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Carta de la Codirectora del Projecte Mercè Zazurca i Codolà 

(Arquitecta) 

 

Les pràctiques de la Diana Cortina en el nostre estudi s’han centrat 

en el seguiment de les direccions d’obres que hem estat duent a 

terme al despatx: la Catedral de Barcelona i, sobretot, el pavelló 

de la Mercè del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, en l’apartat 

d’interiors. 

Primerament, trobo important destacar la gran oportunitat que 

representa per un estudiant del darrer curs  participar en dues 

obres com aquests per: 

•L’interès patrimonial de totes dues obres. 

•L’equip interdisciplinari que ha participat en el projecte i 

direcció d’obra. 

•L’experiència de contacte directe amb l’obra i amb tots 

els implicats en el procés d’execució. 

Dit això, trobem que la contribució de la Diana durant aquest 

període de pràctiques ha estat molt satisfactòria pels següents 

motius: 

•Per la seva motivació per aprendre i per treballar (tant o 

més del què se li demanava). 

•Per l’actitud tant positiva que ha demostrat des del primer 

moment, malgrat la complexitat de les obres. 

•Per la curiositat que ha demostrat, fent sempre preguntes 

interessants. 

•Perquè ha sabut escoltar i assimilar els nous coneixements 

amb una rapidesa sorprenent. 

•Perquè ha sabut aprofitar aquests nous coneixements per 

seguir fent preguntes i qüestionant el status quo,  forçant-

nos així a trobar millors solucions. 

A més de les qualitats i la contribució de la Diana, aquests 

pràctiques han estat també molt interessants per a nosaltres pel 

que implica assumir el rol pedagògic en cadascuna de les tasques 

en què la hem fet participar. En primer lloc, perquè ens agrada i 

pensem que es treballa millor quan la gent entén el que fa i 

perquè ho fa, i ho sap explicar. I en segon lloc, perquè per 

respondre a les preguntes de la Diana cal un esforç de síntesi que 

és molt útil. 

Les principals conclusions de les pràctiques: 

•Cal destacar que, donada la bona actitud de la Diana i 

les seves habilitats, ha estat molt ben acceptada i 

valorada  en l’equip del despatx, compartint la 

capacitat de treball amb il·lusió i el bon ambient que ens 

caracteritzen. 

•S’ha guanyat la nostra confiança per delegar-li molts 

temes, considerant-la sempre com una més de l’equip. 

•Ha tingut l’oportunitat de participar en tot tipus de 

reunions a l’obra amb: la direcció facultativa, 

 col·laboradors externs, representants de la propietat, 

constructors, industrials, etc.  Coneixent de primera mà 

totes les problemàtiques de l’obra. 

En definitiva, només podem dir que estem molt contents amb 

aquesta experiència i amb la contribució de la Diana al nostre 

equip durant tot aquest temps. 
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0.Resum 
 
El treball desenvolupat es situa bàsicament al Pavelló de la Mercè, 

el qual està ubicat dins del recinte modernista de l’Hospital de Sant 

Pau. L’Hospital ocupa l’espai de nou illes de l’Eixample i està situat 

entre el carrers Sant Antoni-Maria Claret, Cartagena, Sant Quintí i 

Mas Casanovas; l’Avinguda Gaudí uneix l’hospital amb una de les 

obres del modernisme més important de Barcelona, coneguda 

arreu del món, La Sagrada Família de l’Antoni Gaudí . 

 

El treball és model practicum i realitzat a partir de la participació 

en les obres. 

 

El projecte està dividit en diferents parts, una primera que és  un 

petit recull històric en el qual es presenta l’objecte d’estudi 

contextualitzant-lo en la història (1905-1911), és una obra 

pertanyent a la corrent modernista. L’arquitecte de l’obra fou en 

Lluís Domènech i Montaner (1850-1923) el qual morí abans de 

finalitzar tota l’obra, el seu fill en Pere Domènech i Roura (1881-1962)  

fou l’encarregat d’acabar-ho. En conjunt es va inaugurar l’any 

1930. 

 

La narració de l’objecte està fraccionada en diferents parts, 

s’explica com era a l’origen previ a la intervenció de l’arquitecte 

Víctor Argentí i com serà a partir del projecte de l’arquitecta 

Mercè Zazurca, que tindrà la funció d’encabir a tres institucions 

dins de l’edifici, sempre amb la premissa de conservar al màxim 

l’aspecte original en quant a acabats tot procurant que les 

intervencions siguin el menys agressives possibles i sense desentonar 

amb la resta. 

 

 L’edifici és un dels 27 pavellons que composen l’Hospital , forma 

part del conjunt dels 8 pavellons d’infermeria que es troben a la via 

principal, prolongació de l’entrada principal. 

 

El recinte del pavelló es desenvolupa en dues plantes més coberta. 

Ambdues plantes són idèntiques en distribució i es composen per 

tres zones diferenciades:  

- Cos d’accés que inclou el vestíbul, una sala circular i a 

continuació d’aquesta, una altra cambra on s’encabirà 

una escala nova. A l’altre façana, que té orientació al nord, 

es troben un parell de cambres més i una escala de cargol 

de pedra.  

- La nau central és una amplia zona amb dos accessos des 

de l’exterior mitjançant rampes.  

- El cos posterior o cos oest està format per una zona de pas 

sense portes, anomenada zona de reprografia, tres 

cambres a la zona de façana sud i dues cambres 

separades per la escala de servei a la façana nord.  

 

Un cop descrit i presentat l’objecte s’expliquen les parts que fins 

ara pel desenvolupament de l’obra he pogut seguir , s’explica per 

sistemes en comptes de cronològicament ja que, mitjançant 

aquesta manera es pot seguir millor el desenvolupament progressiu 

de cada apartat. Dins de les parts a desenvolupar  consta: 

� Estructura, on es fa una explicació del sistema, essent 

aquest d’estructura metàl·lica revestida per mitja de 

fabrica de maó.  

� Instal·lacions és un breu resum de les instal·lacions del 

pavelló lligades al nou ús del pavelló, algunes millorades i 

altres completament noves com és l’ús de la geotèrmia. 

� Vidres i vitralls, s’identifiquen els diferents tipus de vitralls 

trobats al pavelló del qual només són autèntics, el vidre 

flemish i un vitrall que es troba sobre una de les portes de la 

nau central   

� Fusteries, es fa un repàs de les fusteries del pavelló, les 

quals són de pi, i com s’actuarà vers a aquestes. 

� Arqueologia, és l’exposició de les raons i criteris, com 

intervenció i àmbits d’actuació de la fase. Molt lligada a la 

fase d’instal·lacions ja que és necessària per a l’excavació 

de galeries per on passaran les canonades i diferents 

conductes. 

� Revestiments ceràmics, aquesta és la part més extensa, es 

diferencia entre paviments i rajoles de revestiment vertical. 

La ceràmica, la qual es troba en grans quantitats, és un 

material de certa rellevància en el modernisme. Dins del 

recinte del Hospital quant més proper està  situat un 

pavelló  al pavelló de l’Administració, l’edifici principal,  

més ric és en revestiment ceràmic, és a dir, té més rajoles i 

sobretot de tipus ornamental. El Pavelló de la Mercè 

disposa de tota la primera planta revestida al complert de 

rajoles, tant les voltes com les parets, excepte en la sala 

circular que està recoberta però no en total la seva 

superfície. En la planta inferior només hi havia els 

arrambadors ceràmics de sota finestra (1,6 m) i unes rajoles 

que revestien la zona de trobada entre voltes de la nau 

central. L’única escala revestida era la de servei  tant en la 

contrapetja com  en la zona del arrambador d’alçada 

aproximada de 1,75 m.  
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Dins de l’apartat de paviments s’expliquen les tipologies i 

industrials subministradors, alhora que es fa un repàs dels 

diferents tipus de paviments segons la zona, d’originals són 4 

tipologies: marbre a la zona de l’escala, mosaic hidràulic 

com a fet aïllat en un dels despatxos o cambres del cos 

posterior, peces hexagonals ceràmiques i rajoles de 

ceràmica de forma rectangular i intercalades amb creus 

de Sant Jordi. Com a incís dins d’aquest subapartat 

s’explica també l’actuació realitzada en els paviments 

hexagonals. També s’explica quin serà el resultat final del 

pavelló després de la intervenció. 

 

En l’apartat d’enrajolat s’explica l’estat de les rajoles 

tipologia, es diferència entre ornamentals i llises la majoria 

tenen unes mides de 20x20 o de 10X20 cm. Tant mateix es 

conta l’estat inicial en el que es trobava, el qual és 

fidedigne a l’original, de l’època d’edificació, i quina és la 

idea de projecte que s’està duent a terme. Dins del 

projecte també hi ha una explicació del protocol 

d’intervenció vers la rajola i  el protocol de restauració de 

les rajoles. Mitjançant una visita realitzada al taller del 

ceramista i l’elaboració d’unes fitxes s’il·lustren les dues 

tècniques emprades per a la realització de rajoles 

ornamentals , Estergit (anterior del 1900) i Trepa (utilitzada a 

partir del 1900). 

 

Dins l’apartat del seguiment de les etapes d’obra és notablement 

més extens els revestiments de rajola que d’altres seccions igual de 

significatives dins de l’obra. La idea és fer un breu resum de les 

etapes en les quals no he adquirit una alta responsabilitat a 

diferencia del tema dels revestiments.  

Al document l’explicació de les diferents etapes s’intercalen amb 

imatges per tal de fer les explicacions més esclaridores.  

 

El document finalitza amb un apartat de conclusions i agraïments, 

en el qual exposo el meu punt de vista en el funcionament de les 

obres d’adequació i restauració del pavelló partir de la meva 

experiència , és a dir, explico tant el que m’ha semblat que s’ha fet 

com a bona actuació així com les coses que jo hagués canviat. 

 

Al final s’adjunten un seguit d’annexes amb els quals he pogut 

completar el treball, annexes fotogràfics entre d’altres del pavelló i 

també una part del meu treball desenvolupat al despatx vers la 

catedral de Barcelona en la qual he fet un seguiment per poder 

incloure la informació obtinguda al As built. 
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 1. Introducció 
 
Aquest projecte tracta sobre el seguiment de les obres de 

restauració i adequació de l’interior del Pavelló de la Mercè del 

hospital de Sant Pau i la Santa Creu, el seguiment de les obres és 

des de la vessant de la direcció facultativa però des del punt de 

vista de l’arquitecta.  

 

El projecte es realitza a partir de la finalització del DAC de 

Rehabilitació cursat de setembre a febrer del 2011 i per mitjà 

d’unes pràctiques per estar col·laborant en el gabinet 

d’arquitectura del despatx de l’arquitecta Mercè Zazurca.  

 

Les obres s’inicien al juny de l’any 2012 i és el seguiment d’aquestes 

fins el mes de gener del 2013 tot i que estan pensades per acabar-

se al mes Abril.  

 

La meva experiència al despatx comença al mes de febrer del 

2012, per tant, fins el inici de les obres de l’Hospital de Sant Pau  

prenc part dins del projecte de rehabilitació i restauració de la 

Catedral de Barcelona, la qual cosa m’aporta coneixements 

d’arquitectura gòtica i entendre part del procés per a la 

construcció en pedra. Ja que durant les visites he fet seguiment 

amb els picapedrers de les obres del cimbori i la torre de les 

campanes.  

 

 A partir de l’estança al despatx i el desenvolupament d’aquest 

projecte puc traduir en la pràctica els coneixements teòrics i 

pràctics apresos mitjançant el Dac de Rehabilitació i els acumulats 

durant tota la carrera, sobretot relacionats en matèries com 

materials, construcció 6, estructures, historia, instal·lacions o 

representació gràfica. Una obra de restauració tant important i 

singular com aquesta permet veure entre d’altres com han de 

treballar juntes tècnica i estètica.  

 

Les motivacions per la realització d’aquest treballar és professional i 

personal, professional en el sentit de tenir la oportunitat de poder 

adquirir nous coneixements relacionats amb la restauració gràcies 

a un edifici tant singular i que no és un element aïllat sinó que 

forma part del recinte modernista més important d’Europa. Gràcies 

a les diferents reunions d’obra puc veure com treballen o quins rols 

desenvolupen les diferents parts involucrades en el projecte. Les 

motivacions de caire personal és poder tenir la satisfacció de 

treballar en un edifici que des de petita he pogut veure com una 

obra d’art i molt complexa. 

 

La meva feina a desenvolupar dins del despatx es centra en el 

seguiment i control del processos que estan relacionats 

directament amb el revestiments ceràmics, és a dir, fer un 

seguiment d’aquests, així com fer alçats planimètrics dels 

paraments verticals que no en disposen, controlar la disposició de 

les instal·lacions ancorades a les rajoles ... Per aquesta raó és la 

part més extensa de tot el treball i que està explicada amb més 

detall, també he seguit el desenvolupament de les altres parts com 

instal·lacions però no en tant de detall o profunditat.  

 

Aquest treball m’ha donat la oportunitat de veure que la 

restauració en si mateixa és multidisciplinari molt més complexa de 

l’esperada en un principi. 
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2. L’objecte i el projecte: 
 
L’Hospital de Sant Pau 

 
L’objecte del projecte és el pavelló de la Mercè ubicat al recinte 

històric de l’Hospital de Sant Pau, és l’exponent modernista més 

important d’Europa. 

 

Tot el complex és una iniciativa del banquer català Pau Gil i Serra, 

tot i així els seus orígens es troben al segle IX en l’Hospital de la 

Santa Creu i Santa Eulalia.  

 

Per poder entendre el projecte cal endinsar-se en el moviment 

modernista i renaixentista.  

 

Tal com s’ha citat amb anterioritat el projecte es va dur a terme 

gràcies a la iniciativa d’en Pau Gil i Serra, ja que va deixar un 

llegat en el seu testament de 4 milions de pessetes per la 

construcció d’un hospital modern a la ciutat de Barcelona. El 

resultat és un hospital concebut per en Domènech com un 

hospital públic però amb el mateix tractament d’un edifici privat. 

La ubicació, així com la singular i única arquitectura no tenen un 

altre propòsit que donar pau i repòs als malalts però com ja s’ha 

dit dins d’una entitat pública, malgrat que per la seva aparença 

no ho sembli.  

 

El complexa es desenvolupa en un espai de 9 illes  de l’Eixample. 

Cada pavelló tenia una funció diferent: investigació, quiròfans, 

pavellons d’infermeria per a l’atenció de malalts. Cada pavelló 

estava aïllat respecte als altres perquè en Domènech considerava 

essencial: separar serveis de serveis generals dels d’infermeria i 

separar-se també els malalts contagiosos dels relativament 

inofensius així com els malalts mèdics dels quirúrgics i els homes de 

les dones.  

 

Cada pavelló tenia la seva zones enjardinades sense edificar, es 

comunicaven entre si per mitja dels passadissos subterranis. La 

característica distribució dels pavellons el color de les cúpules i les 

teulades i la verdor del espais obert, així com la seva 

ornamentació el va convertir en una gran taca de color dins de la 

ciutat i encara avui en dia perdura. 

 

Les obres es van desenvolupar  entre els anys 1902 i 1928 per en 

Domènech tot i així els últims anys el que va acabar el projecte fou 

el seu fill ja que l’any 1923 en Domènech va morir, el seu fill Pere 

Domènech i Roura, va finalitzar el projecte construint els pavellons  

com els de l’Assumpció i Sant Frederic, als construït  prèviament.  

L’any 1930 s’inaugurà el recinte però posteriorment es construeix a 

l’any 1936 el pavelló de la tuberculosis i durant el 1961 la seu de la 

prestigiosa Fundació Puigvert. L’idea original era que el complexa 

estigués format per 48 pavellons però finalment es va quedar en 

27 . 

 

El pavelló de la Mercè forma part dels 8 pavellons d’infermeria 

aquests, estan situats a banda i banda de la via central,  els del 

costat esquerre (entrant des de l’Administració) eren destinats a 

les dones i eren dedicats a Mares de Déu com la Puríssima, del 

Carme, de la Mercè i de la Montserrat. Per l’altra banda els 

pavellons del costat dret estaven sota l’advocació dels sants 

masculins com són Sant Salvador, Sant Leopold , Sant Rafael i Sant 

Manel aquest últim es va construir sota la direcció d’en Pere 

Domènech, es separaven els malalts segons el tipus de infermetat i 

sexe. 

 

 

Font:https://encryptedtbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRL6--
CheTjpGGWVHambh77g9KJ2CTgKbQ3yubjKLs8x7j97uTY  
Data 18/01/2013 

 

 

Imatge d l’arxiu històric de la Santa Creu i Sant Pau. 
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El pavelló de la Mercè, l’estat inicial:  

 

El pavelló de Ntra Sra de la Mercè va esser construït entre els anys 

1905-1911 per en Lluís Domènech i Montaner. Està situat en el 

sector Nordest entre els pavellons de la Verge de Montserrat i la 

Mare de Déu del Carme. 

 

El pavelló està dissenyat sota el mateix patró dels altres pavellons 

d’infermeria,és a dir, l’accés principal està situat a la gran via 

central s’accedeix mitjançant una rampa de poc pendent o bé 

una escaleta de pocs graons, tot i així des de l’exterior i a peu de 

carrer hi ha un total de 4 accessos, el cinquè accés, és soterrat i 

com ja s’ha citat és des dels passadissos.  

 

La planta és  una gran planta rectangular i el eix principal 

d’orientació Est-Oest es desenvolupa en dues anomenades planta 

0 i planta -1. La planta 0 queda elevada sobre el nivell de terra ja 

que la  pendent del terreny és elevada. L’immoble està dotat de 

patis anglesos  orientats al Nord i al Sud que permeten d’aquesta 

manera aconseguir il·luminació per l’espai de manera natural de 

una gran part del perímetre de la planta -1.  

 

El edifici està format per tres volums, inicialment cadascú per un ús 

definit. A la planta principal, l’espai central era l’emplaçament de 

dels llits dels malalts, des del vestíbul de l’entrada principal s’obren 

dues portes laterals que comuniquen amb l’antiga sala amb el 

que era el despatx mèdic (per consultes dels familiars) i l’arxiu 

d’historial clínics i amb la sala de dia l’altre costat , que servia pels 

malalts que podien deixar els llits i poguessin estar llevats les hores 

de llum natural i i era l’espai que ocupaven per poder rebre les 

visites dels seus familiars sense la necessitat de que entressin a la 

sala dels malalts. La sala està orientada al sud, aquest espai tenia 

una coberta amb cúpula esfèrica (la qual es va esfondrar 

enderrocant a la vegada el forjat de la planta inferior) que 

posteriorment es va refer. El vestíbul es comunicava amb la sala 

principal o sala dels malalts mitjançant per una porta doble batent, 

que no era massissa ja que tenia vidre entre els llistons.  

 

Des de l’espai principal i en semicercle s’obrien les dependencies 

de servei com eren la cuina, tres lavabos, cambra de neteja i dues 

de bany, una de les quals (façana nord) estava dotada amb una 

banyera mòbil de per permetre el trasllat si fos necessari a la sala.  

La cuina i el despatx mèdic tenien accés directe a l’escala de 

cargol que comunica el soterrani i la coberta.  

 

El cos situat a l’extrem oposat de l’entrada, és a dir, a l’oest era un 

espai destinat a l’aïllament i sortida de cadàvers així com roba 

bruta entre d’altres. Les sales dedicades a l’aïllament tenien 

xemeneies de ventilació que comunicaven directament amb 

l’exterior. En aquest sector també es disposa d’un ascensor que 

dóna comunicació amb el soterrani i una escala que comunicaria 

planta -1, 0 i coberta. L’escala de servei era suficientment ample 

per poder transportar lliteres . En aquesta zona també estaven 

ubicades una cambra de bany i neteja així com una habitació pel 

vigilant o infermer. 

  

A la nau central es trobaven les grans sales d’infermeria i en el 

volum posterior la zona d’aïllament i d’altres serveis. A la planta -1 

estaven ubicats les sales de consulta. 

 

En un principi tenia la funció del pavelló de maternitat , destinat 

per a parts, ginecologia i obstetrícia i tenia un total de 60 llits.  
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 Disseny de planta 0 segons en Lluis Domènech i Muntaner. 

Com s’observa a la fotografia eren espais diàfans. 

Des de l’entrada o vestíbul a mà esquerra la sala de dia que 

comunica directament amb el WCs i un petit quartet de neteja , a 

mà dreta es troba la cambra mèdica, a continuació una cuineta 

(cocinilla), un bany  i una altra cambra de neteja. A la zona 

central trobem la sala dels malalts. El  actuals despatxos de 

projecte 1, 3 i 4 són cambres d’aïllament i el despatx 2 pel 

cel·lador o guardià. A l’actual office d’aquesta mateixa planta 0 

del cos posterior s’hi troben un WC i una zona de neteja. 
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Planta -1 segons el disseny d’en Domènech, al cos posterior ubica 

un espai disponible per  a calefacció, un quartet de neteja i un 

bany, a la nau central serà el lloc per quiròfans  i al cos d’accés 

s’hi troben al costat de la sala circular un zona de neteja i un 

lavabo i al costat simètric una cambra de desinfecció del personal 

a continuació uns vestuaris.   La zona de la sala de dia era el  

laboratori.   
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Projecte actual  

En l’actualitat la seva funció serà donar cabuda a tres institucions 

que faran servir el actual espai com a oficines de recerca i 

investigació sanitària; les tres empreses són BIOCAT, la OMS i una 

tercera a confirmar per part de la propietat. La nova distribució 

per tant varia i difereix bastant de la anterior.  

 

Entrant per l’accés principal a mà esquerra es troba la sala de dia 

o rodona, a continuació on s’ubicaven banys de façana sud ara 

hi haurà una nova escala. Partint de la Zona d’Accés a mà dreta 

està ubicat el Magatzem que té accés directe a l’escala de 

cargol, l’altra estança amb accés directe a la mateix escala i 

confrontant és l’Office, aquest tipus d’espai està dotat amb una 

barra que conté una pica , espai per armaris i emmagatzematge i 

una nevera. La següent cambra seguint aquesta línea de façana 

Nord és el Bany del cos d’accés, l’espai està compartimentat en 

dos petits banys un dels espais encabeix un inodor, la pica està 

fora i l’altre és equipat per a minusvàlids.  Al costat de l’entrada 

dels banys està allotjat un ascensor, que és fa nou per tal de 

poder-te comunicar entre plantes sense la necessitat d’anar al 

Cos Posterior. A la zona central d’aquesta Planta 0 ens trobem el 

mostrador de la primera entitat, i al vell mig de la nau està 

localitzat un moble el qual encabirà llocs de treball en dues 

plantes, per tenir accés a la Planta superior o Altell el moble 

disposa de muntacàrregues i unes escales. Desprès de la nau 

central trobem la sala de reprografia on s’hi ubicaran les 

màquines fotocopiadores i d’altres maquinaries. Al finalitzar la 

zona de reprografia hi ha una porta de comunicació amb el 

passadís del Cos Posterior però que sol podrà obrir el personal de 

manteniment o en cas d’incendi, al altre costat es troba una altra 

entitat.  

Al Cos Posterior, al passadís s’hi troba un altres moble de recepció ,  

aquest espai està dotat de quatre Despatxos,  un ascensor per 

resoldre la comunicació vertical i un Office amb l’entrada al 

costat d’aquest. L’escala de servei com la de cargol porten a les 

cobertes així com a Planta -1. 

 

A la Planta -1 al Cos Posterior trobem els mateix nombre de 

despatxos i disposició molt similar però en comptes d’un Office hi 

ha un Bany, aquí finalitza la propietat de aquesta entitat ja que 

ocupa el cos posterior en les dues plantes.  

 

Al costat de l’ascensor trobem una altre porta tancada que 

només s’obrirà en cas de manteniment o en cas d’incendi. L’espai 

de la tercera entitat es desenvolupa al igual que la primera en 

tota la resta de la Planta -1, Reprografia on, Nau Central i cambres 

adjacents. La Nau Central es troba compartimentada per mitja de 

mobiliari de fusta però acabats amb mampares de vidre per no 

perdre la noció d’espai diàfan. Els banys d’aquesta entitat 

s’ubiquen igual que a la de la planta superior. A continuació en 

comptes de office tenen una Sala Polivalent que servirà com a 

segona sala de reunió ja que el Office el tenen localitzat a la zona 

de reprografia. I per últim la Sala de dia serà utilitzada per a 

reunions. 

Dades urbanístiques 

El conjunt arquitectònic està inclòs en el vigent Catàleg del 

Patrimoni Històrico-Artístic de la ciutat de Barcelona (ficha 716, 

M.H.A declarat Monument Historicoartístic d’Interès Nacional per 

el Reial Decret 1719/1978,19-5 BOE.18-7-1978).  

Tot el recinte està protegit i regulat pel Pla Especial d’Ordenació 

de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (setembre de 1996). El 4 

de desembre de 1997 el conjunto fou declarat  per la UNESCO 

Patrimoni de la Humanitat 

.

Evolució constructiva  

El particular el Pavelló de la Mercè ha sofert una evolució 

constructiva que està llistada a continuació. 

 

1905 Construcció dels soterranis. 

1907 S’acaba la sala de dia, el revestiment de les voltes de la sala i 

s’ha col·locat l’escama de la cúpula del dipòsit d’aigües. 

1908 Es construeixen les rampes exteriors, es col·loquen les pedres 

de les entrades laterals, així com els revestiments de les parts altes 

de la sala diàfana, de les estances d’aïllament i lucernaris 

1909 Acaben de col·locar tots els revestiments 

1910 Acaben de col·locar les imatges de l’exterior, baranes i 

fusteries 

1911 El seu estat era el següent: 

“La parte constructiva y de escultura está terminada, así como las 

cubiertas de teja con todas las chimeneas vidriadas de ventilación, 

la cubierta de escamas de la torr-depósito de aguas la del mismos 

material de la cúpula del cuerpo octogonal de la sala  y 

conducciones de aguas pluviales. Están además revestidas las 

bóvedas de la planta baja y colocada toda la decoración 

exterior de azulejos vidriados excepto la perteneciente a la sala 

de día. No tiene revestidas las bóvedas de la sala en planta de 

sótanos. 

1913 es varen instal·lar els dispensaris 

1914 S’encarregà a la Casa Rigal y Granell les vidrieres 

1918 S’encarregà a la Casa Muntadas la instal·lació de la 

calefacció 

1928 La situació es descriu com: la planta alta està totalment 

acabada, i les plantes baixes completes d’instal·lació, faltant 

col·locar aparells sanitaris, pintura i vidrieres 

1929 S’ha acabat la instal·lació d’aigua als baixos del pavelló i per 

tant ja es pot posar en marxa el dispensari. La Planta baixa, actual 

planta 0, era la zona de visita mèdica i els soterranis, actual Planta 

-1,  tenien lloc els parts i radioteràpia. 
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1936 el pavelló es va destinar com a emplaçament d’assistència 

dels ferits de la Guerra Civil. Posteriorment es va recuperar el seu 

destí original. 

1959 Es practiquen obres de reforma i consolidació general 

1979-80 Obres de restauració modèlica restauració i instal·lació del 

servei d’obstritecia del pavelló, dutes a terme pels arquitectes 

Antoni González Moreno-Navarro, José Luis González Moreno-

Navarro i Víctor Argentí. se’ls otorga el Premi FAD de restauració 

de l’any 1980. 

1981 Projecte de restauració i endegament de l’entorn del Pavelló 

de la Mercè. Fase A 

1996 Remodelació del conjunt escultòric de la façana oest del 

Pavelló de la Mercè. 

2003 Rehabilitació del cos est del Pavelló de la Mercè (sense  

finalitzar la part corresponent a la rotonda-cúpula de la sala de 

dia). 

2004 Esfondrament de la cúpula durant les obres de rehabilitació. 

2010 Surt a concurs el pavelló de la Mercè. 

Durant el 2010 es va realitzar el projecte de façanes i cobertes del 

pavelló per part del arquitecte Josep Emili Hernández Cros. 

2011 Surt a concurs el projecte d’interiors i s’adjudica tant el 

projecte com la Direcció Facultativa a l’equip  de la Mercè 

Zazurca. 

Actualment encara s’estan portant a terme les obres d’interiors les 

obres de restauració, rehabilitació i adequació del pavelló per 

part de l’equip de la Mercè Zazurca. 

 

 

 Projecte d’en Victor Argentí., 1979-1980. 

 

Segmentació actual  del pavelló segons entitats. 

 

 

 

 

 

 

Biocat  

OMS  

3ra entitat  

Espai comú   
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Concurs i agents 

Per a la adjudicació de la realització de les obres del pavelló de la 

Mercè al igual que amb el de St. Manel es va fer que la obra sortís 

a concurs. Ara bé els concursos es van fer  de la següent manera 

es va fer un primer concurs per el projecte de façana el qual va 

ser adjudicat a l’Emili Hernández Cros, posteriorment va sortir a 

Concurs la Direcció de l’obra del projecte guanyador que també 

es va adjudicar al mateix arquitecte, tot i així podria haver estat un 

altre. Acte seguit va sortir a concurs l’empresa constructora que 

va ésser guanyadora Cots i Claret.  

 

Un cop tota la part exterior estava decidida va sortir a concurs la 

part del interior a l’estiu del 2011, primer va passar la part de 

projecte que de la fase inicial que era currículum van quedar 5 

equips el projecte dels quals avaluava una jurat. Aquest concurs 

se’l van adjudicar a l’arquitecta Mercè Zazurca i Codolà, al cap 

d’un temps va sortir la Direcció  d’obra  va ser adjudicada per 

concurs a la mateixa arquitecta  i per últim per concurs va sortir 

com a constructora una UTE formada per Vopi4, Grup Soler i Xavier 

Alsina. La empresa instal·ladora és Atrian aquesra es imposada per 

la propietat. 

 

En un principi el projecte dels interiors només anava a ser simple i 

exclusivament de l’adequació com ja s’ha explicat abans del 

pavelló per a diferents institucions  a més de la restauració de 

revestiments però a partir de les cales que es van demanar abans 

de l’adjudicació la propietat va decidir afegir també la part 

d’estructura. Algunes parts es tractaven des de l’exterior i altres 

des de l’interior.  

 

A continuació es descriuen les diferents institucions o persones 

involucrades en el projecte: 

 

Propietat i Promotor:   

M.I.A. - Molt Il·lustre Administració. Fundació Privada de l'HSCSP. 

 

Project Mannager 

Frederic Crespo 

 

Representants a l’obra per part de la propietat  

Alex Viver  

Tomàs Beltran 

 

Constructora (Ute) 

Vopi 4 (David Frías) 

Grup soler (Jordí Rivas) 

 Xavier Alsina (Miguel  Salcedo) 

Subcontracten la mà d’obra  

 

Arquitectes (Direcció facultativa)    

Mercè Zazurca i Codolà, arquitecta 

Oriol Solanes i Tauler, arquitecte 

Joan Francesc Garcia, arquitecte 

Col·laboradors  d’Arquitectura   

César Sánchez, arquitecte 

Mireia Muntanyola, arquitecta 

Diana Cortina Méndez 

 

Aparelladors (Direcció facultativa) 

Joan Ardèvol, arquitecte tècnic (Ardèvols i associats, s.l.) 

Cristina Carmona, arquitecta tècnic (Ardèvols i associats, s.l.) 

Sonia Doix, arquitecta tècnic (Ardèvols i associats, s.l.) 

Salvador Segura, arquitecte tècnic (Ardèvols i associats, s.l.) 

Âlex Moreno, arquitecte tècnic (Ardèvols i associats, s.l.) 

Estructures  

Pere Roca. Catedràtic UPC del Dep. d’enginyeria de 

construcció  

Joan Francesc Garcia, arquitecte 

 

Instal·lacions  

Joaquim Carbonell, enginyer (Quadrant. Enginyeria  

d’instal·lacions ) 

 

Instal·ladors  

Atrian s.l.  

    

Acústica  

Higini Arau, Dr. en Física 

 

Historiadors  

Reinald González. Dr. en   Hist.  de l’art 

Francesc Caballé. Historiador 

Marta Saliné, Historiadora  

 

Restauració  

Joan Casadevall (gabinet del color) 

Joan Ramón Rosell (Construcciones arquitectòniques) 

Manuel Diestre, Ceramista 

Empreses Restauradores Ecra i Arcovaleno 

 

Vitrallera  

Paloma Somacarrera 

La implantació a l’obra es va realitzar a finals de maig de 2012 i les 

obres van començar el 18 de juny de 2012. 

Amb el  planning previst revisat a dia 21 de desembre en un 

principi la data de final d’obres és del 12 d’abril però segons la 

previsió d’obres serà el 30 d’Abril de 2013.     
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Actual projecte planta -1   
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Actual projecte Planta 0      
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Actual projecte planta altell. Només és l’alçada sobre moble nau 

central  
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Seccions transversals del pavelló de la Mercè diferents seccions 

amb i sense mobiliari. 
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Secció longitudinal del pavelló 
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3.Seguiment de l’obra  
 

A continuació es descriu  diferents etapes d’obra que he pogut 

observar i que estan començades . són les següents : 

� Arqueologia 

� Estructures 

� Instal·lacions  

� Vidres i vitralls  

� Fusteries 

� Revestiments ceràmics d’interior 

� Paviments 

� Rajoles 

  

El seguiment l’he fet mitjançant amb l’ajuda i consulta de la 

Memòria i projectes específics en cas de estructures, 

instal·lacions i Arqueologia. Pell seguiment a l’obra es 

convocaven reunions setmanals normalment dilluns o bé 

divendres. Atenent a aquestes dins de la caseta de Vopi 

implantada a l’obra  he pogut anar aprenent.  

 

Normalment la dinàmica d’aquestes reunions era exposició 

dels temes citats en les actes i tot seguit visita d’obra per poder 

fer el seguiment i a vegades per resoldre els problemes in situ.  

 

Per a la realització dels documents de les diferents etapes he 

fet servir les anotacions del meu quadern d’obra i de diferents 

projectes citats a bibliografia.  

 

Implantació a l’obra del agents implicat de les obres d’interiors, façana sud  

 

Implantació a l’obra del agents implicat de les obres d’exteriors , façana nord  
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3.1 Arqueologia 

 

1. Introducció   
 

Com s’ha exposat amb anterioritat les instal·lacions a la planta -1 

van per mitja de galeries soterrades. Per tant és necessari la 

contractació d’uns arqueòlegs encarregats per la comissió de 

patrimoni,  al ser un edifici amb valor històric.  

 

Els treballs de arqueologia a realitzar consisteixen en el sanejament 

de tots els paviments de l’edifici, així com l’excavació de noves 

galeries, i segons s’escaigui, la reforma o ampliació de galeries 

preexistents per al pas de les noves instal·lacions. Per tal de 

resoldre el problema de les humitats presents a la planta 

semisoterrani s’excavaran un conjunt de rases pel drenatge dels 

murs, així com la reforma de tota la xarxa de recollida d’aigües, i 

que podria suposar l’afectació del subsòl, segons s’escaigués. 

 

2. Procediment d’arqueologia, metodologia i tècniques 

 

Els criteris a usar en la fase d’arqueologia: 

 

- L’obertura del subsòl es farà tant mecànicament com de 

forma manual. 

- Es controlaran els rebaixos de terra fins a la cota 

d'afectació de les obres, de fins a 0,95m de profunditat per 

1,20m d’amplada en el cas de les noves galeries; fins a 

1,20m de fondària per 0,80m d’amplada en els treballs de 

la xarxa de recollida d’aigües; i entre 2,5 i 5m de 

profunditat per 1,5m d’amplada en el cas de les rases de 

drenatge dels murs.  

- Les fases d’obra que comportin remocions de terreny fossat 

de l’ascensor i galeries de serveis s’haurà de dur a terme 

amb seguiment arqueològic i la intervenció haurà de ser 

autoritzada per la Direcció General del Patrimoni Cultural.   

- Per tal que quedin documentats amb mostres els elements 

que es substitueixin es recomana que es conservin mostres 

dels elements constructius de cada tipus ( ceràmiques, 

elements escultòric de pedra , trencadís, forja...) dels 

originals que s’eliminin pel fet d’estar malmesos, i es posin a 

disposició de l’ajuntament de Barcelona. 

- Quan es localitzin restes arqueològiques, es procedirà a la 

seva excavació i documentació, utilitzant la metodologia 

adient segons el moment, decidida pel director de la 

intervenció i amb el vist-i-plau del Servei d’Arqueologia de 

Barcelona. 

- En el cas de localització d’estructures arqueològiques, es 

valorarà la seva entitat i importància 

- El sistema de registre que s’utilitzarà serà l’estratigràfic. 

 

3. Intervenció 

 

Es farà un rebaix del subsòl d’uns 65 cm, mitjançant medis 

mecànics i manuals, posant al descobert diverses galeries de 

serveis i estructures de sanejament i conducció d’aigües de 

l’edifici, algunes de les quals es veuen afectades per les 

necessitats actuals de la reforma de l’edifici. Les galeries 

descobertes de serveis i altres estructures de sanejament, s’han 

anat netejant. Hi ha hagut per tant l’afectació d’algunes 

d’aquestes estructures durant el desenvolupament de l’obra per 

tal de portar a terme les noves instal·lacions. Cal dir però, que el 

nivell d’afectació no és el mateix per totes elles.  

 

Per qüestions merament metodològiques i de treball s’ha dividit 

l’àrea de la planta en varis àmbits d’actuació, en total 12, que 

corresponen a les sales i habitacions en que es distribueix. 

 

- Àmbit 1: Aquest àmbit està definit per la cambra circular 

de sota la torre del pavelló, ubicada a la zona sud-est de 

la planta.  

- Àmbit 2. Es tracta d’un espai central que fa de pas entre la 

sala central i els túnels que comuniquen els diversos 

pavellons. 

  

- Àmbit 3 Aquest àmbit correspon a la sala que ve definida 

per la façana nord i est, a partir de la qual s’accedeix a la 

planta superior a través d’una petita escala de cargol. La 

seva forma seria la d’un polígon hexagonal irregular, que al 

sud limita amb l’àmbit 2, al sud-oest amb la sala central i a 

l’oest amb l’àmbit 4. 

 

- Àmbit 4 Àmbit de planta rectangular que s’ubica a la 

façana nord, limitant a l’est amb l’àmbit 3, al sud amb 

l’àmbit 6 i a l’oest amb el mur exterior. En el seu interior s’hi 

ha d’encabir el fossat de l’ascensor 

 

- Àmbit 5 Es localitza a la façana sud i enfront de l’àmbit 4, i 

presenta les mateixes dimensions que aquest. Es on s’hi 

encabirà la nova escala. 

  

- Àmbit 6 Aquest àmbit correspon a tota la nau central, 

limitant a l’est amb els àmbits 1, 2 i 3, i al sud amb l’àmbit 

12. Amb l’aixecament del paviment i consegüent rebaix 

del subsòl es va posar al descobert varies galeries de 

serveis i tres pous idèntics. 

 

- Àmbit 7 Aquest àmbit es localitza al sector oest del pavelló. 

Es tracta d’una sala rectangular definida per la façana 

nord, la façana oest, per la paret que la separa de l’escala 

principal d’accés al pis superior i al sud es troba limitada 

per l’àmbit 11. 

 

- Àmbit 8 Correspon a la sala que es localitza sota l’escala 

principal de l’edifici. Limita a l’oest amb l’àmbit 7, al nord 
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amb la façana, a l’est amb la paret de l’àmbit 9 i al sud 

amb l’àmbit 11. 

 

- Àmbit 9 Confrontat amb l’àmbit 8, aquí es localitza el fossat 

de l’actual ascensor. La sala restant queda molt limitada 

pel que fa a l’espai a rebaixar, i els treballs s’ha hagut de 

fer manualment en gran part. 

 

- Àmbit 10 Espai obert localitzat davant dels àmbits 7, 8 i 9 al 

costat de la façana sud, i separat d’aquells pel passadís 

(àmbit 11). 

 

- Àmbit 11 Aquest àmbit es troba definit pel passadís que 

separa els àmbits 7, 8 i 9 de l’àmbit 10. A l’est trobem 

l’accés a l’àmbit 12 i l’oest la façana. Aquí el rebaix 

pràcticament no va proporcionar cap tipus  d’estructura 

de sanejament. 

 

- Àmbit 12 Es tracta del cos de planta rectangular que uneix 

l’àmbit 6 amb l’àmbit 11. Es una zona de pas entre els dos 

cossos que defineixen el pavelló. 

 

Detall de galeria per on passaran les instal·lacions, les galeries són de fàbrica. 

 

 

Galeries Àmbit 4, bany cos accés planta -1 

 

Galeries sala polivalent planta -1, Àmbit 3. 

 

 
Detall galeries Àmbit 1, sala de dia planta -1. 
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Zonificació dels diferents àmbits d’arqueologia. 

Ciment 

Maó 

Ferro 
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3.2 Estructura 

Organització estructural 

La inspecció realitzada en el context de pla de cales i estudis de 

l’edifici ha permès identificar les principals característiques de 

l’estructura i l’estat de conservació del pavelló. Les observacions 

són coherents amb la informació obtinguda del projecte i amb els 

altres pavellons del conjunt. 

 

 

Zonificació planta -1  

 

A continuació es descriuen per zona l’estructura principal: 

 

Cos central. 

El cos central presenta una estructura modular formada per 7 

cruixies amb la mateixa organització constructiva. Cada cruixia 

cobreix  espai de 10m per 3.9m d’ample amb algunes variacions.  

L’alçada a planta 0 arriba als 8m i a la planta -1 de  6m.  

 

L’estructura de la nau està disposat cada 3.9m sense suports 

entremitjos i els pilars queden embeguts dins la façana. El pòrtic 

metàl·lic no arranca des del sistema de fonamentació sinó de la 

base o capitells dels pilars que es troba al sostre de la planta -1 

coincidint amb el suport de les jàsseres principals d’aquest forjat.  

 

L’estructura del soterrani es composa de pilastres interiors de 

80x80cm de maó massís, les pilastres estan adossades als murs de 

perimetrals de fàbrica. En aquests murs de fàbrica  que queden 

interromputs pels pilars, s’observen els maons disposats en forma 

còncava, és a dir, com un arc de maó però col·locat a l’inrevés   

d’aquesta manera s’aconsegueix que el mur suporti l’empenta de 

les terres, ja que el arc serveix per distribuir esforços a compressió. 

L’interior de les pilastres està revestit amb un tàbic semicircular que 

allotja un conducte d’aire destinat a la calefacció original del 

pavelló. 

 

Les voltes que cobreixen la llum entre pòrtic no són gaire altes i 

tenen un espessor de làmina total de 9cm de tres capes de rajola 

fina de 2, 2 i 4 cm i amb capes de morter intermèdies d’espessor 

de 0.5 cm. Damunt l’extradós de les voltes hi ha envanets de sostre 

mort separats 40cm que aguanten un tauler ceràmic que fa de 

forjat a la planta 0 de 7-8cm d’espessor format per 3 capes de 

rajola fina de 1.5, 1.5 i 3 amb capes intermèdies de morter  de 1cm.  

 

Els murs de façana estan conformats per dos parets de maó massís 

de 15 cm i una càmera de 25cm es troben parcialment enterrats, 

per tant tenen la funció afegida de murs de contenció.  Els pilars 

estan formats per dos UPN amb separació de 60cm, estan lligats a 

tres nivells . Els pòrtics transversals estan arriostrats parcialment en 

el sentit longitudinal per corretges de IPN a tres nivells diferents, 

col·locades horitzontalment quedant tangents als pilars, 

embegudes en els murs, són origen de moltes patologies de 

façana.  

 

L’estructura del forjat de planta baixa o 0 és més complexa. El 

sostre està format per voltes bufades de doble curvatura que es 

recolzen parcialment per jàsseres, situades al nivell de les golfes, i 

parcialment sobre els arcs del pòrtic principal. 

 

Aquests arcs estan formats per T metàl·liques revestides d’obra 

que arrenquen des dels nivells intermedis dels pilars i formen clau a 

l’alçada de la jàssera superior , aquests perfils estan units als pilars 

mitjançant platines cargolades. Alhora aquests perfils corbs estan 

units en el centre de la llum de la jàssera mitjançant unió 

cargolada.  Les voltes de 9cm de gruix 3 capes de rajola fina.  

El intradós està revestit amb rajola vidriada adherida amb una 

capa de morter. La connexió entre els arcs i la jàssera no es dóna 

solament en la clau sinó també en dos punts intermedis a través 

de dos tornapuntes inclinats que s’estenen superiorment fins 

intersecar els arcs que conformen l’estructura de coberta. La unió 

entre perfils i arcs de fàbrica es realitza mitjançant un massís de 

fàbrica preparat per recollir el pes de l’empenta horitzontal dels 

arcs evitant transferir els esforços a façana. Per altra banda la unió 

entre perfils inclinats i jàssera horitzontal està reforçada mitjançant 

un platina auxiliar, 40x25cm, cargolada als perfils la unió presenta . 

  

A través d’aquest sistema el pes de les voltes queda transferit als 

pilars , tot i així no es pot descartar que alguna part de la càrrega 

arribi a façana. El conjunt format per el suport de les voltes els 

pilars metàl·lics i les bigues que sustenten les voltes de planta -1 

estan units ,mitjançant cargols. La unió entre els pilars (upn) i les 

bigues IPN està reforçada amb ferro fos, d’aquesta manera 

s’aconsegueix una unió rígida amb la que els cargols treballen 

eficaçment a tallant. 

 

La coberta és inclinada a dues aigües i està formada per biguetes 

IPN col·locades en sentit longitudinal, es recolzen sobre els arcs 

d’obra citats amb anterioritat. Les biguetes estan inclinades i entre 

elles es troben revoltons ceràmics molt rebaixats. 
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Els arcs d’obra són buits i formats per dos parets de 14 cm de gruix i 

una llosa inferior de 7cm d’espessor,. Els arcs es recolzen a través 

de massissos sobre els perfils diagonals UPN que estan units a les 

bigues UPN i perfils en T situats a la part inferior de les voltes. El 

sistema sembla dissenyat amb la finalitat de provocar càrrega de 

la coberta i voltes de la planta 0 sigui rebuda pels pilars metàl·lics 

UPN.   

                                                 

Cos oest o posterior  

En aquest cos de planta rectangular hi trobem la escala principal 

del recinte, resolen la comunicació vertical de la planta -1, 0 i la 

terrassa; és l’únic espai, de la zona, amb coberta a dues aigües. El 

cos posterior està format per tres vanos transversals i tres de 

longitudinals, en el vano central superior on esta encabida 

l’escala sobresurt lleugerament a la façana Nord. L’estructura 

vertical està formada a l’igual que al cos central per murs de 

càrrega de façana de 30 cm d’espessor i massissos i el nucli de 

l’escala i a més a més, els matxonats d’obra que suporten els arcs i 

pòrtics centrals. Voltes bufades de 8 cm de gruix recolzades sobre 

arcs abans descrits i sobre jàsseres metàl·liques (IPN) composen 

l’estructura horitzontal de les dues plantes d’aquest espai. Les 

jàsseres es recolzen sobre matxons interiors i els murs de façana. 

Sobre les voltes es disposen envanets de sostre mort tant a planta 

baixa com per resoldre la coberta a la catalana. A l’alçada 

d’arrencada de les voltes en ambdós nivells hi ha dos cèrcols 

metàl·lics embegut a l’interior del mur i situat aproximadament a 

la meitat del seu gruix. Està col·locat com a tirant a l’efecte de 

retenir l’empenta de les voltes confrontants al mur. Hi ha la 

possibilitat que els cèrcols actuïn repartint i rebent les reaccions 

verticals de les jàsseres al mur. 

 

També existeixen d’altres elements metàl·lics com llindars de la 

finestra o suports d’elements decoratius. 

 

Cos est o d’accés. 

Aquest cos de geometria complexa e irregular, consta de tres 

plantes, a la zona de coberta plana només es pot accedir per la 

segona escala del pavelló, l’escala de cargol. La part on està 

ubicada l’escala és una torreta coberta amb una cúpula. L’axial 

de la nau acaba amb una semicúpula  amb tres llunetes 

rematades amb arcs ogivals, aquesta zona està formada per 

capes de maó ceràmic.  

L’estructura dels pisos i dels murs coincideix amb la del cos Oest. 

Existeixen també cèrcols a dos nivells i embeguts i als diferents 

llindars. A la zona de la cúpula, sala de dia o circular, el sostre i la 

coberta es varen reconstruir l’any 2008, desprès del col·lapse de la 

coberta. Ambdós nivells es van construir mantenint la geometria 

original , el forjat del soterrani està formada per dues capes de  

rasilla ceràmica i envanets de sostre mort sobre ella. En aquest 

nivell es troba un cèrcol perimetral de formigó armat allotjador al 

seu interior d’un tendó posttesat que compensa les empentes 

horitzontals produïdes per la cúpula interior. La coberta en forma 

de cúpula també és ceràmica amb una base de massissat de 

formigó que conté un armat perimetral i format per armadura 

passiva. 

 

2. Consolidació estructural 
 
Els treballs de restauració del pavelló requereixen un conjunt 

d’intervencions a l’estructura per tal de donar garantia a la 

conservació dels elements estructurals existents i adaptar 

l’estructura davant de certes modificacions funcional 

relacionades amb les noves instal·lacions i/o sobrecarregues d’ús. 

 

L’estructura precisa de significatius treballs de reparació a causa 

de la corrosió de la perfilaria metàl·lica embeguda dins dels murs i 

voltes.  En relació a la conservació dels elements estructurals 

metàl·lics s’haurà de reparar els problemes derivats de la corrosió i 

aplicar tractaments protectors necessaris per a la millora . El 

conjunt d’actuacions sobre l’estructura, la intervenció sobre els 

elements metàl·lics constitueix el capítol més significatiu degut a la 

seva a la seva importància quantitativa i la complexitat tècnica 

de les operacions necessàries. Això inclou el desmuntatge parcial 

dels elements de fàbrica amb la finalitat d’accedir als elements 

embeguts dintre de si. 

 

 Per el tractament del esquelet metàl·lic s’han de combinar 

operacions de l’exterior i l’interior , a causa d’aquest fet malgrat 

siguin operacions realitzades en conjunt s’han recollit en 2 

projectes diferents.  

 

Les operacions d’interior inclou el tractament de com s’ha citat 

amb anterioritat de l’estructura metàl·lica i a més a més preveu les 

operacions de conservació de les voltes i elements de fàbrica en 

general. També venen definides les operacions motivades pel 

condicionament de l’edifici a reforç, en particular de les bigues 

que suporten les voltes de sobre de la planta -1 així com la 

disposició d’elements estructurals auxiliars. 

 

També cal citar que la cúpula i la volta de planta baixa del cos 

d’accés han estat reconstruïdes recentment desprès de 

l’esfondrament de la cúpula i aquestes operacions han quedar 

documentades al seu corresponent projecte per tant no s’ha 

considerat necessària la realització d’un estudi detallat dels 

elements. 

 

Cal mencionar també el reforç fet a la zona del cos posterior on 

s’ha fet un estintolament a la zona del cos oest o posterior a les 

parets confrontants entre despatxos, és a dir, a la paret entre el 

despatx 1 i 2 paret entre 2 i 3 i a la planta -1 igual entre els 

despatxos 5 i 6 i els despatxos 6 i 7. 
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Estat de  conservació de l’estructura dels pòrtics  

 

 

 

 

Estat durant el procés d’intervenció  Resultat actual   
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3.3. Instal·lacions 
 

Projecte bàsic d’instal·lacions 

 

El projecte d’instal·lacions ha estat elaborat per la enginyeria 

Quadrant i s’executa a l’obra mitjançant l’equip instal·lador Atrian.  

  

L’objectiu és un canvi de les instal·lacions vers les noves normatives 

i el nou ús que difereix bastant de l’anterior. A més a, es vol fer un  

pas endavant amb un sistema més innovador amb el qual la 

quantitat de maquinaria és inferior al que s’esperaria o presenten 

els altres pavellons, buscant sempre el confort de l’usuari, un 

moviment cap a la sostenibilitat. 

 

  Les noves propostes o actuacions dins l’apartat d’instal·lacions 

engloben les següents: 

� Evacuació d’aigües fecals i pluvials  

� Distribució d’aigua potable i gris  

� Distribució elèctrica de potencia 

� Enllumenat general i d’emergència  

� Climatització i ventilació  

� Comunicacions  

� Protecció contraincendis i intrusió  

� Protecció elèctrica  

 

Totes les actuacions al igual que la resta de la obra s’han de fer 

respectant exigències de mínim impacte ambiental i consum  

segons els certificat Leed , el qual engloba totes les fases des del 

projecte fins l’explotació. 

 

Per a la ubicació de les noves instal·lacions sempre es té en 

compte un seguit de valors estètics, arquitectònics e històrics, 

sense afectar els elements constructius i significar-se visualment. 

1. Canalizaciones 

Per a la total disposició de les canalitzacions s’han de condicionar 

Les cambres d’aire de façana, les galeries soterrades la planta -1 

obertes durant la fase de arqueologia, que englobarien tota o 

gairebé tota la planta -1 i  les galeries formades de Planta 0 entre 

les voltes del forjat de planta 0, és a dir , es fa servir l’espai entre el 

forjat de planta baixa i les bigues que serveixen de trobada entre 

les voltes de la zona diàfana de la planta -1, es fan servir com a 

conductes tècnics i  

Totes les canalitzacions que queden soterrades es fa sota d’un 

caviti. 

La tècnica de disposició de maquines i canalitzacions es planifica 

s’ha de coordinar de manera òptima per tal que puguin arribar les 

instal·lacions. Per la renovació d’aire es fan servir xemeneies i 

airejadors. 

2. Desaigües 

2.1 Aigües fecals  

EL pavelló disposa de tres blocs de banys  i tres d’office en tots els 

casos a façana nord tenim dos office i un bany a la secció del cos 

oest o posterior i dos al cos d’accés, estan repartits en les dues 

plantes. 

Els ramals de recollida es troben soterrats a planta -1 ja que els 

col·lectors baixen tapats per mobles o caixons. 

La connexió amb la xarxa de desaigües del recinte es realitza a les 

galeries a un extrem del pavelló s’instal·len un sifó general i una 

vàlvula antiretorn registrable en el punt de connexió. 

El baixants disposaran de ventilació primària així, com tots els 

aparells de sifons individuals registrables.  

2.2 Aigües pluvials  

Els baixants de les aigües pluvials que recullen l’aigua del pavelló 

també passen per l’interior. Les aigües pluvials es condueixen a en 

col·lectors soterrats ens els patis, paral·lels a l’eix longitudinal del 

pavelló. Els col·lectors es connectaran a la xarxa de recollida del 

recinte.  

L’aigua que pugui entrar a la sala tècnica del subterrani es 

recollirà mitjançant un sistema de bomba que elevarà fins la cota 

d’evacuació general. 

  

3. Lampisteria 

No és necessària aigua calenta sanitària. 

El recinte disposa d’una xarxa de distribució d’aigua potable i una 

xarxa pròpia de distribució d’aigua grisa d’origen pluvial o de 

pous. Es distribuirà pel recinte mitjançant canonades soterrades 

paral·leles a les canalitzacions generals del recinte. 

Dos ramals secundaris alimenten les columnes dels banys i office 

cada cambra humida disposa de claus de pas generals i cada 

aparell de clau individual . 

Tots els conductes estan soterrats estan aïllats tèrmicament per 

evitar condensacions. 

3.1Aigua potable 

Alimenten rentamans i piques. 

Les aixetes disposen de sistema amb tancament temporitzat. 

3.2 Aigua grisa 

Alimenta els inodors, que seran de doble descarrega així com els 

elements de neteja i reg (presses d’aigua, abocadors, ...). 

Es senyalitzaran amb la indicació d’aigua no potable. 

3.3 Extinció de incendis 

La xarxa de Bies està connectada a la xarxa general d’incendis de 

l’edifici. Hi ha un total de 4 Bies 2 per planta una prop de cada 

sortida principals de la planta 0  un altra a la zona de reprografia i 

office de la planta -1 situat al cos posterior i l’altra situada dins de 

la cambra que encabeix la nova escala, és a dir, prop de la 

entrada de les galeries.  Estaran correctament senyalitzades. 

El pavelló també disposa d’extintors. 
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4. Electricitat 

El recinte disposa de tres xarxes internes de subministrament 

elèctric de baixa, normal i emergència, a las que es connecta el 

pavelló. 

4.1 Alimentació 

Es realitzen previsions d’una línia específica per l’alimentació 

normal i un anell per l’emergència que es porta a un local tècnic 

els locals tècnics es situen sota les dues escales principals del 

pavelló, són comuns per  a d’altres instal·lacions. Hi ha un quadre 

general per alimentar les línies d’enllumenat i serveis generals del 

pavelló. 

A més a més el pavelló està dotat de cinc subquadres un per 

usuari , un a,tre de serveis comuns i un altre independent per al 

muntacàrregues del moble que s’instal·la a la planta baixa a la 

zona de nau central .El control, protecció i maniobra de les líneas 

es realitza des de l’ordinador de gestió tècnica,.  

Per poder dotar de cada espai de treball amb electricitat es 

col·loquen unes bases d’endoll o caixes de mecanismes, 

encabides als mobles que canviaran la tipologia segons el 

nombre d’usuari als que hagi de donar servei. Les bases estan 

dotades amb endolls senzills, SAIs i presses de dades. 

 

4.2 Presa a terra i parallamps 

 

La infraestructura de l’edifici inclou dos xarxes perimetrals de 

puesta a tierra, cablejat d’acer galvanitzat amb sortida a les 

arquetes i aptes per clavar a terra. Una de les xarxes s’usa per la 

per parallamps. El cable del parallamps baixa des del cim de 

l’edifici per un cable exempt a la façana.  

4.3 Canalitzacions i cablejat 

Les canalitzacions generals es porten per mitja de safates 

metàl·liques  (rejiband) per sota el caviti a la zona central i per tub 

corrugat per les cambres d’aire, o bé pujen pels pilars buits fins les 

galeries de planta baixa on es distribuiran pels mobles mitjançant 

les galeries. 

Els mecanismes i alimentació final dels mecanismes o “puestos de 

trabajo” s’integren al mobiliari. 

 

Tot el cablejat està dotat de aïllament lliure d’halògens i de baixa 

emissió de fums.  

4.4Enllumenat. 

El tipus d’enllumenat i la disposició ve donat per la Direcció 

Facultativa i la disposició dels instal·ladors, i s’intenta donar valor al 

edifici no pas a les lluminàries, per tant s’escullen llums discretes 

que no desentonin amb la complexitat de l’edifici. Només en la 

sala de dia la lluminària a més d’il·luminar té una altra funció que 

és la de evitar la reverberació. Les lluminàries s’encendran per 

detectors de presencia en els espais de ocupació intermitent 

excepte en els passadissos que seran d’enllumenat general, tot i 

així totes les llums només s’encendran quan el nivell de llum natural 

sigui més baix que el del llindar prescrit. Aniran dotades d’elements 

de regulació tipus Dali .  

5. Climatización 

5.1Central térmica 

La calefacció i refrigeració es produeixen amb bombes de calor 

aigua-aigua,reversible, en dues etapes i un sistema d’acumulació 

tèrmica del terreny. 

Les sales tècniques s’ubiquen també sota escala. 

Al pavelló es diferencien entre dos tipus de bomba de calor el 

primer tipus té la funció de alimentació del terra radiant és a dir li 

confereix la temperatura a l’aigua glicolada del circuit. La segona 

bomba de calor s’empra com aire primari que surt per pleum als 

mobles i serveix per a la deshumidificació a l’aire aire a l’estiu per 

tal que no hi hagi condensacions. 

5.2 Acumulació tèrmica del terreny 

Dins del pavelló es fa servir la l’acumulació tèrmica del terreny o 

geotèrmia la qual consisteix en fer servir la energia del terra com a 

intercanviador de temperatura de la bomba de calor, el calor de 

la bomba a l’estiu i el fred a l ’hivern s’acumulen al terreny. Aquest 

sistema evita la instal·lació d’un gran local que es necessitaria en 

el cas que la bomba com a intercanviador utilitzes l’atmosfera.  

Per tal de la realització d’aquest sistema donant cobertura només 

al pavelló de la Mercè és necessari un total de 24 perforacions de 

140mm de diàmetre i 12 m de fondària profunditat dins del forat 

s’hi troba un circuit en U i esta reblert de bentonita. 

5.3 Terra radiant 

Hi haurà dos tipus de terra radiant. A la zona de cos posterior , 

despatxos i zona de reprografia de planta 0 serà terra radiant mini, 

de 4 cm de gruix, en canvi a la resta del pavelló serà de gruix 10 

cm. Els circuits es dissenyen tenint en compte que a l’hora 

d’ancorar els mobles terra no és vegi el circuit perforat. A més a 

més s’han d’evitar els pericons de registre d’instal·lacions, i tenir en 

compte que no es poden creuar amb d’altres instal·lacions com 

l’electricitat.  

Els col·lectors es trobaran dins dels mobles amagats però sempre 

amb accés per la manipulació i registre per part de l’equip de 

manteniment. En aquest mobles porta inclosa una sortida d’aire 

primari per tal de que al evitar condensacions i millorar el confort . 

Als mostradors de recepció de cada entitat es troben uns 

radiadors que funcionen connectats als armaris de col·lector de 

terra radiant. 
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5.4 Ventilació i tractament de l’aire 

Es disposa de dues unitats de tractament d’aire, per a la 

recuperació del calor, la humitat i per l’extracció. Els ventiladors 

d’impulsió i extracció seran de velocitat variable i proporcional a 

la ocupació. 

5.5 Distribución de l’aire 

S’impulsa l’aire a través dels fancoils instal·lats dins dels mobles , en 

tot els pavelló només trobem  dos fancoils exempts i a la sala 

circular de planta -1 l’aire s’impulsa a través de toveres.  

Tots el conductes estan aïllats tèrmica i acústicament. 

6. Comunicacions 

Les xarxes de comunicació (veu dades i televisió) es distribueixen a 

tots els llocs de treball.  Amb sortida XXXXX L’internet de la zona es 

gestiona amb wifi . 

7. Control y gestió automàtica de las instal·lacions 

Control i gestió de totes les instal·lacions tècniques de l’edifici. 

Aquest sistema compta d’un ordinador que amb el que es poden 

regular les instal·lacions. Alguna equips disposen del seu propi 

sistema de control. 

8.Instal·lacions de seguretat 

8.1Detección de incendis 

Com a sistemes de detecció de fums hi ha dos models diferents ,el 

primer es fa servir per controlar la zona diàfana de la planta 0, per 

l’alta alçada no és possible la instal·lació de detectors de fums 

com a les altres sales. Es fa servir un sensor òptic amb l’emissor es 

situa a un costat i el receptor  a l’altre quan els infrarrojos que 

envia el sistema emissor, si no arriben al receptor o es veuen 

interromputs salta l’alarma. 

L’altre detector són els detectors de fums situats a cada estança, 

van ancorats als les voltes  o sostres, a rajoles en as de planta 0 

però intentant fer el mínim impacte possible. A més a més com 

cada institució té controlats els accessos a les portes batents que 

resten tancades entre institucions i només s’obren pel 

manteniment, per tant s’han de dotar així com les d’entrada amb 

polsadors perquè en cas d’incendis es puguin obrir i es quedin les 

portes enganxades a les manuses, en el cas de les portes 

corredisses es controlen i obren automàticament en cas d’incendi. 

Es disposa a l’interior d’alarma acústica.  

Les sortides d’emergència estan indicades tal i com demana 

normativa.  

8.2 Intrusió i CCTV 

Per al sistema d’intrusió és necessari la col·locació de mecanismes 

per a poder controlar-la. Aquests aparells es col·loquen a 2,5 

metres d’alçada per poder controlar el radi d’actuació. Només 

són detectors volumètrics de presencia, tant sols poden desvetllar 

si algú ha entrat a l’espai i fer saltar una alarma. Es complementa 

amb una càmera de videovigilancia instal·lada a més de 2,5m 

d’alçada. Al pavelló les càmeres s’instal·len a les zones de pas per 

poder controlar les entrades des de el carrer, a més de al passadís 

de la planta soterrani, que controlaria la zona que té accés des 

de l’escala. Quan una càmera detecta moviment transmet la 

alarma a la centraleta de seguretat on es commuta la imatge del 

monitor a aquesta càmera. 

Els mostradors de cada institució estan equipats amb teclats per 

tal de que la primera persona que entri i la ultima que surti pugui 

connectar i desconnectar els mecanismes de detecció per  quan 

hi ha gent per tal que la alarma no salti . 
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3.4 Vidres i Vitrall 

 

1. Introducció   

Durant el modernismes es valoren molts aspectes com l’artesania, 

la construcció, els materials  i d’altres, incloent també elements 

naturals com és la llum. Per aconseguir el propòsit esmentat tant 

actualment com en aquella època es fan servir obertures 

cobertes amb vidres per aconseguir l’esmentat propòsit; dintre del 

pavelló de la Mercè el vidre es troba en totes les estàncies del 

pavelló ja per cas de les finestres o com en la majoria de casos per 

les portes. 

 

L’empresa proveïdora l’any 1914 dels vidres d’aquella  època va 

ésser Rigalt i Graell que s’encarregaven de realitzar tots els vitralls 

del recinte.   

 

 Els vidres de les finestres originalment són llisos.  Per altra banda els 

vidres de les fusteries interiors originalment són vidres flemish 

incolores el qual és  una tipologia de vidre de textura rugosa 

també es troben de color àmbar els quals en un principi es dubta 

si podrien ser originals o no. Dins de la corrent modernista hi ha un 

intent de retrobar la potencia lumínica i el cromàtica mitjançant 

els vitralls que tenen origen  de l’època medieval, tot i així el 

pavelló de la Mercè es troba nuu d’aquest component excepte 

en el timpà d’una de les portes que dóna pas a la sala de reunions, 

de dia o sala circular des de la nau central aquest és únic ja que 

en tot el pavelló ni en cap dels altres pavellons d’infermeria s’hi 

troba cap més. 

 

Els vidres estan instal·lats a les portes per l’exterior d’aquestes i 

subjectats al marc de fusta amb llistons del mateix material. 

 

 

 

2. Descripció de l’estat actual  

 

L’estat de conservació dels vidres no és òptim , podem trobar 

vidres trencats o falta d’aquests, també a simple vista es veu que 

hi ha diferents tipus en un mateix element de fusteria, per tant com 

és lògic no tots els vidres interiors dels que disposa el pavelló són 

originals. El vitrall localitzat en una de les portes d’entrada a la sala 

circular  es troba en perfecte estat i si que és original. 

 

3. Proposta d’intervenció i procediment  

 

Independentment de la situació o localització del vidre les 

actuació per a la conservació que se li escaurà serà la descrita a 

continuació en al qual només es descriu les de fusteries interiors ja 

que són de les quals ens competen. 

 

Donat que tota les fusteria interior compta amb llistons de fusta 

com a forma de subjecció dels vidres , per al procediment de 

decapar la fustes i sanejar-les és aconsellable optar per  extreure’ls 

d’ubicació, serà necessària la prèvia identificació perquè existeix 

la possibilitat de que es trenquin, doncs d’aquesta manera al 

realitzar l’extracció procedirem de forma independent a actuar a 

les fusteries i al vidre en tota la seva superfície. 

En el cas de no voler extreure els vidres l’especialista proposa 

1. Una neteja inicial amb productes no nocius per a la 

fusta. 

2. Tot seguit  amb una cinta adhesiva ampla cobrir les 

zones properes a la fusta que es tractarà perquè ni es 

perjudiquin ni es taquin en excés. 

3. Un cop acabat el tractament en la fusta, retirar 

ràpidament la cinta de protecció per tal que el 

material adhesiu de la cinta no deixi residus en la 

superfície del vidre.  

4. Per finalitzar una curosa neteja final dels vidres  

 

Vitrall emplomat  

Aparentment presenta un bon estat de conservació, 

però, com a mínim la seva neteja és imprescindible i 

sempre és recomanable renovar la massilla .  

Estat de conservació dels diferents vidres  

 

Vitrall nau central planta 0 

 

 

Exemples de l’estat dels vidres de planta 0 i -1 
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3.5 Fusteries 

 

1. Introducció   

El pavelló està compartimentat i a l’entrada de cada cambra ens 

hi trobem  les portes les quals són de fusta portes . 

Les fusteries del pavelló són de fusta algunes massisses i d’altres en 

comptes de quarterons massissos hi tenen vidres flemish o vidres 

llisos.  

 

Normalment les fusteries a banda i banda de la nau central són 

simètriques i les portes dels despatxos són totes iguals, porta de 

dues fulles que s’obre endins. En les zones que hi ha arcs i una 

porta sota, aquesta segueix la curvatura de l’arc. La curvatura 

d’un arc a l’altre no es conserva, per tant totes les portes referents 

als arcs són diferents ja que apart de la curvatura canvia 

l’amplada. 

 

2. Descripció de l’estat actual  

 

 Algunes de les fusteries tenen els quarterons amb planxes de fusta 

en comptes dels vidres que hi tocarien, d’altres estan pintades per 

dins. Altres portes estan tallades a certa alçada, per tant, queden 

fixes per dalt i mòbils per la part inferior. A més a més es troben 

fusteries estellades.  

 

3. Estudis previs  

 

A les fusteries se’ls va demanar uns estudis previs per tal de 

comprovar l’estat en que es trobaven i així poder aproximar el 

pressupost segons l’estat de conservació i el resultat del projecte. 

 

A partir de seccions estratigràfiques es va realitzar un anàlisis per 

saber com eren originalment les fusteries d’interior. 

 

En resum es va concloure que totes les mostres analitzades de les 

fusteries interiors confirmaven que l’estrat més antic es correspon 

amb un vernís de llinosa i reïna de colofònia sense tenyir, que 

mantenia l’acabat de la fusta sense recobriments opacitants o 

cromatitzadors. La fusta era pi. 

 

 A més a més es va demanar al gabinet de color que comproves 

els colors que s’estaven aplicant a la fusteria exterior del mateix 

pavelló. Com que això ja va ser analitzat en un altre laboratori i 

direcció facultativa, el que es va fer fou comprovar els colors que 

s’estaven aplicant. Això es va fer amb colorímetre i comprovant-

ho amb carta RAL K-5 la identificació estratigràfica de petites 

mostres. 

 

La conclusió és que el color que s’està aplicant a la fusteria de les 

façanes per la seva cara exterior és un esmalt sintètic de color RAL 

6011. Aquest verd es correspon amb els tons apareguts en els 

estrats primigenis de les persianes exteriors. 

 

4 Proposta d’intervenció i procediment  

 

Per tot l’exposat i vist, i demostrats quins eren els acabats originals, 

l’equip tècnic ’arriba a la conclusió que el procediment es farà 

vers a  mantenir l’aparença de la fusta natural a base de vernissos 

tipus lasur a porus obert sense tenyir, que tinguin una funció 

protectora als cops i de fàcil, sostenible i ecològic manteniment.  

 

Això es tradueix en: 

 

Fusta antiga: Caldrà decapar manualment amb doll d’aire calent 

i gels biodegradables, aplicar emprimacions contra el podriment  

o fungicides segons l’estat de cada peça i acabar amb un vernís 

tipus lasur-gel al disolvent. 

 

Fusteria nova: Caldrà buscar una fusta seca, sense nusos, poca 

veta i de conífera, i es recomana aplicar un vernís tipus lasur com 

la resta, que compleixi amb la normativa sobre baixes emissions a 

l’atmosfera. 
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3.6 Revestiments d’interior  

3.6.1Paviments 

 

1.Introducció 

 

Dins dels pavellons existeixen diferents tipus de paviments originals 

tots ells ceràmics excepte a l’escala que el material a emprar és 

marbre i al quart de la Planta -1 o Despatx 8 . En tota l’extensió de 

la planta 0 tant la Nau central com la resta de sales els terres estan 

revestits amb peces ceràmiques, un paviment hidràulic de color 

beige de forma hexagonal. Són peces de 7 cm de costat  i d’un 

gruix aproximat de 7mm i ens els despatxos aquestes mateixes 

peces tenen costats de 8cm i un espessor de 15 mm . A les zones 

de comunicació vertical no trobem el mateix paviment ja que a la 

part de l’escala no té revestiment es deixa vist el propi material 

que és pedra de Montjuic. A la escala de servei el revestiment de 

paviments i petges és marbre blanc en canvi les contrapetges són 

ceràmiques decoratives grogues.  

 

Tant a la zona de coberta com a Nau Central de la Planta -1, com 

a pell dels terres s’utilitza rasilla ceràmica, argila cuita de 20x10 cm,  

però entre aquest dos paviments hi ha una diferencia notable en 

la planta -1 aquestes peces, s’intercalen amb creus de Sant Jordi, 

peces ceràmiques blanques de 10x10 amb una creu blava amb 

forma semblant a la creu de Malta al mig. Aquestes es presenta 

una cada 2’8 per cada m2  de rajola. En aquesta mateixa planta 

s’hi troba mosaic hidràulic a l’actual despatx 8, són peces 

quadrades amb estampats geomètrics .  Per últim es presenta un 

terra de formigó a la part de sala de dia a causa de 

l’esfondrament d’aquesta zona, a l’hora de la reconstrucció es va 

revestir amb formigó. 

 

Els industrials encarregats del subministrament de les ceràmiques  

durant l’època de la construcció del pavelló varen ser, dins del 

pavelló de la Mercè, a la empresa Romeu Escofet  de Barcelona  

aquests van subministrar les rajoles hexagonals ja que es pot llegir 

aquesta marca en el darrere de les rajoles Es creu que podrien ser 

de fins a 4 reposicions diferents ja que es diferencien fins a 4 

inscripcions diferents. També com a industrials de paviments 

trobem a Cosme Toda de Barcelona i  Mosaicos Noia de Valencia. 

 

Tipologia de rajoles ceràmiques hexagonals , al reves es pot llegir la marca Romeu 

Escofert. Aquestes són les tonalitats amb les que més es juga, variaran sempre . Es 

creu que la que no duu la inscripció de la marca podria ser  de una reposició 

posterior . 

 

Tipologia de rajoles ceràmiques, quart tipus de rajola hexagonal, aquesta no és 

autentica de l’època, ja que ni tant sols en el to s’assemblen, és un marró més fosc .  

 

Tipologia de rajoles ceràmiques, quart tipus de rajola hexagonal, Diferència 

notable de mesures   entre les rajoles dels despatxos i les de mesures convencionals.  

Que anirien a nau central i cos d’accés. 

 

Paviment de marbre de l’escala  
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2.Estat actual: 

 

Els paviments del pavelló és una de les parts que pitjor conservada, 

tot i la seva alta resistència, són dels elements que més han patit 

pels diferents canvis de distribució que ha hi ha hagut al pavelló.  

 

A la planta 0 en moltes zones de la nau central i la majoria de 

l’àrea del despatxos 1-4, el paviment de rajoles hexagonals es 

trobava recobert amb una capa de plàstic que tenia forma de 

catifes anomenat Linòleum.  Aquest  material estava enganxat al 

paviments amb coles. 

 
A la nau central de la mateixa planta també trobem zones on no 

hi ha rajoles hexagonals per a cobrir el terra si no que directament 

s’hi troba ciment. A més a més  algunes de les rajoles d’aquesta 

planta es troben malmeses per  les diferents distribucions  interiors 

que s’han fet al pavelló  com per exemple algunes es troben 

trencades o foradades per elements que anaven ancorats al terra. 

També s’han trobat rajoles hexagonals falses ja que no tenien cap 

tipus d’inscripció al darrere. 

 

A la planta inferior part de la nau central es troba acabada amb 

terrazzo. Que prèviament anava recobert al igual que en la planta 

superior amb linòleumt ant la part que es trobava amb terrazzo 

com la que tenia rajola ceràmica amb les creus. La part de les 

rajoles ceràmiques moltes es troben esquerdades o trencades. 

 

Mostres dels diferents paviemnts trobats a nau central de la planta -1 

 

Estat de conservació del mosaic hidraúlic trobat al despatx 8 

 

El paviment de l’escala de servei és gracies a la seva ubicació 

interior està en bones condicions ja que ha quedat  ha protegit de 

les accions de la intempèrie i per tant, més Enya del desgast propi 

dels elements de circulació, no presenten degradacions 

significatives d’una manera generalitzada 

 

3.Proposta de projecte   

L’idea de projecte és la de conservar els paviments en la seva 

majoria, és a dir, el propòsit o resultat d’intervenció és  conservar el 

paviment original sempre que es pugui, per tant , el que tindrem a 

planta 0 serà tota la planta enrajolada però per insuficiència de 

rajoles originals, només s’enrajolarà el cos posterior i la zona de 

Banys del cos d’accés, així com la de Magatzem, Office, vestíbul i 

Sala de dia. Per la resta es farà servir un paviment continu del 

mateix to que la peça hexagonal.  

 

A la planta -1 el que trobarem serà un paviment continu en tota la 

seva superfície excepte en el despatx 8 on es trobava el mosaic 

hidràulic. En un principi a la zona de la nau central es volen 

conservar les creus de St Jordí  fer una reposició de rajoles 

ceràmiques però segurament el que s’acabarà fent serà  un 

paviment continu de color terracota però sense les creus, i de la 

nau central endavant un nou paviment continu sense recuperació 

de les creus aquesta àrea ocuparà la sona de recepció de la 

planta així com Banys, Sala polivalent, Sala de Dia i Vestíbul. 

  
Recuperació Rajola original 

(Hexagonal) 

 

Nou paviment continu 

 

Nou paviment amb recuperació de 

les Creus  

 

Recuperació rajola hidràulica  
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4.Protocol de intervenció 

 

El protocol d’actuació és similar al de les rajoles que es 

desenvolupa en el següent apartat. La principal problemàtica dels 

paviments és que s’ha d’extreure a totes les estances excepte a la 

zona de l’escala i cobertes. EL protocol en paviments és el següent. 

 

1. Nomenclatura dels espais, cal identificar de quines zones 

s’extraurà les peces , per desprès poder emmagatzemar-les a 

caixes per zones i poder aprofitar les rajoles extretes per les 

cambres això és important ja que segons les àrees de les estances 

les peces s’hauran hagut de retallar perquè quadrin si aprofiten 

aquestes les que vinguin de futures reposicions no s’hauran de 

tallar per donar-li la forma. 

 

2. A les zones on hi ha una capa de linòleum s’ha de treure. 

L’extracció del linòleum  es pot fer de manera manual amb una 

dificultat bastant baixa el que costa més es treure l’adhesiu ja que 

quan s’arrenca el linòleum  queda una petita capa negra de 

linòleum més adhesiu.  Per tal de poder trobar la millor solució fan 

una cala de 1m2 per tal de veure com actuen les propostes de 

neteja. Primer es prova amb acetona deixant-la reposar i acte 

seguit s’intenta treure amb una rascleta, aquesta solució no 

serveix el resultat és com si la acetona no s’hagués fet servir no fa 

res, acte seguit es prova amb decapant que es deixa reposar una 

estona i amb l’ajuda d’una rascleta o espàtula amb certa 

dificultat surt, tot i així el esforç no compensa. Per últim com a 

proposta de la constructora consistia en polir el terra, la qual no és 

una solució optima perquè comporta pèrdua de gruix de les 

peces. Tenint en compte aquest desavantatge és la manera que 

es va emprar per treure el adhesiu més el linòleum. 

 

Calade1m2 

 
 

Aplicació del producte per veure la seva actuació  
 

 

Resultat de l’aplicació de la acetona posterior a usar la rascleta efectiu però no 

pas òptim 

 
Resultat posterior al polit 
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3. Extracció de les peces. Per acord de la empresa constructora 

amb el grup de restauradors Ecra i Arcovaleno, només s’extrauran 

i conservaran les peces hexagonals , el mosaic hidràulic i les Creus 

de Sant Jordi. Per a l’extracció de les peces hexagonals es fa servir 

un martell i una escarpa ara bé per a fer possible l’extracció 

d’aquesta és necessari que la peça tingui un mínim de tres costats 

seguit lliures si no la peça no es trenca. L’extracció d’aquest 

paviment comporta una merma del 30 %, és a dir ,només es 

recupera al voltant del 70 % de les peces. El mosaic hidràulic i les 

creus de sant Jordi es poden extreure en la seva totalitat, sobretot 

les creus ja que les peces del voltant es poden trenca sense 

problemes ja que el paviment en aquesta zona canviarà. 

 

Extracció de les peces amb trepà  

4. Un cop extretes les peces les restes de morter grosses que 

queden a la part posterior s’extrauran amb un microcisell. Per la 

resta més petites de rastres  de morter que queden la solució més 

rapida és la de treure-les  és escalfant-les a un forn industrial a una 

temperatura de 1700ºC . La cocció per a la neteja de les peces es 

realitzarà al forn d’en Manel Diestre, ceramista. 

 

Emmagatzemtaje peces i ús del microcisell 

 

 

 

5. Emmagatzematge de les peces l de totes les peces es fa dins 

del pavelló de Montserrat. 

.8 On faltin peces es farà paviment continu. 



PRACTICUM: SEGUIMENT DE LES OBRES D’ADEQUACIÓ I RESTAURACIÓ DE L’INTERIOR DEL PAVELLÓ DE LA MERCÈ DE L’HOSPITAL DE SANT PAU I LA STA CREU. 

      

 35 

3.6.2 Rajoles  

 

1. Introducció   

 

En Domènech era un dels representants més importants de l’ús de  

la ceràmica als edificis, per tant, com no podia ser d’una altra 

manera el revestiment principal de l’hospital de Sant Pau  tant en 

interior com en l’exterior és la ceràmica. Va revestir l’interior en 

forma de rajoles ja que durant l’etapa modernista hi havia una 

reivindicació de la ceràmica com a ofici arraconat per la 

industrialització, és un tret clarament de pensament modernista 

perquè es reivindicaven totes les arts. Per en Domènech era la 

solució per a dos problemes de revestiment d’interior que se li 

plantejaven ja que resolia com crear un revestiment decoratiu i 

higiènic. Amés a més tenia un altre avantatge afegit ja que 

estalviava despeses de manteniment futures, perquè a diferencia 

de les pintures no cal una renovació periòdica.   

 

Els industrials encarregats de subministrar els materials  les 

ceràmiques eren com ja s’ha citat abans Hijo de Jaime Pujol i 

Bausis afincada a Barcelona i l’empresa Elías Perís i y Cia de 

Castelló  

 

Tot i la seva llarga trajectòria els elements a restaurar són les rajoles 

que fan de revestiment dels paraments verticals i de les voltes i 

arcs; aquest tipus de revestiment es troba localitzat sobretot en 

planta 0. En planta -1 hi ha sales que estan revestides d’aquesta 

manera però no cobrin tota la superfície, per exemple hi ha 

despatxos coberts amb rajola fins aproximadament 1’5m i en la 

sala circular de planta -1 també s’hi troben però només fins a 

certa alçada.  

2.Tipologia de rajoles  

Cal fer un incís que depenent de la zona (parament vertical, 

volta..) o de la cambra (passadís, bany, despatx...) hi ha diferents 

tipus de rajoles i cada rajola al ser feta amb manera artesanal 

canvia, canvien fins i tot els tons de les rajoles perquè influeix la 

seva disposició dins del forn. 

 

Pel que fa al revestiment de les parets, la majoria de peces 

ceràmiques són llises de colors, el groc, el verd o marró clar són els 

colors existents en planta 0 i n’hi ha d’altres ornamentals, algunes 

d’aquest tipus tenen relleu en el vell mig en forma de flor altres van 

pintades, bé amb flors o senefes amb motius florals, o com a part 

d’escuts, heràldiques, alguns escuts tenen la senyera i d’altres 

porten al centre les inicials P i G, de Pau Gil, el promotor de 

l’hospital. El floralisme i l’heràldica és un símbol recorrent per a en 

Domènech ja que les seves creacions ornamentals es presten a un 

joc simbòlic, segueix d’aquesta manera amb una actitud estètico-

patriòtica  molt pròpia de la Renaixença. 

 

 

Exemples de la nau central amb la creu de St jordi i la P de Pau Gil.. 

 

 

 

Rajoles ornamentals  amb motius florals de la zona reprografia de la planta 0. 

 

 

Tant les llises com les ornamentals mesuren 20x20cm.  

 

 En el cas dels banys s’hi troben apart de les rajoles blanques amb 

sanefes amb inspiració floral i rajoles blanques i llises als paraments 

verticals també s’hi troben intercalades amb aquestes franges de 

rajoles les quals són blanques amb una sanefa blava i aquestes 

mesuren 20x10. 

 

En les arestes formades en les trobades entre paraments verticals 

amb d’altres de verticals i/o amb les voltes o arcs, hi ha unes 

peces anomenades de mitja canya, llises, les quals mesuren 10x20 

cm, s’utilitzen com a  embellidors així les arestes queden 

suavitzades. 
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Rajoes del bany del cos d’accés planta 0,. 

 
Les rajoles que folren les voltes i arcs de la nau central són rajoles 

ornamentals pintades amb motius florals de tons verds i cru que 

originalmnet era blancs, el canvi de color es deu en gran part a la 

bruticia de les gases,  mesuren 20x10 cm, és normal trobar rajoles 

amb motius florals ja que el floralisme i la heràldica forment part de 

l’estil domenquià. En canvi les rajoles per a revestir les voltes dels 

despatxos són de color verd llises sense cap motiu ornamental i 

també de 20x20cm.   

 

Peces que recobreixen la volta a nau central de la planta 0 

Hi ha altre tipus de peces que són els coronaments dels 

arrambadors ceràmics de l’escala, peces rectangulars de color 

groc i mesuren 24x15 cm. 

 
Exemple de les diferents rajoles a trobar en la nau central  de la planta 0 

 

 

Rajoles de l¡arrambador i la contrapetja de l’escala de servei . 

 

Rajoles ornamentals vestíbul planta 0, rajoles ornamentals llises i mitja canya. 

 

Rajoles ornamentals de la nau central. Planta 0 



PRACTICUM: SEGUIMENT DE LES OBRES D’ADEQUACIÓ I RESTAURACIÓ DE L’INTERIOR DEL PAVELLÓ DE LA MERCÈ DE L’HOSPITAL DE SANT PAU I LA STA CREU. 

      

 37 

3. Descripció de l’estat actual  

 

L’estat de conservació del pavelló de la Mercè referent a les 

rajoles és mant inestable, moltes de les rajoles no estan 

suficientment ben consolidades, d’aquí ve el ús de gases 

enganxades directament sobre les rajoles per tal d’evitar que 

caiguin i es produeixi un efecte papallona amb les del voltant ja 

que les rajoles poc consolidades es troben en grup i rarament de 

manera aïllada. Tot i així la majoria presenten un bon estat de 

conservació perquè les condicions que han patit no permeten la 

degradació dels components: cos ceràmic i vidrat, ni el 

despreniment del vidrat. No obstant això, existeix un perill real 

(ocasionalment materialitzat) de despreniment de les rajoles del 

morter de subjecció, especialment en aquells casos en que la 

seva col·locació ho facilita, com per exemple els recobriments de 

les voltes on la gravetat actua desfavorablement a l’estabilitat de 

les peces. Els casos de despreniments d’aquests elements són 

escassos i es limiten a alguns punts on la conservació del morter 

original de subjecció ha patit alguna mena d’alteració, per 

exemple per filtracions d’humitat. Val a dir que la geometria de 

doble curvatura de les voltes facilita l’estabilitat del recobriment si 

no s’ha perdut el morter entre peces i no presenta símptomes de 

despreniment (soroll buit al colpejar les peces). Excepte en la nau 

central on es creu que hi ha risc de despreniment i per tant es 

col·loquen unes xarxes amb lones verdes per evitar possibles 

accidents ja que al treballar a façana les peces es podrien veure 

afectades. Per la totalitat d’aquests recobriments es proposarà un 

protocol d’anàlisi, control i restauració quan sigui necessari . 

 

Aspecte inicial de la nau central, aspecte abans de l0inici de les obres. 

 

Si ens centrem simplement en l’aparença exterior, és a dir, a partir 

de la visió fem una prediagnosis depenent de la zona i sobretot de 

l’alçada es trobaran en millor o pitjor estat de conservació, com 

més en avall inferior és la qualitat de l’estat de conservació. 

Exceptuant en la sala nau central sota finestra que allí també es 

troben mant malament. També cal apuntar que dins dels 

despatxos i a la zona de reprografia i nau central sobretot moltes 

es troben afectades ja que tenen forats dels elements que s’hi 

trobaven acorats. 

 

Disposició de la plataforma de bastida de la Planta 0 

4.Propòsit  

 

El propòsit de l’actuació és deixar la planta 0 tal i com es troba en 

l’estat inicial pro millorada, és a dir, tota enrajolada i en la planta   

-1 quedarà sense cap rajola ja que en aquesta s’hi troben 

problemes d’humitats i es fa complicat poder garantir una bona 

consolidació d’aquestes i un bon estat de les parets perquè si 

estan les rajoles com a revestiment és molt complicat que els 

paraments respirin. En la planta -1 en la única zona que hi ha 

rajoles és en les trobades de les voltes de la nau central de la 

planta semisoterrani. Les altres parets es revestiran amb morter 

draininig per les humitats. 

 

A la planta primera al bany 1 o bany cos d’accés  i a l’àmbit de 

nova escala, es troba una discontinuïtat del revestiment vertical 

perquè en un principi tots dos espais estaven dividits ,en dues 

estances comunicades entre elles, per mitjà d’un envà i un cop 

aquest ha estat derruït queda la interrupció del parament a la 

zona de l’arc. En el bany la paret que havia sota de l’arc permetia 

ocultar que les composicions de la rajola blanca amb les peces 

de senefa blanca no tenen continuïtat a banda i banda per tant 

es per l’efecte de lectura lineal de l’espai per tal de posar-hi 

remei , on es troben les dues voltes, amb un estuc  que continuarà 

baixant per l’espai que estaria destinar a la trobada entre les 

parets del bany i la paret que baixava sota del arc; l’estuc serà de 

color molt similar al de les rajoles blanques, aquest mateix serà 

l’acabat que a conferir a la regió de l’escala però a la planta -1. 

Aquest material que farà una mica en part de trencament serveix 

també per donar constància o testimoni de l’existència anterior de 

un element divisori. 
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Discontinuïtat en l’ordre d’enrajolat aquesta zona es revestirà amb alguna classe 

d’estuc. 

 

A la planta 0 a les zones de la nau central i de la sala circular 

s’han trobat llacunes i peces aïllades de color groc molt clar que 

es creu que no eren en origen les peces que hi estaven, ja que hi 

ha una diferència notable de tons respecte els de les rajoles del 

voltant, el que busquem en el interior del pavelló és una lectura 

lineal per tant es decideix extreure-les sobretot en el cas de nau 

central. En la sala circular com la quantitat de rajols és molt inferior 

a les quanties de la nau central,  les que es trobin es treuran i és 

tornaran a col·locar rajoles noves o bé s’aprofitarà per allotjar-hi 

instal·lacions. En canvi a la nau central la presència d’aquestes 

rajoles s’eliminarà i cobrirà amb rajoles noves refetes pel ceramista 

Manuel Diestre. En el cas de les rajoles que no es trobin agrupades 

s’eliminaran i no es conservaran ja que per a la correcta extracció 

de rajoles es necessari que la rajola compti al menys amb dos 

costats lliures i per tant s’haurien de sacrificar rajoles que si estan 

ben situades.  

 

Com a fet anecdòtic es troben vuit peces ornamental de color 

blanques i amb motiu floral blau, que no es troben en cap altre 

part del pavelló,però si a St Leopold, estan agrupades en línia 

recta en dos panys quatre en un i quatre en l’altre, que es creu 

que podrien ser testimonis d’autors d’altres intervencions per tal de 

deixar la seva impremta en el pavelló. Aquestes s’extrauran. 

 

A la zona de reprografia d’aquesta planta baixa, la paret que 

està a l’oest té una barreja de colors marró i 2 tons de groc, en el 

costat dret de l’obertura es dibuixa una sanefa de color marró i un 

to de groc. Aquest pany de paret quedarà tot de color marró que 

és com es creu que estava originalment ja que la paret que està 

davant d’aquesta i que pertany a la mateixa zona de reprografia 

està tota en marró. A més a partir de l’extracció d’algunes de les 

peces del pany de paret oest queda constància que estan 

enganxades amb morter cola i a tocs, quan en un origen es 

posaven les peces enllardades i amb morter de calç.  

 

En el despatx 4 de la planta 0 es van haver de treure un parell de 

rajols de color groc que estaven tintats amb pintura verda per tal 

de cobrir dues peces l’espai de dues peces que hi mancaven. 

  

Seguint a planta 0 a la zona dels despatxos es van haver de tirar la 

parets confrontants entre els despatxos 1 i 2 i la confrontant entre 

els despatxos 2 i 3, en un inici tant el despatx 1 com el 3 estaven 

completament enrajolades , tant les voltes, com les parets, en 

canvi  en el despatx 2 només tenia enrajolat la volta, totes 

aquestes peces eren rajoles vidriades de color verd clar. Un cop 

reconstruïdes les parets s’opta per tornar a enrajolar les parets 

confrontants però només en les cares que donen als despatxos 1 i 

3, aquestes seran noves i pel M. Diestre, es fa així perquè no es noti 

diferència de tons., tot i que ell pel revestiment de les parets 

aquestes fa servir rajoles del mateix verd però diferents tons. En 

l’elaboració de les rajoles noves s’escullen entre 3 tons de verd 

diferents, les rajoles al estar cuites al forn dins de la mateixa 

tongada els tons no són sempre uniformes. 

 

En el despatx 2 les parets passen a revestir-se amb guix projectat 

que li donarà un acabat bastant dur i consistent. El to serà un 

blanc trencat o cru. Per falta de pressupost no es pot recuperar la 

idea original que era que tots tres despatxos estiguessin enrajolats.  

 

En la regió del office del cos oest de la mateixa planta 0, es 

col·locaran rajoles tal i com estava en origen i s’extrauran les 

rajoles que siguin de color blanc molt clar o nuclear ja que no són 

les originals. 

 

En la planta -1 les peces de sota de les bigues de la nau central, 

s’ha de recol·locar tot i el risc que en un principi això presenta. 

Aquestes peces seran noves realitzades per M. Diestre ja que 

abans aquí hi havia dos dues bigues sense cap connexió inferior i 

ara estan connectades per la zona inferior mitjançant una planxa 

soldada i per tant la forma de C que tenien abans les peces que 

aquí hi anaven ara passen a tenir forma de U però amb una patilla 

més alta que l’altra per tal que es pugui reomplir amb morter en el 

cas que sigui necessari i que els rajols interiors entre aquestes dos 

fileres de U encaixin perfectament. Per tal de garantir un correcta 

adhesió es tornen a reproduir les peces però a l’interior en 

comptes de ser llises tindran un relleu per garantir la correcta 

adhesió amb el morter que serà un morter cola i com a àrid es 

farà servir l’arlita d’aquesta manera el farem més lleuger, per 

abastar la adherència entre el morter i la biga de ferro a aquesta 

se li soldarà una malla metàl·lica deployee  que li proporcionarà 

rugositat.   

 

Emmagatzematge de les peces ceràmiques verdes originals  
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5.Protocol d’intervenció  

 

Per a la correcta tasca de restauració dels interiors del pavelló 

s’ha de fer un protocol de intervenció i el que s’ha fet servir és el 

següent: 

1.Nomenclatura dels espais, és a dir, cal tenir ben clars 

com s’anomena cada espai per evitar confusions a l’hora 

de l’actuació en aquests.  Això s’ha realitzat mitjançant 

plànols i a l’hora del desmuntatge de les rajoles que 

cobrien els pilars es guardaven les peces segons quin pany 

recobrien i segons l’alçada a la que es trobaven. 

2.Realització d’un recull fotogràfic o gravació de l’espai i 

un alçat planimetric dels espais en els quals s’actuarà. Cal 

plantejar un recull fotogràfic per a fer una identificació 

correcte de l’estat d’aquestes ceràmiques i la posterior 

identificació.  

3.Estudi de l’estat exterior de la ceràmica aquest estudi es 

fa a partir de l’observació de les peces i aquestes es 

marquen in-situ i desprès en plànols de com es troben la 

nomenclatura és la següent 

R: Restauració de la peça en el cas de les peces 

es consideren d’aquest tipus peces que presenten un 

forat o una manca d’esmalt no estriqui, es recuperaran 

les peces llises que l’afectació no superi el 25% de la 

superfície i en el cas de les ornamentals el valor no pot 

superar el 50 %. 

V: Restauració de la peça, en aquest cas a les 

peces es veu el bescuit pot arribar-se a marcar amb Vp 

si es molt lleu, es recuperaran les peces llises que 

l’afectació no superi el 25% de la superfície i en el cas 

de les ornamentals el valor no pot superar el 50 %. 

S:  Substitució de la peça ceràmica quan l’afecció 

superi el 25% de la superfície i en el cas de les 

ornamentals el valor no pot superar el 50 %. s’extrauran 

amb mitjans mecànics evitant al màxim l’afectació de 

les ceràmiques limítrofes. Per a l’arrencament d’una 

rajola es necessiten dos costat lliures.  

 

D’aquesta tasca s’ha encarregat el equip de la UPC. 

              

Marcatge de les les peces amb R i X  

 

4.Verificació de l’adhesió de la ceràmica aquest procés es 

fa partir de la de dues comprovacions una primera  del 

comportament acústic de les rajoles, és a dir, s’agafa un 

martell de punta engomada i se li dóna un toc a la rajola si 

sona a buit és que hi ha un problema de consolidació a la 

rajola, però no és possible saber si el problema és de la 

rajola amb el morter o el morter amb el parament. Quan 

sonin a buit és marcarà amb una X. El marcatge de les 

peces amb X ens donen una idea de com estarà a 

l’’interior a la zona de reprogràfia, a la trobada del les 

voltes,  es va poder trobar una esquerda. 

L’altre manera d’esbrinar el nivell de consolidació és a 

partir de la termodinàmica. L’operació és la següent amb 

un focus  es calenta el parament depenent de la imatge 

captada per una càmera de visió tèrmica e pot saber els 

llocs on no està consolidat. Un cop verificada l’adhesió es 

podrà treballar els espais d’una manera més concreta.  

La idea  principal serà mantenir al màxim de peces 

sense moure (amb un suport correcte i adherència), 

sempre que les anàlisis ens ho indiquin.  

 

A partir del marcatge es va descobrir l’esquerda que  s’ocultava. 

 

5.Identificació de les peces originals , aquelles peces 

originals que per causa del projecte s’han d’extreure 

quedaran registrades. Les  peces extretes i que no seran 

reintegrades en el pavelló es donaran a la Fundació. La 

mateixa Fundació indicarà el lloc d’emmagatzematge per 

tal de afegir-ho a una base de dades.  

La finalitat d’aquesta actuació és nodrir a la mateixa 

Fundació de peces que potser són necessàries en altres 

espais. Ja que cal recordar que el Pavelló de la Mercè 

forma part d’un conjunt on molts dels models es troben a 

diferents ubicacions i en molts casos les peces són iguales. 

 

6.Localització de les peces que no són originals tot seguint 

la nomenclatura s’identificaran les nomenclatures 

d’ubicacions i es realitzarà un breu resum de l’actuació 

 

7.Restauració  

 

8.En el cas de les peces que falten aquestes es refaran 

però amb les tècniques de principis del segle XX. Més 

endavant s’explica el procés. 

 



PRACTICUM: SEGUIMENT DE LES OBRES D’ADEQUACIÓ I RESTAURACIÓ DE L’INTERIOR DEL PAVELLÓ DE LA MERCÈ DE L’HOSPITAL DE SANT PAU I LA STA CREU. 

      

 40 

 

6.Protocol de restauració 

A partir de les pautes de intervenció abans descrites s’ha d’actuar 

i per tant la restauració abans ja mencionada i per això també hi 

ha un protocol o pautes. La realització de les tasques a 

continuació descrites les executen els grups de restauració 

Ecra i Arcovaleno conjuntament. 

Aquest protocol és aplicable a la major part de les sales: 

 

NETEJA:  

Per l’estat en el que es troba el pavelló és necessària la realització 

d’una neteja tant en les zones en gases com en les que no. On hi 

ha gases es retiraran prèviament. Es diferencien dos tipus de 

netejes : 

 Retirada de gases en les zones on hi hagi gases es retiraran 

amb vapor d’aigua perquè la base és aquosa i a més a 

més no esta ben consolidat sinó funciona s’aplica acetona 

amb pinzell i/o cotó . Prèviament se’ls aspirarà la pols. 

 Neteja suau: neteja química mitjançant un cotó o un 

pinzell s’aplica una barreja d’aigua+sabó neutre+ 

amoníac. Aquesta barreja s’ha de deixar actuar sobre el 

parament durant un 10-14 minuts. Acte seguit es raspalla la 

superfície i les juntes per eliminar la brutícia superficial per 

això s’utilitzen raspalls de nylon i de plàstic de diferents 

dureses. Per finalitzar es repassa la superfície amb vapor 

d’aigua i finalment es seca i retira les restes amb un drap 

de cotó.   

Com a subcategria d’aquesta es troba la neteja mecànica 

es realitza mitjançant un bisturí, d’aquesta manera es 

poden treure la esquitxades de pintura i les cremades 

superficials de soldadura. 

 

 Neteja forta: per a la realització s’apliquen els mateixos 

procediments que la neteja suau però en precedit amb la 

aplicació de dissolvents com acetona o alcohol. 

Abans de realitzar les netejes per tal de poder valorar la millor 

opció es fan cales de neteja  

 

 

Neteja de les rajoles a nau central planta 0, bruticia de pols i cola de les gases. 

 

Brutícia de les rajoles  

 

 

Neteja de les rajoles, aplicació de productes. 
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CONSOLIDACIÓ: 

Per dur a terme aquest pas es practica un forat amb trepà manual 

de 1mm a la junta entre rajoles per tal de facilitar l’entrada del 

consolidant (en aquest cas PLM). Si la rajola ja presenta algun forat 

que es pugui aprofitar per injectar el consolidant s’aprofita. Es 

faran tants forats com punts de subjecció necessitem. S’aspira la 

pols situada entre la rajola i el morter produïda per el trepant amb 

una pera de goma. Abans de l’aplicació del PLM s’injecta una 

solució hidroalcohòlica (aigua i alcohol al 50%) per tal de obrir els 

porus. Per tant necessitarem un total de dos xeringues per la 

consolidació una per la solució hidroalcohòlica i un altre per el 

PLM. Que s’injecta a continuació. Hi ha dos tipus de morters 

hidràulics: 

 PLM-M que s’usa per les parets verticals  

 PLM-AL que té una densitat inferior i es fa servir per les 

voltes i els arcs  

Quan s’injecta el morter hidràulic al voltant de la sortida de la 

xeringa s’aplica coto per si vessa que no regalimi i taqui el 

parament. 

Finalment es retira les restes d’humitat amb un drap de cotó. 

 

Passos previs a la injecció del consolidant relitzats ja que es poden observar la pera 

per l’absorció de la pols i la vaporeta usada anteriorment durant la neteja suau. 

 

 

L’ús de cotó és per evitar el regalim del consolidant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recull de les eines que fan servir entre les que es troben la pera de goma,  

xeringues, espart, esponja. 
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ELIMINACIÓ DE LA VORADA: 

La vorada es vol unificar en totes les sales per tal que tinguin el 

protagonisme les rajoles i s’opta per una de clara .  

La vorada original, segon la sala, pot presentar diferents 

patologies: brutícia, disgregació, pèrdua de material, rejuntats no 

originals amb diversos materials (guix, ciment, morter, etc). En el 

cas d’haver de vorar de nou degut a que les rajoles presentaven 

pèrdues importants de rejuntat. 

 

El criteris a seguir és el de netejar superficialment durant la fase de 

neteja general, i posteriorment, retirar mecànicament amb l’ajuda 

d’un ganivet específic part de la vorada existent, per tal de 

garantir l’adhesió del nou morter del rejuntat.  

 

 Patologies de les vorades: 

- Quan la vorada sobresurt de la junta i es feble es retira 

mecànicament amb un ganivet específic, en el cas de les zones 

de la volta de la nau central al tenir una vorada ample però molt 

dura s’empra escarpa i martell per poder treure-la. 

- Si la vorada és d’un material molt resistent , és massa fosca i 

resulta un element poc adient pel conjunt de rajoles, la vorada 

es deixarà i es velarà amb una lletada de calç + pigments terra. 

L’objectiu no és un altre que la vorada quedi ben integrada 

- Si la vorada està disgregada i falta material, un cop acabada la 

neteja s’eliminen les restes de material i es rejunta de nou. 

 

 Materials i aplicació: 

La vorada es realitzarà amb: calç hidràulica, i pols de marbre. 

Els àrids utilitzats són pols de marbre de granulometries molt fines 

MK000 ( diàmetre 0/ 0’7mm) de la marca CTS.  

Els colors utilitzats són: 

o nero èbano, 

o  giallo oro  

o rosso verona  

o verde alpi. 

S’usa pols de marbre en comptes de pigments perquè així no 

s’alteren les tonalitats. Amb les proporcions corresponents de calç 

hidràulica, a pols de marbre pols de marbre rosso verona, pols de 

marbre verde alpi, pols de marbre giallo oro i pols de marbre nero 

èbano. 

El morter es col·loca en les juntes fent pressió amb els dits perquè 

s’adhereixi bé al suport. Un cop sec es retira l’excedent amb un 

espart. 

S’acaba la neteja de la superfície amb un drap de cotó sec.  

 

 

 

 

Imatges il·lustratives de l’eliminació de la vorada  
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REINTEGRACIÓ VOLUMÈTRICA 

 

Les pèrdues volumètriques de bescuit es reintegren amb un morter 

de base compost per calç, pols de totxo, pols de marbre 

putzolana i sorra de sílice de granulometria fina. S’afegirà un 10% 

de primal AC-33 al aigua necessària per realitzar el morter. Amb 

aquesta addició s’obté un morter amb major grau de plasticitat i 

millor adhesió al suport. 

 

El morter s’aplicarà segons necessitats amb els dits o bé amb 

espàtules. Per facilitar l’adhesió del morter d’acabat, el morter de 

base es deixarà sota nivell i lleugerament irregular. 

 

Damunt del morter de base sempre s’acabarà amb al morter 

d’acabat de composició diferent en quant a color, textura. Aquest 

morter també s’utilitzarà quan es detectin pèrdues de vidriat. Un 

cop sec el morter es polirà amb paper de vidre fins a obtenir una 

superfície llisa i uniforme. 

 

Per tal d’agilitzar la reintegració de morter d’acabat es preparen 3 

tipus de morters diferents (sempre de granulometria MK000): 

 

1. Rajoles amb predomini del verd tindrà com a pols de marbre 

verd alpi i giallo oro, a més de calç hidràulica i pedra tosca. 

S’afegirà un 10% de primal AC-33 al aigua necessària per realitzar 

el morter. 

  

2. Rajoles càlides (grogues i rosades) en comptes de marbre verd 

alpi serà rosso verona  

 

3. Rajoles blanques sense cap tipus de marbre. 

 

Un cop refetes es disposa esmalt ceràmic en fred . 

 

REINTEGRACIÓ PICTÒRICA 

 

Un cop completada la reintegració volumètrica es procedirà a 

reintegrar cromàticament les llacunes intervingudes. Està previst la 

utilització d’esmalts ceràmics en fred de la casa Deka. En el cas 

que sigui necessari es podran utilitzar acrílics o el vernís de 

protecció de la casa GOLDEN.  

Tal com s’ha citat en el protocol d’intervenció no en totes les 

rajoles s’actuarà de la mateixa manera, els restauradors 

treballaran amb aquesta base però diferenciant dins de l’apartat 

de reintegració en 4 tipus d’intervencions: 

 

• Reintegració 1 Quan la rajola presenta un forat. 

• Reintegració 2 Quan la rajola presenta més d’un forat 

• Reintegració 3 Quan les rajoles monocromes presenten 

una pèrdua superficial extensa (molts forats i vores etc...) 

• Reintegració 4 Quan les pèrdues de les rajoles policromes 

són extenses i inferiors al 40% (per sobra es substitueix) 

 

Les peces ceràmiques trencades en dues o tres parts, tant si 

estaven fissurades com a partir de la intervenció del restauradors, 

com per exemple per l’arrencament, s’adheriran amb resina 

araldit de dos components. Un cop assecada la resina i després 

de la recol locació de la peça al seu lloc dins del pavelló, es 

procedirà a la reintegració volumètrica amb morter de calç i pols 

de pedra (de color variable en funció del color de la rajola), i es 

reintegrarà pictòricament de forma mimètica. L’estimació de 

trencament és d’una ràtio del 15% sobre el total d’arrencament 

realitzat. Les peces que després del procés presentin més fractures 

de les descrites, es substituiran. 

A les peces que presentin molta reintegració volumètrica i 

cromàtica, s’aplicaran les tarifes descrites anteriorment sobre la 

reintegració R1, R2, R3, R4 

 

 

Exemple de reintegració pictòrica posterior a la reintegració volumètrica. 

 

 

Estris per a la realització de la reintegració pictòrica.  
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7. Procés de reprofabricació de rajoles decoratives modernistes. 

Estergit, abans del segle XX 

Un cop conegut el disseny o peça a reproduir. S’escull la peça 

base d’argila, aquesta s’assemblarà a la base de la peça a 

reproduir. En aquest cas s’escull una peça fabricada de manera 

manual per el ceramista, l’element a causa de la seva fabricació 

tindrà un acabat imperfecte serà més fàcil  donar-li un resultat 

embellit.  

 

 

Per poder realitzar el mètode d’estergir agafem la rajola a 

reproduir. Es col·loca un paper de ceba a sobre del motiu a 

reproduir i es calca el dibuix, quan es calca no és important que 

quedi una còpia al mil·límetre. Després amb un punxó o agulla es 

fan petits forats en el seu seguint el dibuix prèviament fet, 

s’apliquen pols de carbó perquè s’escoli entre els forats i deixi 

definit els contorns de la peça. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ara s’apliquen amb pinzells la pintura, primer es comença amb els 

colors mes clars, al igual que quan es calca el dibuix, no cal que 

sigui calcades les dues peces ja que es pinta a grans traços no cal 

respectar al mil·límetre el límit deixat per carbó, ni ajustar la pintura 

per no tocar-lo, la única part de la decoració que exigeix alta 

precisió és la part de perfil on amb un pinzell molt fi es dibuixa el 

contorn que ens havia quedat marcat pel carbó. 
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Al igual que quan es calca el dibuix, no cal que sigui 

calcades les dues peces ja que es pinta a grans traços 

no cal respectar al mil·límetre el límit deixat per carbó, 

ni ajustar la pintura per no tocar-lo, la única part de la 

decoració que exigeix alta precisió és la part de perfil 

on amb un pinzell molt fi es dibuixa el contorn que ens 

havia quedat marcat pel carbó. 
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Procés de reprofabricació de rajoles decoratives modernistes. 

Trepa a partir del segle XX 

 

 

Un cop escollida la peça en aquest cas la prefabricada de 20x10 

cm se li fa un bany d’esmalt a la peça, és a dir, s’agafa un 

recipient i un peça, es col·loca inclinada la peça  i des de dalt se 

li vessa l’esmalt per sobre així aconseguim que quedi llis i sense 

cap bombolla. A l’hora de escollir l’esmalt també es pot 

diferenciar entre dos tipus: 

 Esmalt tou quan es cogui al forn desprès de pintar la peça, 

quan comenci a bullir el dibuix quedarà difós. 

 Esmalt dur al coure la peça al forn la pintura i l’esmalt no es 

barregen, és a dir, el dibuix quedarà perfectament definit. 

 

 

 

Un cop passat l’esmalt l’excedent s’extreu amb una màquina 

netejadora de brossa mitjançant esponges humides que trauran 

l’excedent. Després de passar-hi la capa d’esmalt es deixar 

assecar un parell de dies al sol, per tal que evapori la capa 

excedent d’aigua i tinguem una superfície sobre la qual decorar. 

 

La tècnica de la trepa es necessari fer una plantilla o en el nostre 

cas s’escaneja la rajola, el número de plantilles dependrà del 

dibuix i del número de rajoles a reproduir, quantes més rajoles a 

reproduir més alt serà el nombre de plantilles, perquè d’aquesta 

manera serà molt més mecànic quantes més plantilles menys 

curós s’ha de ser. Les plantilles s’elaboraran de paper normal de 

120gr depenent de la mesura de la rajola serà un o altre mesura 

de full, a les plantilles s’hi obriran forats per poder pintar amb la 

forma desitjada. 
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Abans de començar a pintar sobre de la plantilla se l’hi ha de fer 

un senzill tractament per tal de donar-li més rigidesa i evitar que 

per el fet de ser porosa xucli la tinta, es planxa el full de paper 

incorporant-li cera verge d’abella verge. D’aquesta manera la 

plantilla dura més però no es eterna es va fent malbé a mesura 

que es va utilitzant.  

Ara ja es pot procedir a pintar, s’intenta seguir els traços que es 

van fer originalment. 
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Un cop pintat es dipositarà al forn in es courà a 1200ºC . acte 

seguit es deixarà refredar. 
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4.Punt de vista personal i conclusions (agraïments) 

 

Des d’un punt de vista personal considero que les obres s’està 

portant a terme bastant bé malgrat les dificultats que comporta. 

 

Tot i així segons els meu parer hi ha coses que jo hagués 

desenvolupat d’una altra manera, començant per l’adjudicació 

del projecte i de les obres, és a dir, a concurs s’adjudicaven els 

projectes però després no volia dir que el redactor del projecte 

fos el mateix que faria les obres, la qual cosa considero totalment 

il·lògic ja que si has desenvolupat el projecte, el més lògic és que 

desenvolupis el projecte, les obres com a DF, ja que una Direcció 

facultativa diferent a la redactora del projecte només pot limitar-

se a seguir unes instruccions i directrius. Aquesta per mi és una de 

les moltes maneres que tenen de trinxar el projecte en diferents 

parts però sense necessitat. 

 

Per altra banda, considero que hi ha masses agents implicats, 

alguns es podrien evitar, amb solucions com unint les obres de 

interior i exterior en un sol projecte, ja que, molts cops els treballs 

s’haurien de solapar o bé portar a terme dins d’un planning i per 

culpa de una mala coordinació o el que és el mateix que les 

etapes de l’exterior no es duguin a terme a temps, fa que les 

obres d’interior s’endarrereixin  a més a més molts cops costa 

saber on acaben les obres de l’interior i on comencen les del 

exterior, exemples clars són els temes d’estructura o  baixants, els 

quals estan a coberta però acaben passant per l’interior per tant 

no és fàcil concloure on comença la responsabilitat d’un i acaba 

la del altre.  

 

Altre problema associat a l’alt nombre de gent que participa a 

l’obra però amb cert càrrec o responsabilitat, és que hi ha molts 

intermediaris, la quantia de agents de diferents despatxos no ho 

veig pas malament, ja que , sempre poden aportar visions 

diferents davant de un mateix punt a resoldre, el problema 

sorgeix quan es canvien plànols i es fan actualitzacions. Aquest 

punt és un dels més comuns i crítics sobretot en instal·lacions 

perquè s’ha donat l’ocasió que els instal·ladors just abans de 

començar a treballar encara anaven amb els plànols de 

projecte quan ja hi havia hagut varies modificacions posteriors 

que canviaven totalment respecte l’original.  Hi ha molts agents 

que saben en concret d’una matèria i no pas de la globalitat, 

això dificulta el treball a l’hora de combinar però també 

t’assegura que amb la persona que tracta té un coneixement 

exhaustiu  de la matèria. 

 

Relatiu a la empresa instal·ladora tampoc considero del tot 

correcte que sigui imposada per la propietat donant per 

descomptat que normalment les instal·lacions són una area on la 

per una mala praxis, la constructora s’estalviaria diners. 

 

Un altre inconvenient que es notava sobretot al principi de l’obra 

és la mancança d’experiència en el camp de la restauració de 

segons quins components, és a dir , amb una experiència prèvia 

molts temes  es podrien haver solucionat amb més diligencia, ja 

que si una cosa he aprés, és que quan treballes en restauració 

qualsevol pot fer un treball ara bé fer-ho de manera adequada 

és més difícil d’aconseguir, s’ha de conèixer a la gent idònia  i 

això té un cost que amb una alta baixada del pressupost, és 

difícil poder-lo cobrir.  

 

Un baix pressupost és un tema clau i molt crític a l’obra ja que per 

una mala coordinació han sorgit en ocasions preus contradictoris 

difícils d’assumir i s’han hagut de deixar fer coses incloses  al 

projecte inicial per raó d’això, com és l’exemple de la col·locació 

de mobiliari. Relacionat amb el pressupost hi ha hagut 

requeriments per part de la propietat que han generat 

sobrecostos però no per això s’ha augmentat el pressupost. Un 

cas similar va passar al principi quan l’arquitecta abans de la 

realització del projecte en el que es basaria el concurs de 

l’adjudicació de la constructora, va demanar estudis previs per 

poder veure el estat real en el qual era requerit la neteja del 

pavelló ja que el estat no era l’adequat per un bon estudi del 

pavelló. L’adjudicació  sol incloïa els interiors i  quan a partir dels 

estudis previs de l’edifici es va veure una necessitat de 

intervenció de l’estructura es va afegir però sense augment 

proporcional de pressupost. 

 

Un altre punt a comentar és el requeriment de la col·locació de 

fancoils a totes les zones on només hi havia previsions d’aquesta 

manera no s’aconsegueix el pas endavant que tenia com a 

objectiu el projecte d’instal·lacions, jo en el cas de la propietat 

m’hagués assentat amb el instal·ladors i hagués demanat i 

comparat resultats respecte els que la propietat obtenia. Se que 

és una idea un pèl utòpica però aquesta obra necessita de 

solucions extraordinàries.  

  

Per altra banda s’ha de dir que no tots han estat aspectes 

negatius ja que per exemple per part de l’arquitecta sempre s’ha 

deixat i s’ha demanat a la gent que opini o intenti donar la seva 

visió com a professional en el sector per exemple als restauradors 

se’ls a consultat quin criteri seguirien en la vorada del morter de 

les rajoles. I tota la direcció facultativa ha fet un esforç per 

avançar-se als problemes i s’han buscat solucions en avançat. 

  

Tot i les expectatives de dificultat que jo ja tenia en ment sobre  el 

desenvolupament del projecte, està essent de moment més difícil 

de desenvolupar del que em pensava, perquè fins que no estàs a 

l’obra no ets capaç de veure i aprendre que tot està relacionat i 

sobretot tenir en compte que en restauració qualsevol solució no 

és bona a vegades s’ha d’anar temps enrere per poder trobar 

solucions senzilles a problemes complicats, les solucions molts 

cops no són de llibre sinó que s’han d’inventar, o si més no, 

adaptar solucions conegudes. 
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Jo com a tècnica moltes de les solucions presses serien les 

mateixes que prendria en general no crec que hi hagi cap 

desgavell, al contrari, tot s’ha fet de manera molt meditada i 

amb molt seny crec que hi ha molts aspectes en contra com són 

el temps i el pressupost i que tot i així la obra s’està portant de 

manera òptima. 

 

Considero tota l’experiència molt enriquidora. Realment crec que 

estic aprenent, o com a mínim considero que els  coneixements 

adquirits prèviament durant la carrera que jo havia arxivat al meu 

cap els estic usant i reflexionant sobre ells, cosa que en segons 

quins àmbits no havia fet amb la profunditat que faig ara. Penso 

que és una experiència molt recomanable, ja que ets capaç de 

descobrir com a professional  els punts forts o mancances. Jo 

particularment m’he donat compte que quan se’m presenta una 

solució d’obra, com  per exemple com resoldre els temes 

d’acústica en les zones enrajolades, sempre intento fer-me un 

seguit de preguntes i valoracions, tractant de cercar els 

inconvenients, mancances, limitacions o punts febles de la 

solució perquè si realment no existeix  inconvenient o solució 

millor al tema presentat, és realment causa de que la idea 

pensada és la millor solució trobada. 

 

Per últim m’agradaria agrair el poder gaudir de l’experiència,  

dins de la universitat al equip del laboratori de Materials, en 

especial a l’Antonia Navarro i al Joan Ramón Rosell perquè 

gràcies a ells m’he pogut introduir a l’obra que des d’un bon 

principi del Dac tenia clar que volia fer, a més a més, sempre 

s’han mostrat molt accessibles alhora de resoldrem dubtes i 

durant les realitzacions de les seves tasques dins de l’obra i fora 

m’han intentat explicar les coses de manera molt pedagògica, 

d’aquesta manera també han augmentat el meu interès per la 

matèria, per la Restauració. 

 

 

Agrair  també per descomptat a tot l’equip de treball de 

l’arquitecta Mercè Zazurca, Mireia, Teresa, Maria i Cèsar per 

ajudar-me durant el procés i alhora tenir la confiança en mi per 

delegar-me certa responsabilitat en les dues obres que he pogut 

treballar, tenint com a plus haver estat en llocs que la gent 

corrent no pot accedir com és l’exemple d’estar a zones de la 

Catedral de Barcelona a més de 50 metres d’alçada.  

 

Un cop finalitzat el projecte i seguint amb el desenvolupament 

del pavelló crec que realment he trobat un àmbit de la meva 

professió que em motiva a seguir aprenent dia a dia. 
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6. Annexes
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ANNEX FOTOGRAFIC 1 
Imatges il·lustratives de l’hospital poc desprès de la seva edificació 
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ANNEXE FOTOGRÀFIC 2  
Imatges del estat inicials  desprès de la 
intervenció d’en Victor Argentí. 
Planta 0 
 

 
Imatges del antic mostrador i rebedor es veuen 
les portes tallades a certa alçada , a més de les 
xarxes per tal que no caiguin peces de les voltes. 

 
Exemple de particions  dins del pavelló vista des 
de la zona de mostrador a l’entrada 

 
Estat des de l’entrada de la nau central 

 
Vista des de l’interior de la nau central. 

Aspecte brut de les rajoles de les voltes i la clau 
de volta de la nau  central  

 

 

Vista del coronament de tot el complex allotjat 
a la nau central. S’aprofitava per allotjar les 
possibles instal·lacions de les sales que cobria. 
En un principi estava pensat com a la tercera 
imtage desprès es va tancar amb un fals sostre. 
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Estructura disposada al bany del cos d’accés 
vista des de l’office confrontant. 

  
Estat de les fusteries de la sala polivalent del cos 
d’accés . 

  
Estat de la sala circular fusteries tapades  

 
Vista de la cúpula reconstruïda. 
 

 
És bastant significativa la falta de rajoles en 
aquest espai, a més estan enganxades a tocs a 
diferencia de la tècnica original que 
s’enllardaven. D’altre banda surten tubs 
corrugats per  una possible instal·lació que 
finalment no es va dir a terme, per altra banda 
les parets semblen que presenten humitats 
patents.  
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Fusteries per tapar l’arcada de pas des de 
reprografia a la nau central. A més a mes com 
s’observa la zona de reprografia també estava 
compartimentada. 

 
Compartimentació i mostra dels elements 
ancorats a rajola. 
 

 
Fusteria de la arcada de reprografia a nau 
central vista des de nau central, trobades amb 
les rajoles a més s’observen rajoles que no 
pertanyen degut a la diferencia tonal.  Imatge 
inferior mateixa zona abans de tancar-la amb 
fals sostre  

 

 
Mostres del despatxos 1 i 2 respectivament, en 
els despatxos enrajolats col·locaven 
l’enllumenat aprofitant la mitja canya. 
S’observa el paviment hexagonal. 

 
Mostra de la zona d’entrada del cos posterior o 
oest. 
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Imatges de l’estat del pavelló en desús , 
Planta -1 

 

 
Aspecte que mostrava l’escala de servei, vistes 
del tancament a la Planta -1. 

 

 

Imatges de l’estat en que es trobaven els 
paraments verticals dels actuals despatxos de 
cos posterior de la planta -1, tenien humitats i les 
rajoles estaven pintades amb pintures. 
En els despatxos com a la resta de estances 
s’utilitzaven radiadors , a més en aquesta zona 
estaven coberta per una fals sostre, algunes 
d’aquestes estances no tenien rajoles originals 
als paraments verticals.  
 

 
Aspecte de les rajoles de sota les actuals 
galeries d’instal·lacions de Planta 0 malmeses o 
bé perforades per a la ubicació de instal·lacions 
després al extreure-les quedaran malmeses 
també.. 

 La nau central de la Planta -1 al igual que la de 
la Planta 0 es troba compartimentada, com es 
pot observar a la imatge aquestes en un inici 
pujaven amb la forma de les voltes travessant 
les rajoles. 
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Estructura per a les  compartimentacions  
anaven ancorades a l’edifici. A més a més com 
la resta de la planta només està enrajolada fins 
la cota de sota finestra.  
Aquestes imatges deixen patents també les 
humitats que es troben a la Planta -1. 

 Vistes de la sala de dia Planta -1 el arrambador 
d’aquesta planta estava folrat amb un teixit 
tipus pelfa el qual quan es va extreure es va 
trobar sota rajoles adherides al parament però 
degut a la humitat no es varen poder conservar, 
ja que la capa de vidriat es desprenia. 
Presentava falta o trencament de vidres.  
Els arcs es troben tapiats . 

 
Estat de la sala polivalent igual que altres 
cambres de la mateixa planta presenta humitats 
i com s’observa a les imatges s’hi va edificar una 
altre planta aprofitant les altes alçades de les 
cambres. A aquesta nova sala s’hi podia 
accedir des de l’escala de cargol.  
 

 
Fotografia de l’accés del cos est, accés des de les 
galeries . 

 
Imatge de les galeries de comunicació entre els 
diferents pavellons.  
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ANNEX FOTOOGRAFIC 3.1 
 Actuació en la estructura metàl·lica de la nau 
central des de la Planta 0 
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ANNEXE FOTOGRAFIC 3.2 
Actuació en la mateixa zona de les bigues però 
per la part inferior, a més de l’extracció de les 
peces verdes. Planta -1 
Les peces ceràmiques sempre es col·loquen 
enllardades. 
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ANNEX FOTOGRÀFIC 4  
Resultats de les intervencions volumètriques i 
pictòriques  
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ANNEX FOTOGRAFIC 5 

Actuació a les rajoles de la zona de cúpula de la nau 

central. 

Reixa de ventilació.  

Dins de les bres d’interiors les diferents etapes combinen, en aquest 

cas és una mostra de la combinació entre la etapa de 

revestiments de rajols i les instal·lacions. 

Per a una correcta ventilació de les zones de voltes de planta 0. 

Per a realització de la ventilació a través de les voltes va ésser 

necessari augmentar la superfície. Es va optar per la solució del 

augmentar l’àrea d’aquesta mitjançant, la incorporació de  una 

reixa deployee, aquesta solució va quedar encabida dins de la 

volta per tal que no destaqués el resultat va ser molt positiu ja que 

la nova incorporació no desentona amb el espai a continuació 

s’ensenya amb fotografies part del procés. 
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ANNEX FOTOGRÀFIC 6 

 Seguiment de les obres per mesos. 
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Juny

 

 

Estat de la Planta -1, Cos d’Accés 
 

 

 

Repicat i extracció dels revestiments de Planta -1, Nau Central 
 

 

A causa de l’extracció de revestiments es troben les veritables 
obertures en forma d’arc a la Planta -1 a la zona de Reprografia. 

 

Trobada i obertura d’arcades 
 

 

Disposició dels contenidors a l’exterior 
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Juliol 

 
Actuació en l’estructura Planta 1 Nau Central 

  
Continua la retirada de revestiments, els de tipus ceràmic 
s’emmagatzema. 

 

 
Es troben problemes amb l’estructura de Planta -1 de la zona 
posterior. 

 
Obertura de galeries en ambdues plantes 
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Agost

Estat sala dia, Planta 0.  

 
Nau central Planta 0. 

 
Sortides de cablejats per al punt de llum, Cos Posterior Planta-1, 
distribuïdor.  

 
Esquerda Zona Reprografia, Pl.0. 

 
Repicat del revestiment de guix de les parets i enderroc 
de les parets mitjaneres entre despatxos. 
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Estintolament, cos posterior planta -1.  

 

 
Treballs d’arqueologia, Planta -1. 
 

 
Extracció rajoles verdes. 

Enderroc forjat de Zona Nova Escala, més l’enderroc de la paret 
intermèdia el bany. 
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Repicat revestiment de l’escala.
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Setembre

 

 
Imatges de la zona de voltes de la nau central, era el nivell últim 
de la bastida, es comença a treballar l’estructura extracció de les 
rajoles dels arcs.  

 
Extracció de paviments, imatge Planta 0, 

 
Aspecte Zona Reprografia extracció de les rajoles no autentiques 
de l’època i de les que cal consolidar. Planta 0.  
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Aspecte de la sala de dia, Planta 0  

Finalització dels treballs d’arqueologia a l’interior, Planta -1.  

 
Extracció de les fusteries per a la seva reparació 

 
Zona de despatxos cos oest. 
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Octubre 

 
Treballs estructurals a sota coberta. 

 
Marcatge de les peces ceràmiques de les voltes.  

 
Bastida de la Planta 0 per al treballs de restauració sobre els 
revestiments ceràmics. 

  

 
Bany i Office cos d’accés, quan encara no està construïda la 
paret divisòria.  
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Imatge Sala de dia, Planta 0. 
 

Edificació de les parets confrontants dels despatxos. Planta 0. 

 
Solera de formigó posterior als treballs d’arqueologia, marcatge 
del cavity.  
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Novembre 

 
Control de les esquerdes trobades a les voltes de sota coberta. 

 

 

 

Edificació parets del ascensor i paret divisòria amb l’office al Bany 
del Cos d’Accés.  

 
Incorporació de les caixes de mecanismes, Zona Reprografia 
Planta 0. 
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Disposició del cavity per a la disposició per sota de cablejat i 
conductes. Planta -1. 
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Desembre

 

 
Retirada parcial de la bastida, zona de les voltes completament 

restaurada.  

 
Marcatge de l’escala. 

 
Aspecte de la Sala de dia. 
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Gener 

 
Obertura de la finestra original a Zona de Nova Escala, Planta 0. 

 

Neteja de la Zona vestíbul de la Planta -1, el color blanc 
s’aconsegueix desprès de la neteja de revestiment ceràmics, és a 
dir, el color verd és brutícia.  
 
 

 
 

 

 
Projecció del revestiment acústic Sedifon, per tant abans es 
col·loquen les bigues ceràmiques verdes de la Nau Central. 

 
Perfils per a col·locació dels vidres de les fusteries. 
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