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Resum 
 
Des de l’època dels romans, la solució de l’arc de pedra ha estat una de les més utilitzades i 
generalitzades per a la construcció de ponts, pel pas sobre rius i rieres. Aquest fet és fàcilment 
demostrable a Catalunya i la resta d’Espanya, on si s’explora el territori en detall, encara avui en dia es 
poden observar la gran quantitat de ponts d’aquest tipus que encara resisteixen el pas del temps, podent 
trobar en alguns indrets estructures d’aquest tipus amb més de mil anys d’història. A més de la finalitat de 
facilitar trànsit de persones i de vehicles i la connexió del territori, aquests ponts, ja fins i tot en el seu 
temps tenien una gran component estètica, de forma que alguns governadors romans ja construïen ponts 
per tal de perpetuar el seu nom al llarg de la història, degut a la transcendència de la construcció 
d’aquestes estructures. De la mateix manera actuen avui en dia arquitectes i enginyers civils de renom, al 
realitzar les seves obres. Això ens fa veure, en part, que pot ser no han canviat tant les coses. 
 
La solució de l’arc per a la construcció d’un pont és una idea molt vàlida, per la forma de treballar del 
mateix. Així, un pont en arc de pedra, es construïa dividint l’arc en diverses dovelles formades per peces 
de pedra que es recolzaven unes sobre les altres, transmetent els esforços des de la clau (peça central al 
eix de simetria del arc, la qual el tanca) fins a la fonamentació de l’arc sobre el terreny. Els ponts en arc, 
doncs, treballen principalment a compressió i aquesta és la principal raó per la qual la pedra és un bon 
material per aquest ús. Els materials que s’utilitzaven per a la construcció dels ponts antics, eren els 
mateixos que es trobaven per les zones del voltant, pel fet de que no es podien transportar materials a 
grans distàncies, per l’absència de sistemes de comunicació com els de l’actualitat. Així en el cas de 
Catalunya, els tipus de roques que s’utilitzaven eren bàsicament granítiques, gresos o conglomerats, 
materials que tenen una bona resistència a compressió, però no tan a tracció, cosa que els feia aptes per 
aquest ús. 
 
La tipologia més habitual de ponts en arc era la d’arcs en mitja punta, és a dir, arcs circulars i simètrics 
respecte de la clau. Precisament per aquest tipus d’arcs està orientat el mètode de càlcul que es presenta 
en aquest estudi. L’anomenat mètode de Méry pel càlcul de l’estabilitat de ponts en arc (1840) ens dóna 
una forma de treball per tal de determinar si un pont pot resistir correctament o no les càrregues que 
actuen sobre ell. A partir d’ell es traça la corba de pressions de l’arc, element essencial del càlcul, i 
determinant si aquest corba cau o no dins del perfil del arc, és determina l’estabilitat de l’estructura. En 
afegit també es comproven altres condicions d’estabilitat, per tal de que no es produeixin lliscaments de 
les dovelles entre elles o que la roca no pugui resistir les compressions que se li transmeten. Així, en 
aquesta tesina, s’analitzarà el mètode de càlcul esmentat amb detall, tot comparant-lo amb els resultats 
que s’obtenen d’aplicar un mètode actual de càlcul de línies catenàries (ja que la corba de pressions és 
precisament una corba catenària antifunicular). 
 
Finalment, i per tal de comprovar com s’utilitzava el mètode, s’aplicarà aquest directament sobre un cas 
real. Així, es realitzarà el càlcul de l’estabilitat d’un pont medieval antic situat al poble de Gironella 
(Berguedà). L’anomenat “Pont vell” de Gironella, és un pont peatonal que discorre per sobre del riu 
Llobregat i ha resistit durant molts anys les diverses riuades que s’han succeït. Tot i que degut 
precisament a algunes d’aquestes riuades, ha hagut de ser parcialment reconstruït en algunes ocasions, 
encara avui en dia segueix en la seva ubicació original i representa un dels elements històrics més 
valuosos del poble. De la mateixa forma, en la resta de territori de la comarca, així com de les comarques 
veïnes, es poden trobar gran quantitat d’exemplars similars, fet que ha estat determinant a l’hora de 
motivar la redacció d’aquesta tesina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


