de garantir la seguretat dels seus ocupants. 
S’aporta un recull de detalls de les diferents solucions constructives a executar.  
 
 

SUMMARY 
 
 
This project consist in drawing up the plans and change the usage change of the Mas de les 
Valls, placed in Artés. In order to have a better understanding of the essence of the building 
we have studied the surroundings and its history. We have drawn the maps accurately and 
reformed it to convert it into a cottage.  
 
This reform consists of the room redistribution, the amplification of the overtures, the 
restorations of the different parts of the building and the tracing of the installations, always 
taking care of the environment.  
The frameworks have been calculated once again to guarantee the security of the users. It is 
also given some details of the different constructive solutions to build. 
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1 INTRODUCCIÓ 
 
 
1.1 INICIS 
 
Després d’uns anys treballant amb esforç i dedicació per aprendre tots els continguts de la 
carrera, i després de tastar els diferents àmbits que avarca el concepte edificació i 
especialitzant-nos en la reforma interior, hem decidit realitzar un projecte que demostri que tot 
el treball no ha estat en va.  
 
La idea d’aquest projecte comença a formar-se quan l’Ada, sent uns comentaris d’uns amics 
dels seus pares sobre una masia prop de Manresa en desús. És llavors quan s’interessa pel 
mas i investiga una mica més sobre les possibilitats de treballar-hi i fer-ne un projecte de canvi 
d’ús. Quan la decisió ja comença a ser definitiva, s’hi adjunta la Marta amb ganes de 
col·laborar-hi i poder així aprofundir més en el seu contingut.  
 
 
1.2 DESCRIPCIÓ DEL TREBALL  
 
El projecte consisteix en reformar el Mas de les Valls i adaptar-lo per al turisme rural. Aquest 
mas està situat al terme municipal d’Artés, i data de fa més de dos segles, té unes dimensions 
considerables i està ubicat a una zona idònia per a acomplir aquest propòsit.  
 
 
1.3 METODOLOGIA 
 
Tot i que a primer cop d’ull es prediu que serà un projecte viable, es farà un estudi de viabilitat 
per assegurar-ne l’èxit. Així doncs, s’estudiarà la zona, no només referent al medi sinó també a 
la demografia i, un cop corroborada la viabilitat, passarem a desenvolupar el canvi d’ús en si. 
 
En primer lloc, farem un aixecament de tot el que tenim actualment, per entendre millor cada 
estança, per situar tota l’estructura i per tenir la base, que, posteriorment modificarem per 
adequar-la al seu futur ús.  
 
A continuació farem una recerca de tota la normativa aplicable a la zona i tota la que fa 
referència al turisme rural català. També anirem als Ajuntaments corresponents per trobar les 
fitxes cadastrals i parlarem amb els propietaris, per saber si tenen informació addicional que 
pugui ser d’ajut.  
 
Paral·lelament, investigarem sobre la història de l’edifici i de l’evolució que ha sofert al llarg 
dels anys, de les modificacions que hi han fet els propietaris, ja siguin ampliacions, divisions 
interiors o reforços estructurals. Així, podrem veure les parts diferenciades que el composen i 
entendrem millor com funciona.  
 
Arribats a aquest punt, començarem a desenvolupar el treball pròpiament dit, a dissenyar els 
espais de la futura casa rural. Aquest punt és molt important, s’ha de treballar a fons, ja que 
són molts els factors que influencien i que determinaran si és l’opció òptima o no.  
És important que l’orientació sigui l’adequada, ja que així aprofitarem al màxim la llum solar i 
podrem fer un estalvi energètic.  

 
1 INTRODUCTION 
 
 
1.1 BEGINNING 
 
After some years working hard and with a lot of dedication to learn all of the contents of this 
degree, and after trying different aspects that means edification and specializing in interior 
reforms, we have decided to make a project that could show that all of this work has not been 
done for nothing. 
 
The idea of this project started to form when Ada heard some comments of one of her 
father’s friend over a cottage near Manresa that was being in disuse.  Then is when she 
started to interest in this cottage and to research a little bit more on the possibilities of 
working with it and make a project changing its use. When the decision starts to become a 
final decision, Marta joined Ada with a lot of interest to take part and develop its contents. 
 
 
1.2 WORK’S DESCRIPTION  
 
The project is to reform the cottage “Mas de les Valls” and make it able for rural tourism. This 
cottage, located in municipality of Artés, and dated from more than two centuries ago, has a 
considerable dimensions and it’s located in a perfect emplacement to reach this purpose.  
 
 
1.3 METHODOLOGY 
 
Even though at the first time it looks like it will be an available project, one feasibility study will 
be made to ensure the success. Thereby, the zone will be studied, not only climate, but also 
the demography. Once the viability will be confirmed, we are going to develop the change of 
use.  
 
First of all, we will make an uplift of the actual building, so we will understand better every 
room, situate the skeleton and we will have a basis, that, after, we will modify to adapt for its 
new use. 
 
Then we will make a research of all the laws that affect this zone and all that affects Catalan 
rural tourism. We also will go to correspondent town hall to find the cadastral documents and 
speak with owners to know if they have additional information that could help us. 
 
Parallel to this, we will investigate about the history of the building and its evolution over the 
years, the modifications that owners have made its extensions, interior divisions or structural 
reinforcements. So, we could see the different parts that made the cottage and understand 
better how it works.  
 
At this point, we will develop the body of the project, designing every space of the future rural 
house. This point is very important, so we must work deeply.  
It has also very facts that influence and decide if that the better choice or not. It’s important 
the orientation, that means an optimal use of the solar light and reduce the energy.  
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La distribució també ha d’intentar aprofitar al màxim l’espai, ja que es tracta d’un espai tancat i 
delimitat per les quatre parets, i tot i que és de grans dimensions, convé que els m2 es 
distribueixin de manera còmode per viure-hi, però sense tenir espais morts. També s’hauran 
d’establir els nivells de confort que tindrà la casa rural i quins serveis oferirà als usuaris.  
 
Un cop decidit tot això, passarem a fer un esquema de les instal·lacions que hi haurà a l’edifici 
i quin traçat tindran i per on discorreran, intentant que no afecti en excés l’estètica del conjunt.  
 
A més, s’intentarà, al llarg de tot el disseny del projecte, trobar les solucions més sostenibles 
possibles. Amb això, incloem l’ús d’energies renovables, per tal de contribuir, dins de les 
possibilitats, a la frenada de la destrucció del medi; a l’ús de materials autòctons, per tal 
d’evitar els costos de transport, i l’extracció dels quals no sigui gaire costosa a nivell energètic 
ni generi un gran volum de residus.   
 
 
1.4 OBJECTIUS 
 
Amb tot això es pretenen aconseguir uns objectius clars. 
 
En primer lloc, i de caràcter personal, verificar o no tots el coneixements adquirits al llarg 
d’aquests anys, posant en pràctica tot allò que hem après i realitzar un projecte real, tangible.  
 
En segon lloc, ampliar aquests coneixements i resoldre els dubtes que es puguin generar per 
tal que, un cop acabada la formació, ens veiem capaces de tirar endavant un projecte per 
nosaltres mateixes sense la por i la inseguretat que tenim ara.  
 
I en tercer lloc, i de caràcter més genèric, farem un projecte que tindrà una ínfima possibilitat 
de dur-se a terme. I, si es dugués a terme, suposaria una segona vida a aquest mas en desús, 
així com també comportaria un impuls del turisme rural a la zona, fent un redescobriment de 
l’espai natural i un creixement econòmic del terme municipal i les rodalies. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
The distribution has to permit the maximal profit of the space, because it’s a close space, we 
have four walls that delimitate our rooms. It’s true it has big dimensions, but it’s necessary to 
be good distributed for living and without having useless corners. The levels of conform must 
be fixed and which services will be offered to users. 
 
Once all of that have been decided, we will make a schema of the installations that will be in 
the building and where will be they, trying not to broke the beauty of spaces. 
 
Furthermore, we will try, all over the project’s designing, to find the greener solutions. That 
includes the use of renewable energies, and with them we could try to stop the destruction of 
the nature; the use of materials from the zone, to reduce transport’s costs and extraction of 
which is not too expensive to power level or generate large volumes of waste. 
 
 
 
1.4 OBJECTIVES  
 
With all of this work we will try to reach determined objectives. 
 
First of all, and with personal matters, verify or not all the acquired knowledge all over these 
years, applying all of what we have learnt and create a real project, a tangible one. 
 
Then, develop this knowledge and solve questions that may appear to have the ability of 
keep on with a project for ourselves, without the fear and insecurity that already got.  
 
And to conclude, and more generic, make a project, that will have a very little opportunity to 
be real. And in case of that became true, that will suppose a second life for this useless 
cottage, and an impulse for rural tourism in the zone, making a rediscovering of the natural 
spaces and an economical increase of the municipality and the land.  
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2 ELS MASOS 
 
 
2.1 ETIMOLOGIA DE LA PARAULA 

 
La paraula mas prové del llatí mansus, que significa habitatge, i està documentada del segle 
XI, on fa referència al conjunt de casa i terres que l’envolten.  

 
 

2.2 HISTÒRIA I EVOLUCIÓ 
 
El mas català neix cap als segles VIII i IX, amb la conquesta duta pels francs i a resultes d’una 
nova organització del territori. Aquesta organització prové de la divisió de les propietats feudals 
per pressions econòmiques i demogràfiques.  
 
La masia catalana s’assenta entre els segles XII i XIII. Al seu origen era regentat per una 
família que hi treballava i hi vivia. N’hi havia de diferents tipologies per tal de satisfer les 
diferents demandes, segons la tipologia de bestiar que s’hi guardava i el tipus d’explotació que 
es duia a terme a les terres del mas. Així doncs, va anar evolucionant segons la demanda del 
moment i de la família en particular.  
Aquesta evolució, però, es va veure frenada per l’arribada de diferents plagues i malalties, com 
la pesta negra, que van fer que molts masos quedessin en l’oblit. Tot i així encara hi ha 
famílies que hi viuen, tot i que representa un percentatge baix de la població.  
Actualment s’han buscat alternatives per a no perdre aquests tresors de l’arquitectura 
tradicional, com serien convertir-les en cases rurals per al turisme. 
 
 
 

 

 
2 THE COTTAGES 
 
 
2.1 ETYMOLOGY OF THE WORD 
 
The word “mas” comes from the Latin mansus, meaning house, and is documented in the 
eleventh century, which refers to a set of house and land around it. 
 
 
2.2 HISTORY AND EVOLUTION 
 
The Catalan cottages come into the eighth and ninth centuries, the conquest carried by frank 
and as a result of a new territorial organization. This organization comes from the division of 
property by feudal economic and demographic pressures.  
 
The Catalan cottages settle between the twelfth and thirteenth centuries. Its origin was run by 
a family who worked and lived there. There were different types to meet different 
requirements, depending on the type of livestock are kept and the type of operation that was 
carried out in the farm lands. This evolved according to the demand of the time and the family 
in particular.  
This trend, however, was slowed by the arrival of various pests and diseases, such as 
plague, which caused many cottages, remained in oblivion. However there are still families 
living there, although it represents a small percentage of the population.  
Currently, alternatives have been sought to avoid losing these treasures of traditional 
architecture, as would be converted into apartments for tourists. 
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3 EL MAS DE LES VALLS 
 
 
3.1 ESTUDI I ENTORN DE LA ZONA 
 
3.1.1 LOCALITZACIÓ I DADES 
 
L’edifici a estudiar es troba al terme municipal d’Artés, ubicat a la part més oriental del terme, 
entre les conques de la riera Gavarresa i la riera Malrubí, afluent de la primera. 

Artés és un dels 35 municipis que pertanyen administrativament a la comarca del Bages. 
Aquesta comarca ocupa 1300 km2 de la Depressió Central Catalana amb dues conques 
principals: la del Llobregat i la del Cardener. És una zona de baixes altituds, limitada pels 
Pirineus al nord, la cadena costanera Catalana a l’est i la cadena Ibèrica a l’oest i al sud. El 
Bages limita amb set comarques veïnes: Berguedà, Osona, Vallès Oriental, Vallès Occidental, 
Baix Llobregat, Anoia i Solsonès. 
 
El municipi d’Artés està situat al Pla de Bages, al nord-est de la comarca del Bages. El terme 
voreja la riera Gavarresa per ponent i és travessat per la riera Malrubí, que creua el municipi 
de NE a NO formant la Vall de Malrubí. El seu terme municipal té una superfície de 17,92 km2 i 
una població és de 5.575 habitants (any 2011), amb una densitat de 311,45 habitants per km2. 
 
El seu terme municipal delimita al nord amb Avinyó i Sallent a l’est i al sud amb Calders per 
l’Oest amb Navarcles. 

     

 
3 EL MAS DE LES VALLS 
 
 
3.1 STUDY AND SURROUNDING AREA 
 
3.1.1 LOCATION AND DETAILS 
 
The building to study is in the municipality of Artés, located in the eastern part of the 
municipality, between the river basins Gavarresa and Malrubí, an affluent of the former. 

Artés is one of the 35 municipalities that belong administratively to the Bages. This region 
covers 1300 km2 of the Catalan Central Depression with two major river basins: the Llobregat 
and Cardener. It is a low-lying area, bounded by the Pyrenees to the north, east Catalan 
coastal chain and chain Iberian west and south. Bages limited to seven neighbouring regions: 
Berguedà, Osona, Vallès Oriental, Vallès Occidental, Baix Llobregat, Anoia i Solsonès. 
 
 
The municipality of Artés is located in Pla de Bages, north-eastern region of Bages. The term 
bordering the river Gavarresa to the west and is crossed by Malrubí stream which crosses 
the city from NE to NO forming Vall de Malrubí. The township has an area of 17.92 km2 and a 
population of 5,575 inhabitants (2011), with a density of 311.45 inhabitants per km2. 
 
The township delimited to the north with Avignon and Sallent east and south by Calders and 
the West with Navarcles. 

Fotografia 1 - Localització física del Mas 

Fotografia 2 - Les masies i les cases de pagès del terme municipal  
 

Photo 1 - Location of cottage 

Photo 2 - The cottages and farmhouses in the municipality 



Reforma i canvi d’ús del Mas de les Valls 
 

7 

 
3.1.2 ZONA CLIMÀTICA 
 
El clima d’un indret ve determinat per la situació geogràfica, l’alçada, la distància al mar i la 
latitud.    
Artés està situat a 316m d’alçada i a uns 480km del mar Mediterrani. Això fa que el clima sigui 
mediterrani continental. Aquest es caracteritza pels estius molt calorosos i secs; uns hiverns, 
també secs, força freds; i primaveres i tardors amb temperatures suaus i pluges no gaire 
abundants i torrencials, podent caure grans quantitats de litres en pocs minuts. 
 
 
3.1.3 FLORA 
 
Els usos del sòl venen determinats pel relleu i la tipologia dels materials aflorants. La petita 
serralada calcària, formada per la Serra de Can Vila i la Serra de les Tàpies, que es troba al 
sud del terme és rocosa i poc apropiada per al conreu. Bona part de la superfície que ocupa 
està coberta de boscos d’aciculifolis: boscos secundaris de pi blanc barrejats en alguns llocs 
amb pi pinyer, bosquines i prats. Tot i que durant la segona meitat del segle XIX, s’hi havia 
conreat la vinya, fins l’arribada de la fil·loxera. 
 
Els terrenys tous que ocupen bona part del terme són de caràcter argilós i utilitzats per als 
conreus de secà, exceptuant les zones més abruptes o pobres. Aproximadament les tres 
quartes parts del terme municipal són ocupades per conreus, la pràctica totalitat de les quals 
les ocupa conreu de secà, predominant per sobre del cultiu de la vinya, antigament majoritari 
al municipi. 
 
La zona d’horta s’ubica al costat dels cursos d’aigua ,sobretot de la riera de Malrubí, però 
també a la Gavarresa, a les planes d’origen al·luvial riques en llims o sorres. 
 
A continuació hi ha un recull de les espècies més comunes a la zona més pròxima al Mas. 
 

Pinassa Pinus nigra salzmannii 
Arbre perenne que pot arribar a créixer fins als 55m., tot i que els de la zona no superen els 
30m. La tonalitat de la seva escorça varia entre el gris i el marró groguenc i té una aparença 
cada cop més esquerdada amb l’edat. Les agulles s’agrupen de 2 en 2, són de color verd fosc 
i medeixen entre 8 i 20 cm. de llarg. Les pinyes madures tenen una mida d’uns 10cm.  
 
Pollancre Populus nigra 
Arbre caducifoli que arriba als 30m. d’alçada. El tronc acostuma a ser recte, però amb el temps 
adopta formes sinuoses. Les llavors estan envoltades de masses cotonoses. Es troben 
vorejant els rius. 
 

 
3.1.2 CLIMATIC ZONE 
 
The climate is determined by the geographic location, height, distance to the sea and 
latitude.  
Artés is located 316m height and about 480km from the Mediterranean Sea. This means that 
the climate is continental Mediterranean. This is characterized by warm and dry summers, 
winters, too dry, very cold, and springs and autumns with mild temperatures and abundant 
sunshine and not torrential rains, but there can drop large amounts of litters in few minutes. 
 
 
3.1.3 FLORA 
 
The land uses are determined by the relief and the type of materials outcropping. The small 
limestone ridge, formed by the Serra de Can Vila and the Serra de les Tàpies, which is in the 
south of the term, and it is rocky and not suitable for cultivation. Much of the area is occupied 
by forests cover aciculifolis: secondary forests of pine mixed in some places with pine, woods 
and meadows. However the second half of the nineteenth century the vine had been 
cultivated, until the arrival of phylloxera. 
 
The soft grounds occupy most of the clay out of character and are used for irrigated crops, 
except in the most abrupt or poor areas. Approximately three quarters of the township is 
occupied by crops, almost all of which occupies dry farming, mainly over the cultivation of the 
vine, formerly majority in the municipality. 
 
 
The garden area is located along the waterways, especially the stream Malrubí but also to 
Gavarresa on the plains of alluvial origin rich in silt or sand. 
 
Below are collections of the most common species in the nearest area to Mas. 
 

 
Pine Pinus nigra salzmannii 
Evergreen tree that can grow up to 55m., although in the area do not exceed 30m. The tone 
of the crust varies between grey and yellowish brown and looks increasingly cracked with 
age. The needles are grouped in 2 by 2, they are dark green and measures between 8 and 
20 cm. long. Mature cones have a size of about 10cm. 
 
Poplar Populus nigra 
Deciduous tree reaches 30 meters, high. The trunk is usually straight, but eventually adopts 
sinuous. The seeds are surrounded by masses that seem cotton. Found along the rivers. 
 

Fotografia 3 - Pinassa, pollancre, àlber i noguera Photo 3 - Pine Pinus, Poplar, Aspen and Walnut 
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Àlber Populus alba 
Arbre caducifoli que pot arribar fins als 30m. d’alçada, tot i que els de la zona no hi arriben. 
L’escorça és d’un color blanquinós. Les fulles són de color verd fosc a l’anvers i més clares al 
revers. És una espècie pròpia dels boscos de ribera i rieres.   
 
Noguera Juglans regia 
Arbre de fulla caduca que pot arribar als 25m. El tronc és d’un color clar i les fulles joves són 
una mica enganxoses. Les fulles són vermelloses al brotar, tot i que després adquireixen un 
color verd fosc. El seu fruit és la nou, que madura entre finals d’agost i octubre.    

 
 

 
Pi blanc Pinus halepensis  
Arbre perenne amb fulles en forma d’agulla, que pot arribar fins als 20m. d’alçada. A la zona 
del Bages és el que cobreix més extensió de bosc. L’escorça de color marró grisós acostuma a 
estar torçada. Quan pol·linitzen creen les anomenades pluges de sofre.   
 
Cirerer Prunus avium 
Arbre caducifoli que pot arribar als 20m. Les fulles són d’un color verd intens i lluents. La flor, 
blanca i d’uns 3cm, floreix entre abril i maig. El fruit és de color vermell, cada cop més intens.   
 
Figuera Ficus carica 
Arbre caducifoli que rarament supera els 10m. d’alçada. La seva copa és més ampla que alta, 
densa i es distribueix de forma irregular.  El tronc és recargolat i amb força nusos. Les fulles, 
de mida entre 10 i 35cm. de llarg, tenen una forma palmada. El més característic, però, són les 
figues.  
 
Fonoll Foeniculum vulgare 
Herba perenne, entre mig i 2,5m. d’alçada, d’arrel profunda. Una característica important és 
l’olor a anís que desprèn, fet pel qual s’utilitza com a aromatitzant en determinats licors. 
 
Canya Arundo donax 
Planta que fa de 2 a 6m. d’alçada. Les seves tiges són canyes d’1 a 2cm de gruix, d’on neixen 
fulles d’un color verd grisenc. Té unes flors petites que s’acostumen a agrupar de 3 en 3 i 
formen espigues. Creixen, normalment, a la vora dels rierols.  
 
Panical Eryngium campestre 
Planta perenne de fins a 70 cm de color verd clar amb fulles punxoses de tres lòbuls. L’arrel és 
gruixuda i tuberculosa. Les flors són d’un color blavós. Es troba als vorals dels camins i camps 
abandonats.  
 

 
Aspen Populus alba 
Deciduous tree can reach 30m., high, although in the area do not. The bark is a whitish 
colour. The leaves are dark green above and lighter beneath. It is a species of riverside 
forests and streams. 
 
Walnut Juglans regia 
Deciduous tree, it can reach 25m. The trunk of a pale colour and the young leaves are a bit 
sticky. The leaves are red in bud, but then acquire a dark green colour. Its fruit is the nut, 
which ripens between late August and October. 

 
 

 
Aleppo Pinus halepensis  
Evergreen tree with needle-shaped leaves, it can reach up to 20m., high. In the area of 
Bages is covering the most area of forest. The greyish brown barks usually twist. When 
pollinated rains created called sulphur. 
 
Cherry Prunus avium 
Deciduous tree, it can reach 20m. The leaves are bright green and shiny. The flower, white 
and 3cm, Blooms between April and May. The fruit is red, increasingly intense. 
 
Fig Ficus carica 
Deciduous tree, it rarely exceeds 10m high. Its crown is wider than high, dense and 
distributed irregularly. The trunk is twisted and hard knots. Leaves size 10 to 35cm. long, 
have a way Palmada. Most characteristic, however, are figs. 
 
 
Fennel Foeniculum vulgare 
Perennial, between half and 2.5 m height root depth. Important is a feature that gives off the 
smell of anise, so it is used as a flavour in some liquor. 
 
Reed Arundo donax 
Plant that height between 2 to 6m. Their stems are 1 to 2cm rods thick, which arise from a 
greyish-green leaves. It has small flowers that are usually grouped to form 3 in 3 spikes. 
Grow normally on the banks of streams. 
 
Holly Eryngium campestre 
Prennial plant up to 70 cm, it have light green leaves with three lobes that are spiky. The root 
is thick and tuberculous. The flowers are blue. It is in the verges of roads and abandoned 
fields. 
 

Fotografia 4 - Pi blanc, cirerer, figuera i fonoll Photo 4 - Aleppo, Cherry, Fig and Fennel 
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Trèvol de prat Trifolium pratense 
Herba perenne freqüent a zones humides i jonqueres del Bages. Fa entre 10 i 40cm. d’alçada. 
Les fulles són reconeixedores per constar de 3 folíols amb l’anvers tacat de blanc. També per 
tenir unes flors rosàcies.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
3.1.4 FAUNA  
 
A les immediateses del mas és difícil dir quines espècies hi ha, així que hem citat algunes 
d’aquelles que es troben dins de la comarca, el Bages.  
 
Entre el gran nombre d’espècies que hi viuen, cal destacar les aus, entre elles: l’esparver, la 
perdiu, el bernat pescaire, diferents espècies de mussols i ànecs, l’oreneta cuablanca, la 
tórtora, la merla i, fàcilment reconeguda pel seu cant, el puput.  
De mamífers, els més importants, tot i que de més difícil observació, hi trobem les 
musaranyes, les llúdries, els esquirols, els toixons, els porcs senglars i les guineus. Pel que fa 
a rèptils, i a tenir en compte, els escurçons i la serp blanca. També s’ha d’anar amb compte 
amb l’escorpí groc. De mol·luscs hi ha una gran varietat de cargols, com el ratllat, el bover i el 
vinyal; i diferents espècies de llimacs.  
Prop de les ribes de les rieres hi podem trobar gripaus, la granota verda, salamandres, o bé, la 
reineta comuna; així com també algun crustaci com el cranc de riu americà. Ja dins del medi 
aquàtic hi conviuen diferents tipus de peixos, entre ells el barb, la carpa, el peix gat o la truita 
comuna.  
 
Els animals que abunden més, però, són els insectes: arnes i tot tipus de papallones, cuques 
de llum, formigues, espiadimonis i libèl·lules, borinots i abelles, marietes, pregadéus, cigales i 
milpeus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Meadow clover Trifolium pratense 
Perennial, it is frequent in wetlands and reed of Bages. It is between 10 and 40 cm high. 
Leaves of 3 leaflets are recognizable by the front-stained white. Also it have pinkish flowers. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
3.1.4 WILDLIFE 
 
In the immediacy of the house is difficult to say what species are, so we have cited some of 
those found within the region, Bages. 
 
Among the large number of species that live there include birds, including: the hawk, 
partridge, el bernat pescaire, various species of owls and ducks, l’oreneta cuablanca, la 
tórtora, la merla and easily recognized by their song, el puput.  
In mammals, the most important, although difficult observation, there are shrews, otters, 
squirrels, the badgers, foxes and wild boar. As for reptiles, and keep in mind, vipers and 
snake white. Also be careful with the yellow scorpion. Molluscs are a variety of screws, such 
as scratching, the bover and the vinyal, and various species of slugs. 
Near the banks of streams you can find frogs, green frogs, salamanders, or the common tree 
frog, as well as some crustaceans like crayfish. Already in the aquatic environment it coexist 
different types of fish, including catfish, carp and trout. 
 
 
 
Animals abound most, however, are insects: moths and all sorts of butterflies, fireflies, ants, 
dragonflies and libélula, and bumble bees, ladybugs, praying mantises, crickets and 
millipedes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografia 5 - Canya, panical i trèvol de prat Photo 5 - Reed, Holly and Meadow clover 
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3.2 EVOLUCIÓ HISTORICA DE LA ZONA 
 
Les troballes arqueològiques efectuades fins el present demostren una ocupació del territori 
des de fa molts anys. Tot i la referència, en un document de l’any 938, la realitat és que no hi 
ha cap testimoni tangible d’època prehistòrica. 
 
La descoberta de tres làpides romanes, datades entre els segles II i III dC reaprofitades com 
elements constructius, confirmen la presència d’un poblament romà ben estable. Aquestes 
làpides es van trobar integrades en el parament del castell medieval d’Artés. 
D’època tardo romana ens trobem les restes de la basílica paleocristiana, al cim del turó. I la 
necròpolis associada enllaça la baixa romanitat amb l’alta edat mitjana.  
 
La primera referència documental del terme d’Artés, correspon a una donació reial datada el 
24 de juny del 889. En aquest document s’hi descriu el terme d’Artés.  
 
El terme d’Artés, entre els segles IX i XI, mantingué una organització únicament senyorial. Els 
habitants del terme tenien com a senyor el bisbe de Vic, que era l’encarregat d’administrar 
justícia i d’organitzar la defensa del territori. Fins a finals del segle XI no s’entrà en un procés 
de feudalització.  
 
L’inici documentat del poblament al Puig d’Artés, que havia de formar el primer nucli del que 
seria el Poble Vell d’Artés, és de l’any 1102 . 
 
L’any 1246 el bisbe de Vic, Bernat de Mur, permutava amb el rei Jaume I els alous del regne 
de València pels castells de Sallent i Castellnou de Bages. Aquests degueren ser escollits amb 
la intenció de formar la baronia d’Artés, Sallent i Castellnou. 
 
El segle XIV és un període de crisi motivada per diversos factors econòmics i demogràfics: 
sequera, Pesta Negra..., a Artés hi havia 53 masos afocats1 dels quals 18 quedaren 
desafocats. Durant els primers decennis del segle XV es reproduïren brots de la pesta, però el 
fet més desestabilitzador fou la Guerra Civil (1462-1472). 
 
Fins a principis de segle XVI no se’l coneixerà ja com a vila, amb una estructura urbana més 
consolidada. En aquest període es produeix un creixement urbà prou espectacular; de 12 focs2 
es passà a 88 i es documenta l’aparició de nou carrers. 

 

                                                 
1 adj . Domiciliat, inscrit en la llista de focs d’una població. 
2 m . Llar, casa o habitatge sotmès a la imposició de fogatge. 

 
3.2 HISTORICAL DEVELOPMENT OF THE AREA 
 
Archaeological discoveries made through this reveal occupation of the territory for many 
years. Despite the reference to a document of the year 938, the reality is that there is no 
tangible testimony to prehistoric times. 
 
The discovery of three Roman tablets, dating from the second and third centuries AD reused 
as building materials, confirm the presence of a Roman settlement very stable. These tablets 
were included in the medieval castle household of Artés. 
In late Roman times we find remains of the early Christian basilica, the hilltop. And the 
Roman necropolis associated links the low to the high Middle Ages. 
 
The first documentary reference to the term of Artés corresponds to a royal grant dated June 
24, 889. This document describes the term of Artés. 
 
The term Artés, between ninth and eleventh centuries, remained only a noble organization. 
The inhabitants of the place had as lord bishop of Vic, who was in charge of administering 
justice and organizing the defence of the territory. Until the end of the eleventh century do no 
enters the feudalisation process. 
 
The beginning of documented settlement in Puig d’Artés, who had formed the first nucleus of 
what would be the Old Town of Artés is the year 1102. 
 
In 1246 the bishop of Vic, by Bernard Wall, King Jaume I exchange with the freeholds of the 
castles of the kingdom of València for Sallent and Castellnou de Bages. These must have 
been chosen with the intention of forming the barony of Artés, Sallent and Castellnou. 
 
The fourteenth century was a period of crisis due to economic and demographic factors: 
drought, black plague ... at Artés registered there were 53 houses, 18 of which remained but 
without being registered. During the first decades of the fifteenth century were reproduced 
outbreaks of the plague, but the most unsettling was the Civil War (1462-1472). 
 
Until the beginning of the sixteenth century it was not already known as a town with a more 
consolidated urban structure. In this period there was a spectacular urban growth enough, it 
went from 12 to 88 houses and documents the emergence of new streets. 

 
 

 

Photo 7 – Old view of the village of Artés Fotografia 7 – Vista antiga del poble d’Artés 



Reforma i canvi d’ús del Mas de les Valls 
 

11 

 
No va ser fins el segle XVIII que es repetí una expansió urbanística important. El número de 
cases que consta en el capbreu de 1693 eren 105; l’any 1774 ja eren 251. Aquesta expansió 
es podria relacionar amb el conreu de la vinya que culminaria a la segona meitat del segle XIX. 
En aquest període, que podríem anomenar de febre d’or de la vinya, es veié afavorit per 
l’obertura de nous mercats, a conseqüència de l’arribada de la fil·loxera a França.  
A més del vi, l’altra activitat econòmica important d’Artés fou el tèxtil. Fins la primera meitat del 
segle XIX predominà la llana, després els teixits de cotó i, finalment, les activitats industrials 
del polígon. 
 
El mitjà de vida tradicional de la població d’Artés ha estat fins a mitjans del segle XX, el sector 
agropecuari, sector que actualment només representa un 2,4%; enfront un 46,31 % de la 
Indústria, un 10,2 % de la construcció i un 41,15 % dels serveis.  
 
Dins el sector primari cal fer una referència explícita a la importància del conreu de la vinya i 
l’elaboració, primer de vins i després de vins i caves. 
En els diferents capbreus, la vinya és el conreu més esmentat, seguit de l’horta i dels cereals. 
A finals del segle XVII, la vinya ja era el conreu majoritari. Durant els segles XVIII i XIX es 
manté aquesta tendència. En la segona meitat del segle XIX, la vinya experimenta un 
creixement molt important. L’arribada de la fil·loxera a França fa que s’obrin nous mercats, els 
preus s’apugen i es produeix un creixement de zones conreades. Tots els turons del municipi 
s’omplen de vinya.  
L’any 1892, la fil·loxera arriba a Artés. Malgrat que fou una plaga que s’estenia com una taca 
d’oli, que no actuava sobtadament i que es coneixia el remei, donada l’experiència francesa, 
es produí una crisi en el sector, agreujada per l’aparició del míldiu durant quatre anys, del 1891 
al 1894. Es destruïren 300 Ha de les 726 que tenia el terme. 
 
La segona crisi important, en el sector, es produí a mitjans de segle XX, a partir de l’any 1950. 
Es tractava d’una crisi general, però a Artés fou inferior a la resta de la comarca. 
 
A partir de l’any 1985 es produeix una revifada i dins el seu terme municipal s’hi desenvolupen 
dues D.O (Denominacions d’Origen): Pla de Bages per a vins i la de Cava. 
La importància d’aquesta activitat queda molt ben reflectida en la presència dels tres cellers en 
funcionament (Caves Gibert, Celler Solergibert i Sindicat Agrícola(Artium)). 
 
La indústria, també ha estat un jaciment laboral molt significatiu a Artés. 
Ja en l’actualitat, aquest sector s’ha vist reforçat amb la creació del polígon industrial Santa 
Maria d’Artés, l’any 1973 i ampliat l’any 1991.  

 
 

 
It was not until the eighteenth century that was repeated a significant urban expansion. The 
number of homes on the property list consists of 105 in 1693, in 1774 it was 251. This 
expansion can be related to the vineyards culminating in the second half of the nineteenth 
century. In this period, we could call the gold rush of the vine; it was encouraged by the 
opening of new markets as a result of the arrival of phylloxera in France. 
In addition to wine, the other important economic activity in Artés was textiles. Until the first 
half of the nineteenth century prevailed wool, cotton and then, finally, the industrial estate. 
 
The traditional livelihood of the population Artés has until mid-twentieth century, the 
agriculture sector which currently accounts for only 2.4%, compared to a 46.31% Industry, 
10.2% of 41.15% and construction services. 
 
Within the primary sector should make an explicit reference to the importance of growing 
grapes and making the first wine and then wine and champagne. 
In different fields, vine cultivation is also mentioned, followed by vegetables and cereals. In 
the late seventeenth century, the vineyard was already growing majority. During the 
eighteenth and nineteenth centuries this trend was kept. In the second half of the nineteenth 
century, vineyards experienced a very significant growth. Due to the arrival of phylloxera in 
France new markets were opened, prices moved up and there was an increase in cultivated 
areas. All village’s hills filled of vineyards. 
In 1892, the phylloxera reaches Artés. Although the plague was spreading like an oil slick, 
which do not acted suddenly, and that the remedy given for the French experience was 
known, there was a crisis in the sector, compounded by the appearance of mildew for four 
years, from 1891 to 1894. It had destroyed 300 Ha of the 726 that had the word. 
 
The second major crisis in the sector, took place in mid-twentieth century, starting in 1950. It 
was a general crisis, but in Artés was smaller than the rest of the region. 
 
As of 1985, there was a revival in the municipal and take place both DO (Designation of 
Origin) to Pla de Bages wines and Cava. 
The importance of this activity is well reflected in the presence of three wineries in operation 
(Caves Gibert, Celler Solergibert i Sindicat Agrícola (Artium)). 
 
The industry has also been a significant site work in Arts. 
 
In the present, this sector has been strengthened with the creation of the industrial Santa 
Maria d’Artés in 1973 and expanded in 1991. 

Fotografia 8 – Vista actual del poble d’Artés Photo  8 – Actual view of the village of Artés 
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3.3 EVOLUCIÓ HISTÒRICA DEL MAS 
 
3.3.1 INICIS 
 
El Mas de les Valls, va ser registrat per primera vegada al 
registre cadastral de Manresa l’any 1863 a nom de Joan 
Vilavendrell. 
 
Fent una recerca als documents dels hereus del mas podem 
veure que la data del registre no és la data de construcció de 
la masia, ja que en els documents consultats trobem un 
document de traspàs de possessió del mas i les terres on 
s’ubica aquest que daten del 1752.  
 
Aquesta data, però tampoc és la més acurada, ja que en el 
Registre de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona 
està documentat des de l’any 1199. 
 
 
3.3.2 HISTÒRIA DE L’EDIFICI I EVOLUCIÓ 
 
Antigament era conegut com “Mas d’Artés”, només hi havia construït la part principal fortificada 
de planta rectangular, i suposem que constava ja de planta baixa, planta pis i sota coberta i 
amb poques obertures. 
 
L’edifici al cap d’anys se li va afegir la torre, també fortificada, que constava de tres plantes i 
terrat, i s’accedia des de l’exterior, sense connexió alguna amb la casa. 
 
Anys més tard es va construir una zona per ampliar habitació en planta pis i a planta baixa 
ampliar la zona destinada a animals, que s’accedia des l’interior. Després es construir un 
galliner adjacent a la anterior però amb entrada nomes des de l’exterior. Durant aquestes 
remodelacions es van aprofitar també obrir noves obertures. 
 
Degut a la caiguda d’un llamp a la torra, aquest va provocar l’enderroc de la coberta de la torre 
i el sostre que hi havia a sota, això va fer que construïssin una nova coberta inclinada a la torra 
però metro i mig mes baixa que la original, i no es va reconstruir el sostre enderrocat, però des 
de sota coberta es va obrir una obertura perquè es pogués accedir a la torre. 
Tot això va provocar un deteriorament de algunes zones i a la façana principal, es va 
reconstruir una part amb maó massís. 
També es van anar fent noves obertures a façana i es van construir els balcons. 
 
Finalment la ultima reforma importat va ser la construcció del cobert, i la adequació de la part 
exterior de la façana principal.  
També degut a que hi vivien molts membres, es van adequar les habitacions, es va construir 
un nou bany i es va adequar a les necessitats modernes el que ja hi havia. 
 
A part de les modificacions explicades s’ha anat adaptant i realitzant altres accions en el mas. 
 
 
 

 
3.3 COTTAGE’S HISTORICAL DEVELOPMENT   
 
3.3.1 EARLY 
 
Mas de les Valls, was registered for the first time in cadastral 
registration of Manresa in 1863 on behalf of Joan 
Vilavendrell. 
 
Doing a search for documents of the heirs of the cottage we 
can see that the registration date isn’t the date of 
construction of the cottage, because the documents are 
viewed a document transferring ownership of the house and 
land where there is what dating from 1752. 
 
But this date, it isn’t the most accurate, as in Registre de 
Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona is 
documented since 1199. 
 
 
3.3.2 HISTORY AND EVOLUTION OF THE BUILDING 
 
Formerly known as "Mas d'Artés", it had only built the fortified main rectangular and we 
assume that it consisted of a ground floor, first floor and below deck with few openings. 
 
The tower had been added to the building after years, also fortified, consisting of three floors 
and roof, accessed from the outside, no connection with the house. 
 
Years later, an area on the ground floor was built to create a large room and in the first floor 
the area for animals, accessed from inside, was expanded. Then it was built a chicken coop 
adjacent to the previous one but with input from the outside only. During these renovations 
they took advantage to create new openings. 
 
Due to a lightning strike to the tower that caused the collapse of the roof of the tower and the 
ceiling that were down, a new sloping roof to the tower had to be built but underground and 
half lower than the original, and they did not rebuild the demolished roof, but it was opened 
under cover could be an opening for access to the tower. 
This led to deterioration in some areas and the main façade was rebuilt with brick part. 
Also they were given new openings to façade and balconies were built. 
 
Finally the last major reform was the construction of the shed, and adequacy of the outside of 
the main facade. 
Also living there because many members were adapted rooms, built a new bathroom and it 
was adapted to modern needs. 
 
Apart from the modifications explained it has been adapted and performing other actions in 
the house. 
 
 
 
 

Fotografia 9 – Documents de cessió, 
datats del 1752 

Photo 9 – Transfer documents, 
dated from 1752  
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Degut a la seva antiguitat, el mas ha patit moltes ampliació, remodelacions i rehabilitacions, la 
majoria en èpoques actuals. Aquestes han comportat que es perdés l’escènica del mas, degut 
a que es van realitzar sense tenir en compte el seu valor. 
 
També està datat i documentat que a les immediateses del mas, el 1558 es construí un molí 
fariner, que aprofitava el corrent de la Riera de Malrubí per al seu funcionament. Però durant la 
Guerra Civil (1936-1939) quedà en desús i es va anar deteriorant, actualment queden algun 
dels carreus que indiquen el lloc on estava situat. 
 
Per l’activitat del mas, al prat de la part davantera, es van fer tres construccions amb totxanes, 
pel bestiar i per guardar la maquinaria. Actualment estan sense cap tipus d’ús i un d’ells està 
afectat degut a que els sostre són de fibrociment d’amiant. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
3.3.3 PROPIETARIS 
 
El primer amo conegut del mas fou Josep Mas, tot i que es desconeix les dates exactes. 
Després passà als seus hereus, que el van cedir l’any 1682 a Bernat Marquet, paraire3 de 
Moià, però en recuperaren la possessió, al 1774, ja que torna a constar Joan Mas com a 
propietari.  
 
L’any 1863, ja documentat pel registre cadastral, hi ha un canvi de possessió i Segismundo 
Vilavendrell deixa en herència el mas a Joan Vilavendrell i Singla. Anirà passant en herència 
en la mateix família des d’aleshores, en dues ocasions. La quarta herència data de l’any 1915 
quan passa a ser propietari Josep Vilavendrell Reixach i, més tard, el 1953, passa al seu fill 
Valentí Vilavendrell Morral. Aquest, el 1970 el deixa en herència  a la seva filla Remedios 
Vilavendrell Creus. Finalment, l’any 2009 passa en mans de l’actual propietari: Valentí Comas i 
Vilavendrell.  
 
Les herències des que el mas pertany a la família Vilavendres, s’han passat de pares a fill, 
però per no dividir la finca en cas de tenir més d’un hereu, es feien drets de usufructua del 
mas, també inscrits al registre. 
 
                                                 
3 m. i f. [LC] [IT] [PR] Persona que es dedica a l’art de la llana des del rentat fins al perxat. 

 
Due to its age, the house has undergone many expansion, remodelling and renovations, 
mostly in present times. These have led to lost the scenic of the house, because they were 
made without considering its value. 
 
It is also dated and documented that the immediacy of the house, in 1558 was built a flour 
mill which took advantage of the flow of the stream Malrubí to operate. But during the Civil 
War (1936-1939) fell into disuse and deteriorated, some of the masonry, thereby indicating 
the place where it was located. 
 
For the activity of the house, at the front were built three buildings with bricks, the livestock 
and machinery store. They are currently without any use and one is affected because the 
ceiling has asbestos cement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
3.3.3 OWNERS 
 
The first known owner of the house was Josep Mas, although the exact dates are unknown. 
He later went to his heirs, who in 1682 gave to Bernard Marquet, “paraire” of Moià but 
recovered possession in 1774, as re-stated as owner Joan Mas. 
 
In 1863, as documented by the cadastral registration, there is a change of possession and 
Segismundo Vilavendrell bequeathed the estate to Joan Vilavendrell and Singla. Inheritance 
will be happening in the same family ever since, twice. The fourth legacy dates back to 1915 
when becomes owner Josep Vilavendrell Rexach and later, in 1953, passed to his son 
Valentí Vilavendrell Morral. This in 1970 bequeathed to his daughter Remedios Vilavendrell 
Creus. Finally in 2009, it goes into the hands of the current owner Valentí Comas i 
Vilavendrell. 
 
Inheritances since the house belongs to the family Vilavendres, passed from father to son, 
but not to divide the property in case of more than one heir, became usufructuary rights to the 
house, also registered in the registry. 
 
 
 

Fotografia 7 – Abril 1962. Autor: Pere Català i Roca Photo 7 – April 1962. Author: Pere Català i Roca 



 Reforma i canvi d’ús del Mas de les Valls 14

 
3.4 CARACTERÍSTIQUES DE L’EDIFICI 
 
 
3.4.1 ACCESSOS 
 
El Mas de les Valls es troba apartat del nucli urbà, a uns 5km d’Artés, al vell mig de la finca a 
la que pertany, i on s’arriba a través d’un camí de terra, el camí de la Ponsa, un cop 
travessada la riera de Malrubí.  
Enfront de la masia hi trobem un edifici més recent, que servia de magatzem per a la 
maquinària.  
Al sud, limita amb un camps de la mateixa finca i, darrera d’aquest, hi passa la riera. A l’oest hi 
trobem les porqueries, rodejades d’esbarzers que han crescut amb el temps.  
 
 
3.4.2 DESCRIPCIÓ 
 
El mas és de planta rectangular i consta de planta baixa, planta pis i sota coberta. 
 
La coberta és de teula àrab a dues aigües i el carener està col·locat perpendicular a la façana 
principal, orientada al nord-est. El portal és rodó adovellat.  
L’edifici ha patit nombroses rehabilitacions i ampliacions. Les finestres, adovellades i d’estil 
gòtic, van ser reformades per a convertir-les en balcons. Un exemple és el balcó de la façana 
principal amb barana de ferro que trenca el passat de fortificació que tenia l’edifici. També es 
pot observar que la façana, feta de carreus irregulars, presenta una part restaurada amb maó.  
 
A la dreta del portal i a mitja alçada, per sota de la finestra de la planta pis, s'hi observa una 
espitllera4. A la façana sud-oest també hi trobem un altre balcó i finestres no originals, ja que la 
llinda és motllurada i els ampits i muntants estan fets amb pedra treballada.  
 
A la part situada més a l’oest hi trobem una torre de defensa, de planta quadrada amb tres 
pisos (originàriament eren quatre, ja que s’observen les bigues dels forjats superiors). Està feta 
amb carreus grossos molt ben escairats. L'aparell5 és de carreus regulars col·locats a 
trencajunts i disposats en filades.  
El sostre de la planta baixa està sostingut amb arcs de mig punt i d’altres apuntats. A la cara 
sud-est hi trobem un cobert, construït amb fàbrica de maó. Els voltants de la casa són decorats 
amb diverses pedres de molí, de trulls6 d'oli i bladers7.  
 
 
3.4.3 MATERIALS I ESTAT ACTUAL 
 
Els materials més utilitzats per a la construcció de la masia són aquells pròxims a la zona i 
amb els que se solia construir aleshores: pedra, argamassa i fusta. Aquests materials 
reaccionen diferent al llarg del temps: la pedra perdura, intacta, mentre que la fusta s’ha anat 
fent malbé.  

                                                 
4 f. [A Q] [DE] [LC] Obertura rectangular llarga i estreta practicada en un mur o en una porta perquè hi entri la llum o per a 
disparar des de dins. Font: DIEC 2. 
5 m. [AR] [AQ] Disposició de les pedres, dels maons o dels altres elements que componen un mur o una volta. Font: DIEC 2. 
6 m. [LC] [AGA] Safareig o pica cavat a la pedra, destinat a guardar-hi l’oli procedent de la premsa. Font: DIEC 2. 
7 m. [LC] [AGA] Barres de fusta paral·leles en nombre de quatre i proveïdes de clavilles amb cordills, que, lligades damunt del 
blast, serveixen per a traginar garbes, palla o herba. Font: enciclopèdia.cat 

 
3.4 CHARACTERISTICS OF THE BUILDING 
 
 
3.4.1 ACCESSES 
 
The cottage Mas de les Valls is far away from the village centrer, about 5km of Artés. It is 
located in the middle of the country estate, where you arrive through a track, called path of la 
Ponsa, just after crossing a little stream called Malrubí.  
In front of the cottage there is a more modern building that was a machinery warehouse. 
In the south, it limits with fields of the own property and behind this, there is the stream. In the 
west there are swineherds, with a lot of undergrowth around, that have grown through the 
time. 
 
 
3.4.2 DESCRIPTION 
 
The cottage has a rectangular floor and it has 2 floors and under roof floor. 
 
The roof is made of tiles and it’s formed two covers and the ridge is perpendicular to the 
principal façade, in the north-east. The main façade is presided over by a large semi-circular 
voussoir arched portal. 
The building has too many rehabilitations and expansions. The windows, in gothic style, had 
been reformed to become a balcony. An example of this is the balcony in the main façade 
with iron handrail that broke the idea of a fortification. There’s also a restored part made with 
bricks. 
 
In the right of the main door and in the half high, under the window of the first floor, there is a 
loophole. In the south west there is another balcony and non-original windows.  
 
In the west there is a guide tower; with quadrat floor with three floors (originally there were 
four, because there are different holes where the beams were supported). It’s made by big 
ashlars well squared.  
The wrought is hold by semi-circular arches and pointed arches. In the south-east face there 
is a shed, made with bricks. The outsides of the house are decorated with typical farm 
objects, like mill stones. 
 
 
 
3.4.3 MATERIALS AND CURRENT 
 
The materials used to the construct the cottage are located nearby and were commonly used 
in that period: rock, mortar and wood. These materials have different reactions to the 
passage of time: the rock maintains, without broking, but the wood breaks and rots.  
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Això es pot observar a diferents parts de la casa, però, sobretot als forjats, tal com es veu als 
plànols 4, 5, 6 i 7. 
 
A part del pas del temps aquest deteriorament tan marcat es deu al fet d’estar actualment 
deshabitada i, per tant, sense que s’hi realitzin tasques de manteniment. També hi han 
contribuït els diferents robatoris que ha sofert. Això es pot observar, per exemple, al portal, on 
van arrencar instal·lacions elèctriques, no només deixant a la casa sense la instal·lació, sinó 
també malmetent els acabats. 
 
El mas, estructuralment parlant, presenta problemes a alguns sostres i cobertes, però els murs 
de càrrega es troben en bastant bon estat, amb alguns despreniments de morter o de 
l’enguixat que les cobreix en algun casos, fet que no suposa un perill per als usuaris. 
  
La coberta, però, no està en bon estat, i això provoca que al ploure es produeixin filtracions a 
l’interior de la casa, comportant humitats, observables en els fals sostres i els podriments de 
les bigues de fusta. 
 
Altres elements, degut al seu ús, presenten deteriorament i/o desgast, com pot ser el cas de 
les escales, que tenen un bombaments el les petges.  

 
This fact can be observed in different parts of the cottage, but especially in the wrought, like 
it’s seen in drawings 4, 5, 6 and 7. 
 
Apart from the passage of the, this hard deterioration is produced because today nobody 
lives there and tasks of maintenance are not performed. Moreover the house had been 
robbed. That can be observed, for example, in the main door, where somebody had stolen 
the electric cables, leaving the house without this service and shattering the plaster. 
 
The cottage, in a structural way, shows some troubles in the wroughts and the roofs, but the 
main walls are good, even though they have some mortar detachments, but it doesn’t mean a 
risk for the usage.  
 
Anyway, the roof is not in good conditions; fact that produces water filtration inside the 
building when it rains and causes some humidifies. This can be shown in the false ceilings 
and in the rot of the wood beams. 
 
Other elements are burnout because of this usage, like the stairs, that have bulges in their 
steps.
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3.5 NORMATIVA APLICABLE  
 
 
3.5.1 NORMATIVA REFERENT A LES CASES RURALS 
 
Mitjançant el Decret 365/1983, de 4 d’agost, es crea la modalitat d’allotjament turístic 
“Residència-Casa de Pagès” que té la finalitat de promoure els recursos turístics de les 
comarques catalanes, actuació necessària per raons econòmiques, per assolir l’objectiu de 
millora de les rendes de les famílies que viuen al medi rural i d’equilibri territorial de Catalunya. 
 
El Decret esmentat va ser desplegat per l’Ordre, de 6 d’octubre de 1983, per la qual s’estableix 
la normativa per a l’obertura i funcionament de les residències-casa de pagès, que va establir 
les condicions d’aquestes obertures i els requisits que havien d’acomplir aquests establiments 
turístics. 
 
El Decret 214/1995, de 27 de juny, pel qual es regula la modalitat d’allotjament turístic 
anomenada residència-casa de pagès va definir de nou aquesta modalitat d’allotjament turístic 
a fi, d’una banda, de millorar la qualitat de les instal·lacions i els serveis, diferenciar les ofertes 
que existien en el camp de l’allotjament rural i, d’altra banda, de preservar l’entorn natural i 
arquitectònic de la seva zona d’ubicació. 
 
La Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya, defineix en els seus articles 49 i 50 
els establiments de turisme rural tot establint una nova denominació i classificació en dos 
grups: les Cases de pagès i els allotjaments rurals. La diferència fonamental entre ambdós 
grups és el fet que les persones titulars de les cases de pagès han de tenir, en tot cas, rendes 
procedents de l’activitat agrària, ramadera o forestal i són aquests establiments des d’on es pot 
practicar l’agroturisme com a forma de participació i coneixement de la realitat agrària, 
generant així uns ingressos que han de complementar l’activitat principal agrària dels pagesos. 
S’han creat dins de cada grup d’establiments quatre modalitats: les masies, les masoveries, 
les cases de poble compartides i les cases de poble independents. 
 
És de destacar la nova opció que es preveu per aquelles persones titulars que no obtenen 
rendes agràries de poder compartir el seu habitatge amb els hostes, opció que no existia fins 
ara i que ha de permetre assolir l’objectiu de diversificació de rendes de la població rural i la 
fixació d’aquesta en el territori. 
 
L’última normativa que ha sortit és el Decret 313/2006, de 25 de juliol, que regula els 
establiments de turisme rural. 
 
Aquest Decret contempla la possibilitat que puguin ser titulars de Cases de pagès 
determinades societats lligades a l’activitat agrària, però salvant l’exigència que la persona 
física que ha de conviure o relacionar-se amb els turistes acompleixi uns determinats requisits. 
 
Tanmateix, s’ha volgut potenciar un dels trets característics dels establiments d’allotjament 
turístic, com és la prestació efectiva als hostes de determinats serveis, tot diferenciant-los del 
simple lloguer d’habitatges sense serveis turístics i, per aquesta raó, es preveu la prestació de 
serveis d’informació, assistència i neteja que han de millorar-ne la qualitat i la proximitat a les 
persones usuàries en els establiments no compartits. 
 

 
Altres aspectes en què s’incideix expressament són els que fan referència a l’augment de la 
mida d’habitacions i espais comuns, l’exigència de cambres de bany a cada habitació, les 
mides dels llits o la limitació del nombre de places que pot oferir un mateix titular, aspecte 
que ha de permetre mantenir un tracte personalitzat entre hostes i titulars, un dels actius 
més valuosos d’aquest segment de l’oferta turística. 
 
 
3.5.2 NORMATIVA DE LA ZONA 
 
El mas es troba en una zona amb un règim del sòl NU, i un tipus de sòl d’interès agrícola, tal 
com mostra el Catàleg de Masies i Cases Rurals d’Artés, adjuntat com a Annex.  
 
Les condicions d’ordenació que s’exigeixen es poden resumir en els següents punts: 
- S’ha de mantenir el volum. Solament s’admet l’enderroc d’elements o coses afegits 

sense interès especial, així com variacions en la distribució interior, empre però amb 
projecte arquitectònic que ho justifiqui convenientment. 

- Susceptibilitat d’ampliació de l’edificació existent si s’ajusta a les disposicions de la 
zonificació i protecció que estableix el text refós de les normes urbanístiques del 
planejament del TM d’Artés publicat al DOGC 4607. Qualsevol intervenció es durà a 
terme preservant el caràcter original de l’edificació sense desvirtuar-ne les seves 
característiques. 

- Es podrà admetre la divisió horitzontal. 
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4 CANVI D’ÚS DEL MAS DE LES VALLS 
 
 
4.1 LA IMPORTÀNCIA DE LES CASES RURALS I EL PERQUÈ DE LA RECUPERACIÓ DE 
LES MASIES 
 
Les masies són un reflex d’una època, un vestigi de l’evolució de la societat i de l’arquitectura. 
Els pagesos van començar a construir les masies per a satisfer unes necessitats, com protegir-
se de les inclemències del temps, arrecerar el bestiar, o bé tenir un lloc sec per assecar el gra.  
 
En aquella època no tenien una formació pel que fa a la construcció i, per tant, repetien el que 
havien vist fer o bé provaven noves maneres per solucionar els problemes constructius. 
D’aquesta manera, aquesta arquitectura popular anava evolucionant, ja no només amb la 
innovació de les solucions constructives, sinó també gràcies a la introducció de nous materials 
i maquinària més moderna.  
 
Actualment, cada cop hi ha més pagesos que marxen dels masos per anar a les ciutats i, 
aquests edificis van quedant oblidats per la manca d’ús i manteniment. Així doncs, la conversió 
de masies en cases rurals fa que es redescobreixi aquesta arquitectura tradicional, se li doni 
un ús i manteniment, i segueixin quedant vigents aquestes petites mostres de la història. 
 
 
 
4.2 PROPOSTA DE CANVI D’ÚS I JUSTIFICACIÓ DE LA NOV A DISTRIBUCIÓ 
 
4.2.1 COMUNICACIÓ VERTICAL: L’ESCALA 
 
L’estat actual de l’escala és força precari. En primer lloc no compleix les normativa actual de 
mides mínimes i d’ergonomia: la petja està inclinada, la contrapetja és superior de manera que 
es fa difícil pujar i l’àmbit és molt reduït, és impensable que passin dues persones alhora.  
A més, les escales que comuniquen els diferents nivells no estan ubicades al mateix lloc, de 
manera que s’ha de travessar part de la casa per a poder accedir a les altres. 

 
 
 
 

 
L’escala proposada preveu solucionar tots aquests inconvenients. És una escala ample, més 
de lo necessari, per assegurar un recorregut còmode per a dos o fins i tot tres usuaris al 
mateix temps. Comunica totes les plantes, fent així, que la circulació sigui més directa. Cada 
petja estarà il·luminada amb banyadors LET per a facilitar el pas.  

 
 
4.2.2 PUNT DE TROBADA: MENJADOR I CUINA 
 
El menjador i la cuina estan ubicats a la primera planta, fet pel qual no és accessible a 
persones discapacitades. Tot i així, la sala és prou gran i ventilada. 
 
La proposta agafa els punts forts de l’antiga distribució i els potencia, així com també en 
millora els febles. Per tant, el menjador s’ha ubicat a planta baixa, on hi havia l’antiga 
quadra. Així serà accessible a tots els usuaris i es potenciarà l’estètica que ofereixen els 
arcs. La sala és molt àmplia, fent que els comensals es trobin còmodes. El menjador 
comunicarà amb la cuina per un pas enmig dels arcs i amb una porta doble per a facilitar-ne 
el pas. La nova cuina també serà de grans dimensions per tal de cuinar còmodament. S’hi 
ha afegit una barra amb uns quants tamborets per a fer un mos ràpid i/o acompanyar als 
cuiners. Disposarà d’una nevera americana i un congelador de grans dimensions. 
Comunicarà amb un rebost. El punt fort de la cuina, però, serà l’arc: quedarà just per davant 
de la paret i s’il·luminarà amb lluminària perimetral, remarcant així la seva forma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Plànol 2 - Estat reformat de l'escala 

Plànol 3 - Estat actual i reformat del menjador i la cuina  

Plànol 1 - Estat actual de l'escala 
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4.2.3 ZONA DE REUNIÓ: SALA D’ESTAR 
 
Actualment de sala d’estar no n’hi ha. Per a aquests fins s’utilitza la cuina, on es barregen 
olors dels focs, fum del forn i, a vegades, resulta incompatible per a realitzar ambdues 
funcions. 
 
Així doncs la nova sala d’estar, ubicada on hi havia l’antiga cuina, estarà formada per sofàs i 
una taula per a incitar al diàleg i descans després d’una jornada intensa. Es disposaran un 
parell de taules per als piscolabis. Estarà al mig de l’edifici ja que serà un lloc per a tothom.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2.4 ZONA D’OCI: COBERT I SOTA COBERTA  
 
Antigament no hi havia gaires estones d’esbarjo, ja que s’havien de fer moltes feines al camp i 
de ben menuts. En tot cas, aquestes estones no tenien lloc al mas, sinó que transcorrien als 
voltants.  
 
Actualment, però, vivim en una societat en que dediquem molt de temps a la feina, però també 
tenim estones d’esbarjo, de descans, sobretot en època de vacances. Per això s’han disposat 
dues zones d’oci, ja que el lleure serà la principal funció de la casa rural.  
En primer lloc, i a planta baixa, trobem el cobert. Aquí es col·locaran un taulell de billar i un 
futbolí. També uns quants bancs per a descansar entre partida i partida. 
 
L’altra zona d’oci serà la planta sota coberta. Aquí hi trobarem una zona àmplia amb sofàs per 
a conversar, un piano per a ambientar l’espai i un seguit de taules per a llegir, o rarament, 
estudiar i un ordinador. En aquesta planta també hi haurà uns banys comuns. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.2.5 INSTAL·LACIONS I SERVEIS: BUGADERIA, VESTIDOR S I ZONES DELS PROPIETARIS 
 
Totes aquestes activitats, o bé no es donaven, o bé tenien lloc a zones no establertes per a 
aquests fins o fora del mas.  
 
Es proposa fer una sala de bugaderia dotada amb endolls, rentadores i una post de planxar. 
També hi haurà un arc, il·luminat com el de la cuina, que en faci més agradable la feina. 
 
També des de fora s’accedirà als vestidors, dotats de dues dutxes i bany propi, per evitar 
entrar directament a la casa i mullar els espais comuns.  
 
La casa també tindrà espais privats pels propietaris: un a planta baixa i un a sota coberta, 
que hem anomenat sala de màquines. Serviran com a magatzem per a deixar els béns 
materials dels amos sense permetre-hi el pas als clients.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plànol 4 - Estat actual i reformat de la sala d'estar 
Plànol 5 - Estat actual i reformat del cobert, a la part superior, i de la planta sota coberta, a sota 

Plànol 4 - Zones reservades als propietaris, zona de bugada i vestidors 
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4.2.6 ACCÉS PER A TOTHOM: HABITACIÓ ADAPTADA 
 
Actualment la casa no està pensada per a persones amb discapacitat, degut a que no hi ha 
cap habitació adaptada, ni cap zona comuna accessible.  
 
Amb el canvi d’ús i reforma es preveu una habitació a planta baixa adaptada a les necessitats 
d’una persona amb mobilitat reduïda. Aquesta habitació de matrimoni i amb el corresponent 
lavabo compliran la normativa d’accessibilitat.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
4.2.7 UN LLOC DE DESCANS: LES HABITACIONS  
 
Fins ara les habitacions del mas són força grans, però amb escassa llum. A més, creiem que 
es poden redistribuir els m2, obtenint-ne un màxim aprofitament. 

 
Es preveu fer una redistribució de les habitacions, accessibles totes des d’una zona comú 
central. N’hi haurà de diferents mides: dobles i triples, adaptant-se així a les necessitats de 
cada turista. Cada una d’elles disposarà de serveis de televisió i banys propis, així com també 
un o dos llocs d’emmagatzematge. Tots tindran una còmoda i, com a mínim, un seient. 
 
 

 
 
4.2.8 UN LLOC DE LUXE: LA SUITE 
 
Innovem la casa col·locant una habitació suite on antigament hi havia la torre de vigilància. 
La suite es distribuirà en dues plantes, comunicades per una escala de cargol. A la planta 
baixa hi trobarem el lavabo complet. A la segona hi haurà l’habitació de matrimoni, que 
disposarà dels mateixos serveis. Des d’aquí, ascendint per l’escala de cargol arribarem a la 
terrassa, un espai privat amb vistes a la serra de les Guixeres. 

Plànol 7 - Habitació suite 

Plànol 6 - Estat actual i reformat de les habitacions 

Plànol 5 - Habitació adaptada 
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5 MEMÒRIA CONSTRUCTIVA  
 
 
5.1 MOVIMENT DE TERRES  
 
Es durà a terme a l’interior de la masia a la planta baixa on s’ha de procedir al buidatge de 
terres i a l’anivellament del terreny per construir el forjat sanitari actualment inexistent, i 
s’aprofitarà per fer les rases per la xarxa d’evacuació i la fonamentació de la sabata de 
l’escala. 
 
AI voltant de la masia, principalment a les façanes sud-oest i nord-oest és on es procedirà 
també a l’anivellament de terres per condicionar la zona exterior de la masia per la construcció 
del jardí i la piscina. 
També es faran treballs a la façana nord-est per canviar el paviment exterior del pati.  
 
També, i en cas que sigui necessari, es faran rases al voltant del mur per reforçar els 
fonaments, ja que mantenim l’estructura de parets, i desconeixem l’estat actual del fonaments. 
 
S’aprofitarà la maquinària per realitzar treballs en tota la finca, principalment, en condicionar el 
camí d’accés a la masia. 
 
Les terres retirades es reaprofitaran en altres treballs, i les sobrants es carregaran en un camió 
i es portaran a l’abocador. 
 
 
5.2 ENDERROCS 
 
Abans d’iniciar els enderrocs es neutralitzaran les instal·lacions i s’apuntalarà la masia, amb la 
mesura necessària per realitzar els treballs. 
 
El sistema d’enderroc previst és element per element, i amb mitjans manuals, tot i que en 
alguns casos sigui necessari algun mitjà mecànic. S’enderrocarà planta per planta i de dalt a 
baix. També es tindrà en compte fer la separació de materials, per fer-ne el posterior reciclatge 
en abocadors especialitzats i en alguns casos, poder restaurar l’element per la seva 
reutilització. 
 
Es començarà amb la retirada de fusteria i acabats, seguit de les instal·lacions. A continuació 
s’enderrocaran tots els elements que no siguin estructurals, i després es començarà amb 
l’enderroc de la coberta, on es trauran les teules manualment començant pel carener, després  
s’extrauran les llates i finalment les bigues. Després s’iniciaran els forjats, traient el paviment i 
les llates i finalment les bigues i les escales, apuntalant les parets a mesura q es duen a terme 
els treballs i sigui necessari. 
 
També s’hauran de dur a terme les noves obertures tan interiors com exteriors en les parets de 
càrrega. Es faran aquests treballs quan ja estiguin fets els enderrocs anteriors per, així, poder 
disminuir les exigències que ha de suportar la paret de càrrega. Totes aquestes actuacions es 
realitzaran estintolant el tram afectat i col·locant les llindes. També quan s’hagin de substituir 
les llindes existents o bé eliminar-les per a cobrir l’obertura, es reforçaran els sostres.  
 

 
5.3  FONAMENTACIÓ I ESTRUCTURA 
 
Com que desconeixem totalment l’estat actual de la fonamentació es realitzaran un seguit de 
cates per determinar l’estat i si es necessari, degut a les actuacions que realitzarem a la 
masia, reforçar-les.  
 
Si dividim l’estructura en vertical i horitzontal. Podem dir que en l’estructura vertical no serà 
necessari realitzar cap canvi ja que serà capaç de resistir les noves càrregues aplicades. 
 
Pel que fa l’estructura horitzontal, els forjats, es refaran de nou, degut el mal estat en que es 
troben. En els forjats s’intentarà conservar l’estructura de bigues i llates de fusta, amb una 
capa de compressió i, sobre aquesta, el paviment. En els casos amb una gran llum o quan 
les fletxes siguin massa elevades es col·locaran jàsseres metàl·liques cobertes amb un 
calaixos de fusta. La biga que rebrà les càrregues de l’escala de cargol se substituirà la de 
fusta per una de metàl·lica. 
 
Pel que fa als balcons, que hem considerat conservar, tenim dues solucions diferents. En 
primer lloc, el de la façana principal, degut a les seves reduïdes dimensions, serà una llosa 
de formigó unida amb el forjat. L’altre s’ha optat per col·locar bigues metàl·liques que van 
introduïdes dins del forjat existent. 
 
El forjat sanitari es realitzarà tot nou per anivellar la planta baixa i estarà compost per una 
capa de “matxaca”, la capa impermeabilitzant, després la solera de formigó i, finalment, el 
paviment.  
 
L’escala principal es farà amb una llosa de formigó, mentre que la secundària serà 
metàl·lica. 
 
 
5.4 COBERTA 
 
Com ja s’ha comentat anteriorment, les cobertes seran totes substituïdes.  
La coberta principal es conservarà el pendent i les dues aigües. Estarà realitzada amb 
bigues de fusta recolzades en jàsseres de fusta o metàl·liques depenent de la llum i, 
aquestes, recolzades a parets o pilars. A sobre, s’hi col·locarà la solera de formigó amb una 
capa impermeabilitzant i, per sobre d’aquesta, l’aïllant tèrmic.  
L’acabat de la coberta inclinada serà amb teules ceràmiques àrabs, semblants a les actuals, 
agafades amb morter de ciment tipus M2.  
 
La coberta del galliner serà construïda amb les mateixes característiques i és on s’hi 
subjectaran les plaques solars. 
 
Per altra banda, la coberta de la torre i la de la nova terrassa que es construirà seran 
cobertes planes transitable invertida amb paviment flotant. Sobre el forjat es crearan les 
pendents amb morter alleugerit, després es col·locarà la doble làmina impermeabilitzant i, a 
sobre, l’aïllant tèrmic. Per sobre una capa geotèxtil, per evitar el punxonament de la làmina, 
que és on se situaran els plots amb cap regulable, que són el suport del paviment de rajoles 
de terratzo de 60 x 60 cm. 
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5.5 TANCAMENTS EXTERIORS 
 
El tancaments exteriors, que principalment són murs de càrrega, estan en bastant bon estat. 
Per tant, únicament el que es farà serà restaurar les juntes amb morter pòrtland, i així donar 
uniformitat i consistència a la façana.   
També se substituirà et tros de paret de tova que encara es conserva, amb carreus cairats, 
que segueixen la col·locació actual a la façana i així donar-li uniformitat. Aquesta idea també 
s’aplicarà a les obertures que s’han de tapar col·locant-hi carreus. 
 
 
5.6 TANCAMENTS INTERIORS 
 
Degut a la nova distribució s’hauran de construir nous tancaments interiors per dividir l’espai. 
Aquests es realitzaran amb fabrica de maó ceràmic degut a que la majoria son particions de 
zones humides. 
En el cobert s’hi construirà una paret de maó de 4cm de gruix i s’aprofitarà per col·locar l’aïllant 
tèrmic i construir una càmera d’aire.  
 
 
5.7 FUSTERIA 
 
De fusteria distingim entre exterior, finestres, i interior, portes i armaris encastats.  
 
Les finestres seran de fusta de pi laminat envernissat amb vidre tipus Climalit 4+6+4, amb 
tapajunts de fusta i perímetre segellat amb silicona neutre incolora. Es col·locaran vidres 
translúcids quan les finestres donin als banys. A les habitacions, per evitar la radiació solar, hi 
haurà porticons de fusta de pi laminat envernissat amb tanques d’acer inoxidable, imitant les 
originals. La balconera corredissa serà d’alumini lacat gris i vidre tips Climalit 8+6+8 amb 
tapajunts d’alumini i perímetre segellat amb la mateixa silicona. 
 
Les portes seran d’aglomerat xapat de faig envernissat, amb panys d’acer inoxidable. La porta 
d’entrada a la cuina tindrà un vidre translúcid de 4mm en gairebé la seva totalitat que permetrà 
el pas de la llum. La porta al rebost tindrà un ull de bou de vidre.  
La porta d’entrada serà de fusta massissa de roure natural imitant la original, amb pany i clau i 
bernat d’acer inoxidable. 
 
Els armaris encastats seran de fusta de roure envernissat, amb frontisses i poms d’acer 
niquelat. 
 
 
5.8 REVESTIMENTS I ACABATS 
 
Les parets interiors seran de pedra vista, però se’ls refaran les juntes amb morter pòrtland, 
degut els despreniments que hi ha, i s’hi farà un tractament superficial. 
Pel que fa els paraments verticals de nova construcció aniran enguixats i recoberts d’una capa 
de pintura plàstica. 
 
 
 

 
Els banys es revestiran amb un enfoscat de ciment per col·locar les rajoles ceràmiques 
agafades amb les juntes de color blanc. 
 
Els paviments de les habitacions i de les zones comunes seran de parquet. A les zones de 
banys, cuina, zona de bugada, zona de propietaris, zona instal·lacions i cobert s’hi 
col·locaran rajoles de gres de 40 x 40cm adherides amb morter i rejuntats amb pasta per a 
juntes. 
 
Els balcons seran de rajola ceràmica col·locada en forma d’espiga i les terrasses de 
paviment de 60 x 60 cm. 
 
Pel que fa els sostres, en els banys hi haurà fals sostre, que seran plaques de guix 
enguixades i pintades. La resta d’habitacions i zones del mas aniran sense fals sostre, per 
tant, hi haurà les bigues de fusta vistes. 
 
 
5.9  INSTAL·LACIONS 
 
Electricitat: 
 
Primer de tot, determinarem el grau d’electrificació del mas. Degut a la gran quantitat 
d’elements i que la seva superfície es superior a 160 m2, considerarem un grau 
d’electrificació elevat (9.200W i 40A), i una tensió de 230V. 
 
Els elements que composen la instal·lació seran: l’escomesa, la caixa de protecció i mesura, 
el quadre general de comandament i protecció, units tots ells pel cablejat. 
 
L’escomesa, que és la que arriba fins la CPM, serà aèria. 
 
La caixa de Protecció i Mesura (CPM) anirà situada a l’exterior del mas, ja que ha de ser 
accessible per la companyia. Al seu interior hi trobarem la Caixa General de Protecció,  
juntament amb el comptador, l’interruptor de control de potència i el diferencial general. 
Sempre ha d’estar precintada. 
 
El quadre general de comandament i protecció se situarà a l’entrada perquè ha d’estar el 
més pròxim possible al CPM. És on hi trobarem l’interruptor de control de potència (ICP), 
l’interruptor general (IG), l’interruptor diferencial (ID) i els PIAs.  
Instal·larem un PIA per cada circuit independent del mas. 
 
El cablejat de la instal·lació anirà d’acord amb la intensitat absorbida, la longitud de la línia, 
la secció dels conductors, la caiguda de tensió produïda i la corrent de curt circuit. Aquest 
cablejat anirà per tubs aïllants rígids curables en calent en muntatge superficial per a les 
zones interiors. 
 
En les canalitzacions encastades, els cables estaran protegits per tubs de PVC corrugat 
reforçat, amb un grau de protecció 5. Les caixes de derivació seran de plàstic o metàl·liques 
segons si es troben a l’interior o a l’exterior. 
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Tots els elements del mas aniran connectats a la posta a terra, que s’utilitzaran elèctrodes 
formats per barres. La profunditat enterrada ha de ser suficient perquè no afectin les humitats 
del terreny, glaçades o altres agents atmosfèrics i/o climàtics. 
 
La instal·lació d’enllumenat d’emergència per assegurar la il·luminació anirà situada sobre les 
obertures i indicaran el sentit de la sortida fins a l’exterior. 
 
Pel que fa a les llums, totes les bombetes utilitzades seran de baix consum. Per il·luminar els 
arcs, destacant-ne el traçat, s’hi instal·larà una lluminària perimetral de LEDs. A les escales es 
col·locaran uns banyadors a terra que detectaran la presencia i s’il·luminaran. A les zones de 
bany amb fals sostre es col·locaran focus halògens orientables. 
A les habitacions i a la resta del mas, degut a la gran alçada, tindrem guies al sostre on hi 
haura diversos punts de llum, o directament baixà la canalització del punt de llum fins l’altura 
adequada. 
 
 
Telecomunicacions: 
 
La masia tindrà tots els serveis de telecomunicacions: RTV, TLCA i safi, TB i RDSI. 
 
La instal·lació de telecomunicacions proporcionarà senyal de TV a totes les habitacions, i a les 
zones comunes, com sales d’estar. També es proporcionarà internet via wifi a tota la casa, 
col·locant un amplificador de senyal a cada planta, excepte a la planta sota coberta, on es 
col·locarà una connexió amb cable per evitar possible problemes.  
Pel que fa la senyal telefònica, es col·locarà un telèfon a cada planta únicament a les zones 
comunes. 
 
Aquests serveis els proporcionarà un RITU que es trobarà a la planta baixa, i hi haurà un 
registre secundari per planta. La distribució per pantà es realitzarà pel paviment. 
 
 
Fontaneria: 
 
L’aigua s’obté amb una bomba d’un pou pròxim al mas. Al costat del pou hi ha un dipòsit, amb 
filtres per depurar l’aigua. Amb una bomba, s’envia a un acumulador hidropneumàtic de peu de 
700 litres, ja situat a la zona d’instal·lacions dins el mas, que regula el cabal i la pressió de 
l’aigua, i s’hi disposarà una clau de pas a tan a l’entrada com a la sortida del dipòsit 
 
Per l’aigua calenta sanitària col·locarem dues plaques solars a la mateixa teulada de la zona 
d’instal·lacions, amb suports metàl·lics i fixació mecànica directament sobre l’element 
estructural, i un acumulador de peu de 800 litres, que donarà servei a tot el mas. 
La instal·lació també estarà connectada a la caldera, mencionada en la instal·lació de 
calefacció, en cas que sigui necessari. 
 
Les canonades seran de coure i aniran sempre que sigui possible en un mateix pla. La 
separació entre aigua freda i la calenta sanitària serà superior a 4 cm i la freda sempre anirà 
per sota. 
Cada cop que la instal·lació entri en una cambra, tindrà una clau de pas. Igualment cada 
aparell tindrà la seva pròpia clau de pas. 

 
Evacuació: 
 
El mas tindrà sistema separatiu d’aigües pluvials i aigües negres.   
 
Les aigües pluvials s’evacuaran amb canalons, a les cobertes inclinades i amb bonera 
sifònica amb sortida vertical a les cobertes planes. D’aquí sortiran els baixants que 
transcorreran per façana, tots ells de PVC.  
A sota de cada baixant hi haurà una arqueta registrable. Totes les aigües recollides es 
conduiran a un dipòsit d’aigües pluvials de 25000 litres amb tractament de l’aigua, perquè 
pugui ser reutilitzada, principalment per a regar. També hi haurà un sistema d’evacuació 
directe en cas que el dipòsit ja estigui ple. 
 
Pel que fa a les aigües negres, també seran evacuades amb tubs de PVC, per sota del 
forjat. En el cas que a sota hi hagi un altre bany, el fals sostre d’aquest amagarà la 
instal·lació i en els banys en que això no passa, es construirà un caixó per tapar-la. Cada 
baixant tindrà una arqueta registrable, i es conduiran fins una fosa sèptica de 4500 litres amb 
filtre biològic. 
 
A planta baixa totes les instal·lacions, tan la d’aigües negres com les pluvials, anirà 
soterrada, com també els dos dipòsits amb els registres pertinents. 
 
Tots els tubs seran de PVC, ja que és un dels materials que dóna més facilitat i possibilitats. 
Les unions seran amb colzes, en T o en angle. 
Es col·locaran sifons a tots els aparells, tot i que la majoria ja són subministrats amb el sifó, 
per evitar que les males olors passin a dins les estances. Seran registrables. 
 
 
Calefacció: 
 
El sistema de calefacció adoptat és un sistema tradicional de calefacció bitubular invers amb 
radiadors. S’ha agafat aquest sistema ja que permet que tots els radiadors estiguin a la 
mateixa temperatura, pel fet que no hi ha pèrdues de temperatura, i també perquè no té un 
gran cost econòmic de col·locació ni de manteniment. 
 
La caldera serà de peu, funcionarà amb gasoil, i funcionarà amb combustió estanca. Els 
radiadors seran d’alumini i amb sortida frontal. Pels banys s’ha optat per col·locar tovallolers 
d’acer, així tenen doble funció. Tots els elements seran de la marca BAXIROCA. 
 
Per que fa a la ubicació dels radiadors, s’intentarà al màxim possible situar-los sota les 
finestres, per ajudar a la millor circulació de l’aire i per ajudar a compensar la radiació freda 
de les vidrieres. Quan no sigui possible, però, es col·locaran a la màxima proximitat de les 
obertures. 
Els radiadors estaran separats uns 6,5 cm de la paret i uns 10 cm del paviment, i no hi haurà 
cap element a la part superior. Això farà que tinguin un millor rendiment, facilitarà el 
muntatge i es tindrà fàcil accés tan a la vàlvula de regulació com al purgador. Això també 
farà que les reparacions, en cas d’avaria, se solucionin més fàcilment. 
 
Les canonades que distribuiran l’aigua seran de coure i aniran vistes. 
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Ventilació: 
 
La ventilació general serà de forma natural a través d’obertures i passos. Tots els banys 
tindran ventilació natural excepte un, que al ser interior tindrà ventilació forçada fins a coberta.  
 
L’extracció de fum de la cuina també serà forçada, a través d’un conducte metàl·lic de 200mm 
de diàmetre. La llar de foc aprofitarà el mateix conducte d’extracció actual. 
 
La ventilació complementària serà la pròpia de les finestres i portes que permeten el pas i 
circulació d’aire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Reforma i canvi d’ús del Mas de les Valls 24

 
6 CONCLUSIONS  
 
 
La realització d’aquest treball ha suposat un gran esforç i dedicació, i no sempre ha estat fàcil. 
 
Hem trobat alguna dificultat, sobretot al principi, per a l’organització en parella, ja que al ser 
una de Barcelona i l’altra de Terrassa no podíem quedar tan sovint com ens hagués agradat. 
Tot i així, fer un treball en grup sempre acaba sent positiu. En primer lloc, tens doble font de 
coneixement, si una domina un tema i l’altra no, s’explica, de manera que sempre hi ha un 
enriquiment. A més, en els moments en què tens dubtes, si l’altre te’ls sap respondre 
t’estalvies fer una recerca. El fet de treballar conjuntament també és important per a preparar-
nos per al futur en una professió com la nostra, que és sempre amb col·laboració amb d’altres 
tècnics. A més a més, ens ha ajudat a motivar-nos, perquè sempre et sents en compromís 
amb l’altra persona i no pots deixar mai de tibar el carro. 
 
Pel que fa als continguts ha estat molt interessant i hi hem estat motivades, ja que és un tema 
que hem escollit nosaltres i al que li hem pogut donat forma partint de zero.  
És ben cert, però, que no ha estat fàcil. La falta d’experiència i coneixements sobre el tema, la 
construcció tradicional amb fusta i parets de pedra, ens ha obligat a fer una recerca pel nostre 
compte. Tot i que això ens ha suposat dificultats, i a vegades ens hem quedat una mica 
encallades, el resultat final ha estat un enriquiment i aprofundiment de coneixements adquirits 
a la carrera, així com també la fusió amb aquells ja estudiats. També hem pogut posar en 
pràctica els estudiats a la carrera i consolidar-los.  
 
Al llarg del treball hem hagut d’aturar-nos i reflexionar sobre quins continguts addicionals 
posàvem als punts que havíem preestablert i decidir si n’hi havia algun altre que tingués més 
pes als que ens havíem plantejat en un principi. Hem decidit, per exemple, no fer seccions a 
cada una de les habitacions, ja que amb les seccions transversals i longitudinals de l’edifici ja 
quedava prou clar, i dedicar el temps a fer alguna imatge en tres dimensions, més il·lustrativa. 
 
Com a conclusions del projecte en si, el gran problema de la masia és el deteriorament que 
presenta i que per realitzar aquest canvi d’us i la seva reforma suposaria una gran despesa 
econòmica, fet que actualment resulta inviable, tot i que potser d’aquí alguns anys es podria 
dur a terme.  
L’idea final era aconseguir reformar una masia, per recuperar una construcció històrica, i 
també crear un espai de relaxació i esbarjo, i així també donar un impuls al turisme de la zona. 
 
Com a conclusió final d’aquest treball, dir que n’estem satisfetes, que ens ha enriquit personal i 
professionalment.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 6. CONCLUSIONS 
 
 
The realisation of this project has supposed hard work and dedication, and it hasn’t been 
easy. 
 
We have found few difficulties, especially at first, on the organisation in group, because one 
lives in Barcelona and the other one is from Terrassa, so we couldn’t meet as frequently as 
we would like. Even so, making this work in group finally is a positive thing. First of all, there 
is a double way to reach knowledge: if one of the group knows one thing that the other 
ignore, then the first one can explain it to the other, and that means double enrichment. 
Furthermore, when you have a doubt, if the other can answer it, you go faster, without a 
slowly research. Working together it is also important to build us for the future in a profession 
like ours, where you always have to cooperate with other experts. Moreover that had helped 
us to motivate us, because you always have to answer to the other and never can stop 
pulling together. 
 
Regarding to the contents, they all have been very interesting and we have been very 
motivated with them, because it was our choice and we have had to shape it from the 
beginning. It is true, but, that it hasn’t been an easy work. The lack of experience and 
knowledge in this subject, the traditional construction with wood and rock walls, made us do a 
research for our own. Even though that it provoked some difficulties, and sometimes we 
didn’t know how to continue, the final result is an enrichment and a deepening in he acquired 
knowledge from the degree, as well as the fusion with the knowledge studied before. We 
could also practice and consolidate the learnt knowledge.  
 
Along the work, we had to stop our tasks and think about the additional contents we should 
add to these that we had thought firstly and think if there was other contents that had more 
reason to be there. For example we have decided not to make sections to every room 
because with a 3D Picture it would be clearer. 
 
As a conclusion of the project, the biggest problem is that the cottage has a big damage, and 
its solution means a high economical spending and that nowadays is unviable. Maybe in 
some years it became true.  
The ultimate idea was to reform a cottage, recovering an historical construction and create a 
place where to disconnect from the routine. And, of course, it would give a boost to the rural 
tourism in the area. 
 
To conclude, we have to say that we are happy with the work made, it made us grown 
personally and professionally. 
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9 LLISTAT DE PLÀNOLS 
 
 
9.1 ESTAT ACTUAL 
 

1. Emplaçament i situació 
2. Vegetació i entorn 
3. Evolució històrica 
4. Recull fotogràfic façanes 
5. Recull fotogràfic planta baixa estat actual 
6. Recull fotogràfic planta pis estat actual 
7. Recull fotogràfic planta sota coberta estat actual 
8. Planta baixa estat actual 
9. Planta pis estat actual 
10. Planta sota coberta estat actual 
11. Planta torre estat actual 
12. Coberta estat actual 
13. Planta baixa estat actual. Estructura 
14. Planta pis estat actual. Estructura 
15. Planta sota coberta estat actual. Estructura 
16. Planta torre estat actual. Estructura 
17. Secció A-A’ 
18. Secció B-B’ 
19. Secció C-C’ 
20. Façana nord-est estat actual 
21. Façana sud-est estat actual 
22. Façana sud-oest estat actual 
23. Façana nord-oest estat actual 

 
9.2 ESTAT REFORMAT 
 

24. Planta baixa i planta pis enderroc / obra nova 
25. Planta sota coberta i planta torre enderroc / obra nova 
26. Entorn estat reformat 
27. Planta baixa estat reformat. Cotes 
28. Planta pis estat reformat. Cotes 
29. Planta sota coberta estat reformat. Cotes 
30. Planta torre estat reformat. Cotes 
31. Coberta estat reformat. Cotes 
32. Secció D-D’ estat reformat 
33. Secció E-E’ estat reformat 
34. Façana nord-est estat reformat 
35. Façana sud-est estat reformat 
36. Façana sud-oest estat reformat 
37. Façana nord-oest estat reformat 
38. Planta baixa estat reformat. Mobiliari 
39. Planta pis estat reformat. Mobiliari 

 

 
 

40. Planta sota coberta estat reformat. Mobiliari 
41. Planta torre estat reformat. Mobiliari 
42. Coberta estat reformat. Mobiliari 
43. Planta baixa estat reformat. Estructura 
44. Planta pis estat reformat. Estructura 
45. Planta sota coberta estat reformat. Estructura 
46. Planta torre estat reformat. Estructura 
47. Planta fusteria 
48. Fusteria 01 
49. Fusteria 02 
50. Fusteria 03 
51. Fusteria 04 
52. Planta baixa estat reformat. Electricitat i Telecomunicacions 
53. Planta pis estat reformat. Electricitat i Telecomunicacions 
54. Planta sota coberta estat reformat. Electricitat i Telecomunicacions 
55. Planta torre estat reformat. Electricitat i Telecomunicacions 
56. Coberta estat reformat. Electricitat i Telecomunicacions  
57. Planta baixa estat reformat. Fontaneria 
58. Planta pis estat reformat. Fontaneria 
59. Planta sota coberta estat reformat. Fontaneria 
60. Planta baixa estat reformat. Evacuació 
61. Planta pis estat reformat. Evacuació 
62. Planta sota coberta estat reformat. Evacuació 
63. Coberta estat reformat. Evacuació 
64. Planta baixa estat reformat. Calefacció i Ventilació 
65. Planta pis estat reformat. Calefacció i Ventilació 
66. Planta sota coberta estat reformat. Calefacció i Ventilació 
67. Planta torre estat reformat. Calefacció i Ventilació 
68. Detalls constructius 1 
69. Detalls constructius 2 
70. Detalls constructius 3 
71. Detalls constructius 4 
72. 3D 

 
 
 
 




