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1. Introducció 
  

 En aquest bloc primer realitzarem un estudi del Mas Castell de Domeny, en primer lloc 

començarem amb un resum històric per poder entendre la construcció de la època, per que es construïa 

així i amb quins materials i tècnica constructiva utilitzaven per poder acabar analitzant el nostre mas 

amb mes coneixement.  

 Posteriorment un estudi patològic per poder realitzar una bona reforma del mas, sabent quins 

sons els seus problemes o mancances.  

 Tot això acompanyat amb uns plànols que faran una millor comprensió de tot plegat, construcció 

i patologies. Per últim uns plànols de l’estat actual del mas per poder estudiar-ho be. 

 Amb tot aquest material finalitzarem el bloc primer, per donar pas a la proposta de canvi d’us 

del segon bloc.  
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2. Estudi Històric 
 
2.1. Orígens i evolució de la Masia Catalana 
 

El Mas es una explotació agrària integrada per la casa, que pot rebre el nom de masia, i per les 

terres de conreu, boscos i pastures. El Mas es el resultat d’una evolució històrica que recull moltes 

herències d’un passat agrícola i ramader. 

Per poder entendre les masies actuals, hem de mirar al passat, als orígens. 

 

Els masos a l’època medieval 

 

L’aparició dels masos (S X-XIII) 

El mot mansus apareix des del segle X en documents de diversos comptats catalans. Els 

primers masos estaven formats per simples cases de pagès en les quals vivia una sola família. El 

procés de colonització del territori català, en els segles IX i X, per iniciativa  pagesa, podria haver 

donat lloc als masos. Ja en el segle XI els masos son veritables explotacions econòmiques, en les quals 

l’agricultura es combinava amb l’activitat ramadera. Els Masos fan la seva aparició quan les vil·les i els 

vilars, que eren demarcacions que estructuraven el territori van desaparèixer.     

Des del segle XI i especialment en els segles XII i XIII, els masos es multipliquen sobre el 

territori 

 

Els masos abans de la Pesta Negra 

A la primera meitat del segle XIV, els masos eren i havien de ser cases habitades. Al seu 

interior regnava una extrema modèstia. A banda de la constitució física, l’interessant del masos es e 

seu abast territorial. En el segle XIV existeixen unes veritables xarxes de masos constituïdes a 

l’interior de diverses parròquies. Xarxes que ja existien i que el senyor va adaptar a les seves 

necessitats de gestió i de control. Davant d’aquest entramat de masos consolidat durant el segle XI i 

part del XII, l’expansió agrària posterior va seguir altres camins. Per una banda, apareixen diferents 

tipus d’explotacions mes reduïdes: les bordes, les cabanes i les masoveries. 

Els habitants dels masos dels segles XIII i XIV tenien molta més capacitat econòmica que la 

resta de la població rural. 

 

Els masos després de la Pesta Negra  

Durant els segles XIV i XV es van produir un seguit de catàstrofes i desgracies: sequeres, 

fams, pestes, terratrèmols i plagues. El pitjor de tot va venir amb de la Pesta Negra (1348). Tot i que 

la historiografia recent n’ha revisat els seus efectes, sembla que hauria afectat la meitat o els dos 

terços de la població. I va desestabilitzar el camp, molt masos van quedar abandonats. Davant la 

situació creada molts pagesos veïns es van apropiar d’aquest masos i per altra banda en veure 

disminuïda la població i les rendes els senyors van reaccionar i van pressionar els pagesos. De manera 

que la pesta va anar seguida d’un enduriment del control senyorial tant pel que fa a les terres com a 

les persones. 

Els masos dels segles XIV i XV havien de satisfer pagaments originats per la tinença del domini 

útil, per la servitud i per la jurisdicció.  

Cada mas tenia la seva casa amb les seves terres i possessions, però desprès de la pesta no 

hem d’imaginar uns masos compactes amb totes les terres juntes, al contrari, la majoria de masos 

tenien les terres disperses. Aprofitant els masos abandonats, els tinents dels masos intentaven 

agrupar les seves possessions per la via de la compra o del intercanvi de terres. 

 

 

Els masos i la servitud als segles XIV i XV 

Al segle XIV no hi ha cap dubte que el lligam entre el mas i la família que el posseeix es 

indissoluble. El mas transmet la servitud als pagesos que hi viuen. Qualsevol persona que entrava a 

viure en un mas que tenia la condició de propi, 

immediatament també s’hi convertia. Els fills del mas 

esdevenien també propis. Però el sistema de 

herència imperant, amb la substitució de l’hereu, no 

feia possible l’estada de tots els descendents del 

mas. Els cabalers que abandonaven el mas i 

mantenien també els seus drets de successió. 

L’interès del senyor es assegurar la 

continuïtat del treball al mas, per això es val de la remença i dels mals usos, els quals s’apliquen a 
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tota la població remença, tant la que esta en possessió de masos, com la que ni en té ni hi viu, però 

que ha heretat l’adscripció dels seus avantpassats. Els pagesos de remença estaven sotmesos a sis 

mal usos. Dos gravaven la mort del pagès remença: l’eixorquia, quan l’home moria sense descendència, i 

la intestia, quan moria sense haver fet testament, en els dos casos els hereus havien de pagar la 

tercera part dels ben mobles dels difunt. La ferma d’espoli forçada gravava el casament de l’home 

propi del mas, que era obligat a assegurar sobre el mas i els bens del seu senyor directe com a mínim 

la meitat del dot que rebia el seu cònjuge en casar-se. L’àrsia castigava al pagès a qui, per negligència 

o descuit, se li hagués cremat una part o totes les terres i els bens del mas. La cugucia sancionava la 

dona remença que hagués comès adulteri. Finalment, la redempció de persones, que va acabar per 

designar les persones que estaven sotmeses al vincle servil a Catalunya, i que consistia en la compra 

de la llibertat per poder abandonar el mas.  

Des del darrer terç del segle XIV es va començar a discutir la legalitat dels mals usos y la 

seva aplicació sobre la pagesia. Aquesta situació va portar a dos alçaments armats. Al final es va 

signar la sentència arbitral de Guadalupe (1486) dictada pel re Ferran II. Molts historiadors reconeixen 

la victòria de la pagesia i la seva llibertat     

 

Els masos en l’època moderna (segles XVI-XVIII) 

 

La consolidació del domini útil (1486-1640) 

Entre 1486 i 1640, els propietaris de masos, senyors útils i propietaris en la documentació, 

consoliden els drets derivats del domini útil enfront dels drets exigits pels senyors directes. 

 

Un nou model de relacions socials agràries (1640-1800) 

Hi havia una polarització cada vegada mes gran entre masos grans i masos petits. En els masos 

grans no hi havia prou capacitat productiva per conrear totes les terres. Quan els feia falta mà d’obra, 

s’havia de recórrer a dos tipus de treball extern a la unitat de família: permanent, conformat per 

mossos i criades, i el treball estacional conformat per als jornalers. 

Es comença a realitzar la concessió de petites parcel·les del mas en regim subemfiteusi o 

rabassa morta al mateix temps que es consolida definitivament la cessió del domini útil del mas a curt 

termini en regim de masoveria. 

Va ser el segle XVIII un segle de creixement demogràfic i de fam de terra, quan el nou model 

de relacions socials agràries, marcat per la masoveria. 

 

Els masos i el dinamisme agrari del segle XVIII 

El creixement agrari del segle XVIII va ser controlat pels propietaris de masos sense variar les 

clàusules habituals dels contractes de masoveria fixades en el segle XVII. El contracte consistia en la 

cessió del mas per un període màxim de cinc anys, en el qual el masover havia de fer residència 

contínua en el mas i conrear la terra. 

 

El sistema de masos a finals del segle XVIII 

A finals de segle, la majoria de masos havien passat a ser explotats per masovers. Les raons 

de la cessió en masoveria son diverses: els propietaris han decidit no treballar el mas. 

El contracte de masoveria havia endurit les seves clàusules durant la segona meitat del segle.   

 

Transformacions en el sistema del mas (1800-1950) 

 

L’era dels hisendats (1800-1870) 

A causa de les guerres i els canvis politics de final del segle XVIII i començament del segle XIX, 

molts propietaris de masos, especialment els mes rics, que ja havien esdevingut rendistes, es van 

traslladar definitivament a les ciutats i van acabar per configurar les elits locals d’alguns nuclis 

urbans. 

 

La crisi agrària de darrer de segle 

La baixada de preus del darrer quart del segle XIX va posar en evidència la fragilitat del 

sistema i les reaccions a la crisi agrària van estar condicionades per aquesta realitat. La davallada de 

les rendes agràries va significar la crisi del rendisme agrari.  

Les crisis agràries de final del segle XIX, doncs, van esperonar la recomposició de l’ordre 

econòmic i social imperant en el mon dels masos. Les depreciacions de les produccions tradicionals i 

l’expansió de conreus i produccions que, fins aleshores, que havien sigut marginals. Tot plegat acaba 

per configurar un mapa de creixement especialització comarcal en el territori català. 
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La crisi del sistema del mas 

 

Els canvis que van produir-se des de final del segle XIX en la propietat de les terres agrícoles 

van donar lloc a un avenç de la propietat pagesa, amb un augment de l’explotació directa. L’avenç de la 

propietat pagesa es produí, bàsicament, a través del mercat i mitjançant operacions de compraventa. 

Aquest avenç dels propietat pagesa va produir-se com a conseqüència de la reculada de la 

propietat rendista.  

La conseqüència d’aquest procés fou la fragmentació del mas en tant que unitat d’explotació, a 

voltes fins arribar a la seva desaparició. 

 

 

2.2. Arquitectura singular de la masia 
 

Punt de partida 

L’organització funcional d’aquestes edificacions, en els casos que 

s’ha pogut constatar, mostra la clara diferenciació amb el sistema 

constructiu horitzontal d’addicció de cubiculums d’un conjunt allargat. 

En la construcció vertical, la planta baixa, amb l’accés únic (o no) 

a l’habitatge, es destinava al bestiar, i el pis o pisos superiors, a la 

residencia de la família i al rebost o magatzem, pisos comunicats tots 

interiorment mitjançant una escala, el primer dels quals invariablement, 

era el lloc de la cuina. 

Quan l’edifici estava recolzat en un marge de tal manera que 

permetia l’accés al nivell del primer pis, s’entrava directament a la cuina, 

i la planta baixa, amb el bestiar, quedava incomunicada de la resta i amb 

el seu propi portal. 

Les estances en que es dividia la primera planta era destinada a 

la cuina, l’altra podia dividir-se en dues peces per dormir, o per 

instal·lar-hi el rebost. Les plantes superiors eren per dormir o magatzem, 

i l’escala que comunicava les diferents plantes quedava inclosa a la banda de la cuina, es a dir, al lloc 

de menjar i d’estada de la família, en definitiva, l’espai principal de la casa. 

La qüestió mes significativa, però, des del punt de vista de l’evolució tipològica que es planteja 

aquí com la hipòtesi mes versemblant és que quan el mas de nova construcció –a final del segle XIV i 

al segle XV o al XVI- adopta majors dimensions en planta i superfície útil per diferents causes socials 

i econòmiques, tot i la racional limitació d’alçada a dues plantes o dues plantes i unes golfes, si bé les 

divisions interiors han de ser construïdes amb parets gruixudes, ja que les distancies de recolzament 

dels cairats de fusta que formen els sostres o la coberta son massa grans per resoldre-ho amb un 

arc o una jàssera de fusta. 

 

EL mas de dos cossos 

Aquest mas o masia mes ampli, amb parets exteriors menys gruixudes però amb murs portants 

interiors a totes les plantes es l’anomenat mas de dos cossos, es a dir de dues crugies o tramades, en 

una de les quals s’hi ubica la cuina menjador distribuïdor, o bé el de tipologia mes incerta, format per 

la juxtaposició de rectangles, un dels quals és més gran que els altres i també correspon 

invariablement a la cuina-menjador-distribuidor. En qualsevol cas, el resultat dels dos tipus sempre és 

el d’una planta sensiblement quadrada. 

Aquest tipus de masia de dos cossos, a seva de la seva netedat estructural es pot considerar 

el prototipus del mas medieval.  

 

Sala central 

S’ha de fer notar que en masos o masies d’aquestes característiques, es dir, el mas de dos 

cossos, l’interès per assolir alguna forma de simetria no es posava mai de manifest, ja que no hi havia 

cap preocupació formal per sobre dels condicionants estructurals o funcionals, a diferencia del que 

succeiria més endavant. EL portal d’entrada, per exemple, no era mai centrat ni amb el carener ni en el 

pla de la façana. 

El mes important, però, d’aquestes dues formes constructives del mas que apareixien com s’ha 

dit a final del segle XIV o al segle XV, és la presència d’un espai singular, que mes endavant 

s’anomenarà la sala i que serà el que diferencia l’arquitectura de la masia. 



                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                     PROPOSTA    D’INTERVENCIÓ    I     CANVI    D’ÚS    DEL     CASTELL    DE   DOMENY 

PROJECTE FINAL DE CARERA -  AUTOR: JOSE ANTONIO SEVILLANO LOPEZ  -  TUTOR: MANUEL AGUSTIÑO OTERO   -  PROPOSTA D’INTERVENCIÓ I CANVI D’ÚS DEL CASTELL DE DOMENY 7

A la planta pis d’aquestes tipologies, sempre hi havia un espai al 

qual s’arribava directament des de l’entrada de la planta baixa, que era 

mes ample que la resta de cambres.   

Es evident que el fet de destinar un espai a l’ús exclusiu de 

menjador be donada també per una certa posició i relació social del pagès 

que permetia el convit o l’àpat multitudinari fora de l’estricte recinte de 

la cuina, d’altra banda suficient per a la vida quotidiana. 

 

Consolidació del tipus 

Es especialment significatiu que durant tot el segle XVI i sobretot 

al segle XVII gairebé tots els masos i les masoveries de nova planta es 

construeixen amb tres cossos i una sala central al pis (tot relegant la 

cuina a un lloc lateral, sigui a la planta baixa o al pis). Igualment, la 

majoria dels masos de construcció anterior amb dues tramades o cossos 

es reformen per aconseguir que la sala o el menjador, tant si estan 

separats de la cuina com si no ho estan, assoleix aquesta condició de 

centralitat o simetria, ja sigui agregant-hi un sol cos o transformant totalment la planta del pis. 

En aquest tipus arquitectònic consolidat, la sala no es mai el lloc on es desenvolupa la vida 

quotidiana de la família sinó que te un ús molt limitat a les celebracions familiars, tot i que actua com 

a distribuïdor de les dependencies situades als cossos laterals, gairebé sempre els dormitoris i sovint 

la cuina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1. La nostra Masia 
 

Després de tot lo explicat anteriorment es pot tenir un coneixement sobre com van néixer i com 

van evolucionar les masies en la seva historia, Castell de Domeny la masia que estem estudiant en 

aquest projecte es fàcilment de descriure, compleix amb els principis basics de les construccions 

descrites a partir del segle XV, quan la tipologia es va consolidar, planta quadrada, simetria en façana 

i en distribució interior. Com he explicat degut al desnivell de la parcel·la s’aprofita per entrar en 

planta baixa a la vivenda, on clarament trobem la sala central i dos sales laterals pràcticament 

exactes, la cuina en un costat i en l’altre un magatzem o rebost. Aquet conjunt de tres sales ocupen 

una mica mes de la meitat de la planta, l’altre espai es una sala única on trobem les quadres, aquesta 

distribució en Planta baixa es repeteix en planta primera, segona, i golfes, amb algunes petites 

variacions, però la estructura principal es manté. La coberta es a dos aigües amb el carener paral·lel a 

la façana principal. Un temps després es va ampliar la planta baixa amb una nau lateral segurament per 

ampliar les quadres. Però la estructura principal del Castell de Domeny es clarament identificable. 

En la Planta primera la sala central distribuïa les habitacions, dos en cada sala lateral i en la 

part posterior emmagatzematge de pastures etc... 

En la planta segona es repeteix la distribució, sala central d’estar o distribuïdor, una habitació 

en una sala lateral y dues en l’altre, igualment en la part posterior es repeteix com en la planta 

primera. 

En la planta tercera trobem unes golfes, sala central i dues sales laterals, en la part posterior 

es repeteix. 

La comunicació vertical es realitza mitjançant escales integrades sempre en la sala central, y 

unes altres escales en la part posterior per permetre la comunicació vertical dintre de les quadres, 

magatzem sense tenir que entrar a la part mes de vivenda. 

En la ampliació recent que parlàvem de la nau lateral que ocupa tota la amplada es va aprofitar 

per fer una terrassa en el sostre.  

Recentment s’han realitzat obres de reforma, cobertura de la terrassa algunes construccions 

adossades que no entrarem a descriure en aquest apartat, ja que interessa veure, per poder analitzar 

la construcció original. 
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 Planta baixa                  Alçat façana principal 

 

 

 

 

 

 

                                                                 Secció 

                               Planta primera                              

 

 

 

 

 

 

                               Planta segona                  Planta coberta 

 

 

 

 

 

 

  

                            Planta tercera (golfes) 

2.3. La tècnica constructiva de la Masia Catalana 
 

Els mestres de cases rurals utilitzaven la tècnica constructiva amb un doble llenguatge, per una 

banda el funcional (paret de  carrega, el bigam, la volta, l’arc.....) i per l’altre, el cultural (el realisme, 

la sinceritat, la proporció, les necessitats....). Una peculiaritat que ha donat a les cases de pagès una 

riquesa de solucions tècniques i arquitectòniques molt importants. Aquesta característica ens obliga a 

realitzar un estudi previ avanç de realitzar qualsevol intervenció rehabilitadora. 

L’estudi del sistema constructiu de la masia evidencia que els murs tenen una cohesió interna 

proporcionada a la naturalesa de l’edifici, que els contraforts estan mesurats d’acord amb el desplom 

que sofreixen les parets, que els empeny horitzontals de les voltes són contrarestats pel pes de les 

estructures verticals i que els cairats fan panxa sense que això hagi de provocar fissures a les parets 

ni goteres als teulats. 

 

 

Els materials 

 

El sentit econòmic del pagès ha fet que des de sempre aprofités al màxim els materials més 

bàsics que la finca li podia proporcionar. Per tant, es molt interessant descobrir als voltants de cada 

masia la pedrera i el llit fluvial d’on el pagès agafava la pedra, i la riera d’on agafava la sorra i el 

forn on produïa la calç. D’aquesta manera entenem que la masia sorgeix en bona part de la manipulació 

directa dels materials del territori, així abaratien costos i facilitaven el transport. 

 

La terra i la sorra 

La construcció amb terra es sinònim de senzillesa. Cal recordar que la terra te una solidesa i 

durabilitat considerables en les parets de tapial o bé com a morter en les parets de pedra. La terra 

es un material de construcció utilitzat en els masos més austers, en els edificis de les zones mancades 

de pedra o en aquells casos en que la tradició constructiva així ho aconsellava. Les seves 

característiques fonamentals són la rapidesa de manipulació, el baix cost, el bon aïllament tèrmic i la 

incombustibilitat. 
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La sorra era un altre material bàsic per fer els morters i les argamasses amb la corresponent 

barreja de calç (morter de calç). Cal recordar que la sorra està formada per granets de dimensions 

reduïdes, generalment de quars, provinents de la disgregació de les roques. 

 

La pedra 

La pedra es també un dels materials elementals de la majoria de les construccions rurals. La 

pedra ha sigut sempre signe de bona edificació. Les seves característiques més importants són la 

compacitat, la resistència i la durabilitat, podia tenir múltiples diferents funcions, construccions de 

murs, de cantoneres, de marcs d’obertures, de cobriments, etc. Les pedres podien ser pissarres ( a la 

zona pirinenca), els granits ( tant a la zona costanera com a la pirinenca), la calcària ( a la Catalunya 

central), etc. 

La pissarra, gràcies a la seva forma de llesques o llosetes fines, era de fàcil aplicació 

constructiva en la realització de les parets seques, de maçoneria, en els paviments i cobertes. 

Respecte al granit, cal dir que es comporta de manera diferent segons les comarques. Mentre 

que a l’alta muntanya el granit és de gran duresa, a la zona costanera es fàcil de treballar i es desfà 

sovint. 

La pedra calcària, formada per carbonat càlcic, es caracteritza pels seus tons clars, que formen 

sovint làmines separades per capes argiloses que faciliten la seva obtenció de les pedreres. Es una 

pedra molt adequada per a les construccions populars a causa de les seves formes geomètriques i 

carejades que faciliten la seva posada en obra. El pagès deixava assecar les pedres calcàries per tal 

de fer-les més resistents a les glaçades. També el mestres de les cases les solia picar amb un 

element metàl·lic per detectar, mitjançant el soroll, la seva resistència i duresa. 

Normalment també s’utilitzava la pedra arenosa en la construcció de les cases rurals, aquesta 

es una roca que sol ser normalment dolça i fàcil de treballar. La seva porositat fa que absorbeixi 

molta aigua. Presenten colors groguencs o vermellosos son fàcils de treballar però tenen una 

durabilitat mes limitada. 

Finalment, les pedres volcàniques, pròpies de les zones eruptives nord-orientals de Catalunya, 

proporcionen importants propietats de lleugeresa i aïllament tèrmic a les cases de pagès i ere 

utilitzades en les parts de maçoneria. 

 

La calç i el guix 

La calç utilitzada en la construcció de les masies s’obtenia calcinant les pedres calcaries en 

forns de calç ubicats normalment a la rodalia de molts pobles i masos. Del procés de cocció sorgia la 

calç viva. El mestre de cases obtenia la calç apagada posant a la calç viva en contacte amb l’aigua. 

Aquest últim tipus de calç s’anomenava també calç morta era idoni per fer morter de calç (argamassa), 

o bé servia simplement per emblanquinar les cases. 

D’una manera molt semblant s’obtenia també el guix, mitjançant la deshidratació per cocció del 

sulfat de calci hidratat. Les seves característiques eren bastes, de color grisos, i servia tant per 

enguixar i arrebossar parets interiors com per fer cel rasos d’encanyissat. En el cas del guix grisos en 

l’enguixat de les parets, calia aplicar després una lletada superficial final de guix blanc, de major 

qualitat anomenat calç colada, per donar-li un millor acabat. 

 

 

Els Elements  

 

Els elements constructius que el pagès compra bons i fets són normalment els mateixos que 

utilitza l’arquitectura urbana de l’època. D’acord amb les seves possibilitats econòmiques, el pagès 

incorpora a la construcció de la casa del mas peces de pedra picada com són els carreus de cantonada, 

els marcs de finestres, els portals adovellats, les portes allindades, les columnes, les aigüeres...així 

com els materials ceràmics formats per les teules, les rajoles i els maons. Altres elements que es 

compren elaborats són la fusta i tots els seus derivats, com els cairats, les llates, els taulons i els 

taulers. Entre els encàrrecs d’elements de fusteria fets a mida hi trobem les portes, les finestres i 

els mobles.  

 

La pedra picada 

Cada família segons les seves possibilitats econòmiques, comprava pedres picades amb diferents 

nivells d’acabats i d’ornamentació. Primer es van utilitzar les pedres sorrenques ja que son mes toves, 

desprès les calcaries, una evolució que va en paral·lel a la millora en les tècniques de manipulació. 

Les eines mes utilitzades per a l’obtenció de la pedra de la pedrera són el parpal, el pic, la 

maça i els tascons. A l’hora de carejar la pedra s’utilitzava el mètode tradicional basat en la utilització 
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del punxó i l’escarpa. Finalment per polir la pedra s’utilitzava el procediment de l’aigua i el fregament 

amb pedres sorrenques. 

Les peces mes comunes de pedra picada eren llosses de foc, pedres de portal, pedres de 

finestra i pedres de cantonada. 

Els motius ornamentals realitzats a les pedres picades es feien seguint la tècnica escultòrica 

comuna de l’època. Amb els anys la pedra picada utilitzada en les masies va evolucionar dels motius 

florals i les formes arabesques (d’estil gòtic) i de les formes geomètriques i les motllures de gra 

precisió (renaixentistes i barroques), a les línies mes austeres i despuntalades (neoclassicisme).  

 

La ceràmica 

La major part de les masies varen utilitzar la ceràmica per a la construcció de les voltes, els 

teulats i els paviments. Les rajoleries catalanes preindustrials fabricaven fonamentalment la teula 

(teula corba), el maó (rajol massís gruixut rectangular) i la rajola (rajol prim rectangular) i mes 

secundari el cairó (rajol massís gruixut i cuadrat). Les dimensions variaven segons el fabricant. 

 

La fusta 

La fusta tradicional s’obtenia després de serrar els troncs dels arbres assecats. Tots sabem 

que en el període preindustrial la fusta, per la seva lleugeresa, resistència i facilitat d’obrar, ha tingut 

múltiples funcions estructurals i constructives. Segons les dimensions de la peça serrada, s’obtenien 

els cairats, les bigues, els puntals, els taulons, les llates, els taulers, etc. Les seves aplicacions mes 

importants son els elements estructurals, les soleres, els paviments i els aplacats, així com la 

fabricació de portes i els finestrals. 

Cal recordar que la major part dels cairats s’obtenen directament dels troncs dels arbres 

(castanyers, roures, pollancres o pins)simplement pelats i mínimament carejats, a la mateixa obra, a 

cops d’aixa. 

 

 

 

 

 

Els sistemes estructurals 

 

Cal recordar que les masies estan fetes amb el sistema estructural tradicional del país, que 

són les crugies de parets de càrrega i cobriment de bigam o volta. Un sistema molt adequat per a la 

realització d’edificis de diverses plantes, com és el cas de les cases de pagès. Les parets mestres 

normalment separades entre 3 i 5 metres de distància per tal de facilitar el seu cobriment.  

Sorgeix així el costum de bastir les cases mitjançant recintes tancats amb parets de càrrega 

formant espais (de planta rectangular o quadrada), cosa que obligava al constructor a regularitzar al 

màxim les parets, sempre que fos possible, amb un model ortogonal d’angles rectes. 

 

La paret de càrrega 

En primer lloc parlarem de la paret seca (feta amb pedra sense argamassa) és el sistema mes 

antic i que s’ha utilitzat en les construccions secundàries del territori més accidentat i magre del país. 

Una tècnica que s’ha emprat fins a l’iniciï del segle XX en els murs de contenció de terres de feges, 

en les parets de separació de propietats i en les petites construccions. 

Un altre tipus era la paret de tapial que es realitzava amb terra argilosa posada dins d’un 

encofrat de fusta d’un gruix determinat (40 o 50 cm) que depenia de la resistència que havia de 

suportar el mur.  

El mur de maçoneria de pedra i morter tenia dos grans característiques: la resistència i la 

durabilitat. Unes parets de maçoneria que estan formades per materials petris units amb morter de 

fang o amb morter de sorra i calç. Segons la geometria de la pedra utilitzada, la paret de pedra podia 

ser ordinària (formada per pedres irregulars disposades de manera plana sense tenir cap selecció 

prèvia), concentrada (s’havien triat les pedres escollint les que tenien una cara plana per tal de fer 

les parts exteriors de la paret), carejada (formada per pedres seleccionades els costats de les quals 

es regularitzaven mitjançant el punxó i l’escarpa). Els gruix de les juntes de morter variava segons la 

regularitat de la pedra emprada.  

La paret de maçoneria es realitzava formant franges horitzontals o tongades, de 40 a 80 cm 

d’amplada, i 30 a 50 cm d’alçada, amb el guiatge dels fils agafats a les corresponents regles verticals 

de fusta col·locats amb tocs de guix als extrems de la paret. Les dues cares exteriors del mur es 
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solien realitzar mitjançant pedres seleccionades, mentre que la part interior es reomplia amb un replè 

de pedruscall i argamassa.  

La paret de maçoneria te una estabilitat limitada, sobretot perquè treballa fonamentalment per 

gravetat. Els perills més importants que podien malmetre la paret de pedra eren els diferents 

assentaments del terreny, els esforços horitzontals desmesurats deguts als arcs i les voltes, i els 

processos de deteriorament del mateix mur. 

Les parets de rajol en les masies son normalment simples envans separadors. 

 

L’embigat 

L’embigat és el conjunt de bigues horitzontals o inclinades que formen el sistema estructural de 

suport dels diferents pisos. 

Un sistema que podia disposar-se encastat a les parets, recolzat sobre les jàsseres de fusta, 

o bé col·locat sobre els arcs transversals. La seva construcció era normalment regular, amb una 

distancià de separació entre cairats que podia variar de 50 a 70 cm. 

 

L’arc i la volta 

L’arc era per al mestre de cases el sistema més lògic de foradar un mur de càrrega. Les línies 

de força verticals de la paret són desviades per l’arc fins al seu arranc.  

Cobrir una masia en volta era sinònim de perpetuïtat. Sabem que les voltes es construïen 

mitjançant els xindris i els encofrats (amb fusta o encanyissat) en les voltes d’argamassa, i els xindris 

normalment mòbils (que feien de guies). Els ronyons de les voltes s’omplien normalment de terra per tal 

d’aconseguir el pla horitzontal del terra de la planta superior i poder-hi construir a sobre l’acabat 

ceràmic del paviment. 

 

Acabats 

 

Les façanes 

El mes remarcable de les façanes de les masies, de composició senzilla i d’un cert minimalisme 

arquitectònic, és que desprenen intemporalitat. 

Les parets exteriors de la masia podien estar tractades amb diferents tipus d’acabats, 

diferents pells de façana que tenen la funció de protegir i dignificar les parets de càrrega. Per això, 

els arrebossats i els estucs tenien un gran sentit de protecció. Normalment, els arrebossats es 

deixaven naturals i sense pintar. El color de la sorra, els tons terrosos de la calç i les tonalitats que 

sorgiren amb el pas dels anys, integraven sorprenentment aquests estucs de les masies amb el seu 

entorn. Uns acabats de morter de calç que, amb el temps, s’han endurit formant una crosta de 

protecció de l’edifici de gran eficàcia a causa de la reacció de la calç en contacte amb l’aire. Els 

carreus i la pedra picada (de cantonades i marcs de les obertures) quedaven sense arrebossar per un 

problema d’adherència dels morters sobre les superfícies fines de la pedra. 

 

Els paviments   

Els paviments de les cases de pagès han evolucionat des de la pedra i la fusta fins a la 

ceràmica. Els primers empedrats a les plantes baixes i a les plantes pis sobre les voltes d’argamassa, 

eren de lloses planes col·locades sobre la terra. 

A partir del segle XVIII i XIX suposem que la majoria dels paviments de pedra es substituïren 

per paviments de peces ceràmiques de rajol. El maó quadrat de 3 a 4 cm de gruix és un els mes 

utilitzats per als paviments. També les rajoles de 2 a 3 cm de gruix folren empedrats, i les rajoles 

sobre llates substituïren el fustam dels diferents pisos superiors de la masia. La col·locació del rajols 

poda ser en quadrícula, espina de peix, modular, etc. 

 

Els sostres i cobertes 

Les soleres de cobertes estaven fetes simplement de llates, de fusta clavada, encanyissat i 

morter i a partir del segle XVIII i XIX es generalitzen les soleres de rajola sobre llates 

Mes recentment es va popularitzar la realització dels sostres mitjançant revoltons de rajols 

construïts entre les bigues. Uns revoltons a la part inferior dels quals s’aplicava un acabat de guix.  

Com es lògic, els ràfecs de coberta, de pes considerable, descansen sobre les parets mestres 

de les façanes. Això a permès fer tot tipus de voladissos de fusta (a les masies antigues) i ràfecs de 

sanefes ceràmiques de tota mena (a les masies mes modernes). La generalització d’aquests ràfecs 

ceràmics respon fonamentalment a la funció de protegir les façanes per aconseguir mes durabilitat.  
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2.3.1 La nostra masia  
 

Castell de Domeny es un mas que compleix amb molts dels paràmetres constructius que hem 

explicat anteriorment, es un mas auster sense gravats ni grans detalls, però igualment encara això es 

un bon exemple de l’arquitectura i la tècnica del seu temps, el segle XIX. 

Descriuré els elements constructius en el apartat 3.3. Descripció dels element constructius, Ja 

que es molt semblant a lo que explicaria en aquest apartat.        

 

 

 

3. Descripció de l’estat actual 
 
3.1. Característiques legals 
 

 

Castell de Domeny esta situat al terme municipal de Sant Gregori en e poble de Domeny, ubicat 

a peu de la carretera de Sant Gregori a Girona.  

El mas de Castell de Domeny esta regulat per la normativa del POUM del municipi de Sant 

Gregori i aquest ens diu que esta dintre d’una zona rustica, per tant els usos queden restringits. Per 

altre banda l’edifici esta protegit pel catàleg de masies del mateix municipi i es aquí on ens regula el 

que podem realitzar en el mas. 

 

 

Justificació 

Les raons per la seva conservació es deriven de la preservació del patrimoni. 

L’estructura del medi rural del municipi es fomenta en un sistema de masies gairebé equidistants 

que facilita l’explotació i el control del medi. 

L’ocupació permanent de la masia facilitarà l’explotació agrícola i la preservació del medi. 

 

Volumetria original 

Es mantindrà la volumetria original. 

Volumetria Usos article 47.3 

Es recuperaran les masies i cases rurals per raons arquitectòniques, històriques, paisatgístiques o 

socials, i es destinaran a habitatge familiar, establiment hoteler, a un establiment de turisme rural, 

a activitats de lleure i/o a obradors artesanals. Es compatible l’ús existent amb llicencies antigues. 

Els volums principals seran els destinats a habitatge, i els volums complementaris o annexos podran 

tenir un ús afí a activitats agrícoles, ramaderes o forestals del turisme rural. La possible 

destinació a usos hotelers i a activitats d’educació en el lleure. 

 

Volumetria no usos article 47.3 

L’edificació annexa a l’habitatge es pot destinar a l’ús forestal, ramader i agrari. No s’admetran 

nous volums si no respecten raonadament la configuració actual determinada en aquesta fitxa. La 

divisió horitzontal de l’edificació s’admetrà només amb l’atorgament d’una llicencia urbanística, 

degudament justificada. 

 

Condicions 

Es conservarà la volumetria actual, amb les condicions assenyalades per a les normes subsidiàries 

per als edificis de grau de protecció de respecte. Es permetrà l’ampliació de l’edificació existent 

sempre que no es malmetin els seus valors arquitectònics, històrics o paisatgístics del conjunt de 

l’edificació. Es milloraran el subministrament energètic i les comunicacions. No s’admetran línies 

aéreas. Es recomana l’ús d’energies alternatives i renovables. Si s’escau, caldrà millorar els 

accessos amb plantació d’arbrat i reforestació de talussos.    

 

Text estret del catàleg de masies de L’ajuntament de Sant Gregori 

Com podem veure en el text anterior queden molt clars els usos i obres que podem realitzar del 

mas. Castell de Domeny avui dia ja no te cap tipus d’explotació agrària en marxa i la propietat actual 

no te cap interès en posar-ho, de fet castell de Domeny antigament tenia moltes terres conreades al 

seu voltant però tot aquest sòl rústic s’ha anat venent. Ara mateix solament te una petita parcel·la 

que es on esta situat el mas. 
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Imatge de la parcel·la (cadastre) 

 

 

La parcel·la pertany al polígon 17, parcel·la 27 del Municipi de Sant Gregori (Girona), te 4.322 m2. 

Es de titularitat privada i esta lliure de carregues i gravàmens segons he comprovat al registre de la 

propietat.  

 

 

3.2. Característiques del terreny 
 

El terreny on esta ubicat el mas, esta estructurat en dos terrasses, la part baixa a nivell de 

l’entrada principal y la part alta que dona a la part posterior de l’edifici. La diferencia entre 

plataformes es aproximadament de 3m. Des de la part baixa per cada banda de l’edifici s’accedeix a la 

part alta mitjançant rampes naturals. 

Com ja hem dit el terreny te forma poligonal de amb una superfície de 4.322 m2. La parcel·la 

esta molt deixada i te brossa, vegetació desordenada, etc. 

Les mides de la parcel·la son: amb carretera 68,55 m, amb parcel·la est 76,55 m, amb parcel·la 

oest 55.44 m i amb camí nord 76,96 m. 

  

 

 

3.3. Descripció general de l’edifici 
 

 Castell de Domeny es un mas del S XIX que com a original te un edificació clarament definida de 

planta baixa mes tres plantes pis i que desprès per necessitats s’ha anat ampliant en planta baixa. El 

mas es de planta quadrada i aquesta es pot dividir clarament en dues parts una la part que dona a 

façana principal (sud) on trobem la zona de vivenda i la part posterior (nord) on tenien les quadres, 

etc.  

 Exteriorment podem veure que la masia esta bastant desgastada degut al pas del temps i a una 

falta de manteniment; esquerdes, caiguda del arrebossat, etc. 

 En planta baixa trobem la sala central i dos sales una a cada banda, la sala central i la sala de 

l’esquerra on esta la cuina estan habitables, fa relativament poc es van reformar, possiblement son les 

úniques estances del mas que estan be, desprès la sala de la dreta esta d’origen, amb el terra sense 

paviment, etc. En la part posterior de la planta baixa ens passa lo mateix, encara que el sostre estigui 

en bon estat no tenim paviments ni portes.  

 En la planta primera trobem la sala central i a banda i banda les sales igual que en la planta 

baixa, però en aquestes dues sales laterals tenim les habitacions en cada sal lateral dues habitacions, 

en la sala central espai únic. En la part posterior trobem una sala rectangular igual que a sota. 

 En la planta segona es repeteix el disseny, sala central d’espai únic, y una sala a banda i banda 

en la sala de l’esquerra tornem a tenir dues habitacions i en la sala de la dreta una habitació única. En 

la part posterior de la segona planta ens trobem amb un paviment molt inestable i que comunica amb la 

planta inferior. 

 En la tercera planta es torna a repetir la distribució, però sota coberta (golfes), sala central i 

una sala a banda i banda. En la part posterior no tenim sala perquè ens falta forjat, es a dir que es 

un espai doble. 
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3.4. Instal·lacions i serveis existents 
     

 El Mas Castell de Domeny te unes instal·lacions existents molt precàries, en primer lloc que la 

instal·lació d’origen es inexistent, ja que, en un intent de reforma que es va fer fa uns 15 any es va 

eliminar. 

 

Instal·lació elèctrica 

 La línea elèctrica ens arriba per la carretera mitjançant una escomesa aérea, grapada per la 

façana fins arribar al quadre general interior del mas. 

 En l’interior del mas com ja he dit la instal·lació d’origen es inexistent, es va deshabilitar en un 

intent de reforma fa uns 15 anys, però la instal·lació que es va realitzar es va quedar a mitges i lo 

que es va fer es insuficient (seccions insuficients, falta de punts d’enllumenat, endolls, punts de llum). 

Cal dir que la instal·lació de la que parlem solament esta realitzada a la planta baixa i primera planta. 

 

Instal·lació ACS     

 La instal·lació d’aigua calenta sanitària ACS que actualment solament cobreix una aixeta a la 

cuina es mitjançant un escalfador instantani de gas-oil situat a la mateixa cuina. 

 

Instal·lació Calefacció 

 En la reforma que hem parlat es va fer un intent de instal·lació de calefacció que consta de 

radiadors de ferro en algunes dependencies de planta baixa i planta primera, la instal·lació es bitubular 

amb conduccions de coure. La producció d’aigua calenta es fa mitjançant un escalfador instantani de 

gas-oil. 

 

Instal·lació telèfon    

 La instal·lació de telèfon arriba al mas subministrat per companyia mitjançant escomesa aérea i 

grapat per façana fins connexió interior. 

 Interiorment la instal·lació es simplement una presa de telèfon i ADSL a la sala central a planta 

baixa. 

 

Instal·lació d’aigua 

 El subministrament d’aigua potable es realitza mitjançant xarxa de companyia en carretera i 

escomesa interior soterrada en parcel·la fins clau de pas general. 

 La instal·lació interior es bàsicament el subministrament d’aigua a l’aixeta de la cuina, ja que no 

tenim cap bany existent interior. 

 

Instal·lació de sanejament 

 La instal·lació de sanejament es realitza mitjançant fossa sèptica a la mateixa parcel·la, 

solament tenim un desguàs que es el de la cuina. No tenim possibilitat de connectar a xarxa pública ja 

que no arriba fins la nostra edificació.    

  

 

3.5. Descripció del elements constructius 
 

 En aquest punt descriure els elements constructius que estan dintre del mas original, sense 

descriure els elements que annexos ja que no tenen importància, de totes maneres cal dir que la 

solucions emprades per realitzar aquestes solucions son les mateixes que en l’edifici original. 

 

El sistema estructural 

 

El sistema estructural del Castell 

de Domeny verticalment es la paret de 

càrrega de maçoneria i horitzontalment, 

en planta baixa la volta, en planta 

primera el sostre sobre corrons de fusta 

amb revoltons ceràmics reblert 

d’argamassa i paviment de rajol, en 

planta segona entarimat de rajols sobre 

llates i corrons de fusta i coberta de 

teula corba sobre llates i corrons de fusta. 
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Estructura vertical  

La estructura vertical del mas es de paret de càrrega de maçoneria. Aquesta arrenca com a 

fonamentació de mur, les quatre parets son exteriors son de maçoneria d’uns 60 cm, les parets 

interiors son de maçoneria però de uns 53 cm. La paret de maçoneria de Castell de Domeny esta 

composta en major quantitat per pedres calcaries arrodonides, en menor proporció pedres volcàniques i 

alguns troços de peces ceràmiques, tot això lligat amb morter de calç.   

 

Estructura Horitzontal 

La estructura horitzontal del 

mas varia en cada planta, en planta 

baixa trobem tots els sostres fets amb 

voltes de rajol pla col·locat a espina de 

peix, possiblement de tres gruixos, els 

costats normalment s’omplien de morter 

de calç i després amb terres o runa fins 

arribar al nivell de paviment acabat. Les 

voltes treballen descarregant les forces 

per l’arc fins portar els esforços fins el 

terra però també empenten les parets 

on estan recolzades, en aquest aspecte 

no hi ha problema ja que les parets son 

de bona resistència.  

Tots els sostres de planta baixa 

estan realitzats amb aquesta solució, 

les mides varien alguns centímetres, les 

llums son diferents i en algun cas la 

volta es mes rebaixada que en altres. 

En la planta primera la 

estructura horitzontal esta composta 

por un entrebigat de fusta de pi (60 cm 

intereix), i revoltó de rajol entre les 

bigues, que dona una estètica agradable, 

reblert de runes ceràmiques i morter de 

calç. Les bigues estan encastades a la 

paret de càrrega. En la part posterior de 

la primera planta trobem que el sostre 

es molt mes senzill, possiblement perquè 

era una part destinada a les quadres, 

aquest esta fet amb bigues de fusta de 

pi molt irregulars (60 cm intereix), 

encastades a les parets de carrega i a sobre unes llates de fusta i el rajol ceràmic. 

En la segona planta el sostre també es mes senzill que en la primera, consisteix en un 

entrebigat de fusta de pi (60 cm intereix), encastat a paret de càrrega, desprès llates de fusta hi ha 

sobre el rajol ceràmic.       

En la tercera planta ens trobem amb la coberta, parlarem de coberta principal ja que es la 

coberta que cobreix el mas com a edifici principal, la coberta es molt senzilla, es a dos aigües amb el 

carener paral·lel a la façana principal, la estructura de la coberta son bigues de fusta de pi  (60 cm 

intereix) encastades a la paret de càrrega, desprès llates de fusta i teula corba vermella envellida. 

 

Tancaments interiors 

Els tancaments interiors fora de la paret de maçoneria son pocs, (i segurament posteriors a 

l’origen), en la planta primera i segona si que trobem separacions de sales realitzades amb rajol 

ceràmic agafat amb morter de calç, també a les parets de la escala trobem aquesta solució. El rajol ja 

es començava a utilitzar avanç per fer voltes, arcs, etc. I mes tard es va començar a utilitzar per 

realitzar envans.  
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Obertures i finestres 

 

La gran majoria de les 

finestres, exceptuant les de la 

planta tercera (golfes), tenen la 

mateixa solució, varien les mides 

segon la habitació si era central o 

lateral (per mantenir la simetria) 

però constructivament son iguales, el 

marc i dintell de la finestra es de 

pedra calcaria picada, tant en les 

finestra i portes exteriors com en 

les interiors, la pedra estava picada 

però era molt simple (austeritat), 

l’escopidor també era de pedra 

calcaria. 

Tant en les portes com 

finestres interiorment realitzen arc 

capalçat, no son iguals, tots son 

diferents. En les finestres podríem 

dir que tenim una intenció de 

festejador, molt tímid. 

Totes les demès obertures i 

portes de pas que tenim al mas 

estan realitzats amb arcs del mateix 

pedruscall i argamassa de la paret de càrrega, en les quadres trobem obertures grans solucionades 

així i en les  finestres petites de les golfes també. 

 

 

 

Façana 

 

La façana del mas esta realitzada amb morter de calç, era la manera mes bona de protegir 

l’edifici, també la mes emprada. Aquesta amb el temps agafa un color terra.  

 

Revestiments interiors 

 

Els revestiments interiors que trobem es l’enguixat, es molt normal a l’època que el guix 

tingues característiques molt bastes, de colors grisos i calia aplicar després una lletada superficial 

final de guix blanc, de major qualitat anomenat calç colada, segurament tot el mas per dintre esta 

enguixat d’aquesta manera.  

 

Paviments 

 

Els paviments en planta baixa 

son rajols ceràmics de 15 x 15 

col·locats amb junta seguida, en 

planta primera i segona son rajols 

ceràmics de 15 x 30 col·locats a 

espina de peix i en planta tercera son 

els mateixos col·locats a junta 

seguida. Tots col·locats amb morter 

de calç.  
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Coberta 

 

La coberta principal es a dos 

aigües amb el carener paral·lel a la 

façana principal i la estructura de la 

coberta son bigues de fusta de pi  (60 

cm intereix) encastades a la paret de 

càrrega, desprès llates de fusta i teula 

corba vermella envellida.  

 

Fusteria 

 

La fusteria de tot el mas es de 

fusta massissa de pi amb vidre senzill. 

  

Ràfecs 

 

Els ràfecs estan fets amb cinc 

filades de rajol ceràmics sobre la paret 

de càrrega, tot arrebossat amb morter 

de calç per donar un acabat de motllura 

única.  

 

 

Fumeral 

 

 El fumeral del mas no sabem com era, segurament no ha resistit el pas 

del temps. Però podem imaginar de quin tipus era per l’època de la seva 

construcció. 

Xemeneia 

 La xemeneia interior esta realitzada amb rajol ceràmic, en la planta baixa ha estat restaurada 

últimament, però en les plantes superiors esta d’origen i el conducte realitzat d’obra esta en molt mal 

estat. 

 

Escales  

 Les escales del mas estan realitzades amb volta de rajol ceràmic, també els esglaons son de 

rajol ceràmic, excepte en el tram de l’escala principal de planta baixa a planta primera que son de 

pedra polida. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                         Escales en planta baixa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Escales en planta segona 
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