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a- EQUIP DE TREBALL 
 
Arquitecte responsable equip 
Pere Santamaria Garcia 
Arquitecte col.legiat nº 18.531-0 del COAC 
Membre de la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de la Catalunya Central. Repr. COAC 
Professor  Departament  de Construccions Arquitectòniques I. ETSABarcelona UPC 
Professor Postgrau de Rehabilitació. Col.legi d'aparelladors 
Professor Màster en Rehabilitació. Col.legi d'aparelladors   
Professor Postgrau. Diagnosi, reparació i manteniment d'edificis. UPC 
 
Arquitecte tècnic (director d'execució de les obres) 
Josep Emili Puig Soler 
Arquitecte tècnic, col.legiat nº 5.421 
 
Arquitecte tècnic (estudi de seguretat i coordinador ss en fase d'obra) 
Arquitecte tècnic, col.legiat nº 5.421 
 
COL.LABORADORS 
Diagnosi Patologies 
César Diaz Gómez 
Dr. Arquitecte. Catedràtic de Construccions Arquitectòniques I. ETSABarcelona. UPC 
Cossima Cornadó 
Professora departament de Construccions Arquitectòniques I.  ETSABarcelona. UPC 
 
Càlcul d'estructures 
Manuel Arguijo Vila 
Arquitecte col.legiat nº 16768 del COAC- Soci nº 55 de l'Associació de Consultors d'Estructures 
Professor associat departament d'Estructures la ETSAB 19990-2009 
 
Càlcul d'instal.lacions 
Francesc Juncosa Esperanza. 
Pèrit químic i Enginyer tècnic Industrial Col.legiat 9.115 
M.Lluisa Sànchez Romero. 
Arquitecta. 
Carles Subirats Parreu. 
Llicenciat en Arquitectura 
 
Historiadors 
Maria Gràcia Salvà Picó 
Llicenciada en Filosofia i Lletres (divisió Geografia i Història, secció Art) UAB 
Professora d'Història de l'Art a l'escola d'Arts i Oficis de la Diputació de Barcelona. 
Cap de departament de Conservació i Restauració. 
 
Mercè Argemí Relat 
Llicenciada en Història. UAB 
Màster de Museologia i Gestió del Patrimoni Cultural. 
Tècnica Superior de Cultura de la Unitat de Patrimoni de l’Ajuntament de Manresa. 
 
Ainhoa Pancorbo Picó 
Arqueòloga 
Màster en Prehistòria, antiguitat i Edat Mitjana UAB  
 
Enginyer agrònom 
Roser Vives de Delàs 
Enginyera Agrònoma per Universitat de Lleida 
Enginyera Tècnica Agrícola en Hortofruticultura i Jardineria 
Màster en Arquitectura del Paisatge. UPC 
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b. CRITERIS D'INTERVENCIÓ I FASES DE TREBALL 
 
 
1. EL CONEIXEMENT 
 
1.1 Prediagnòstic 
 
1.1.1 Antecedents 
 
Casa d'estiueig de l'arquitecte Josep Puig i Cadafalch  situat en la plaça de Vendre de la 
vila d’Argentona. L'edifici es va començar a transformar el 1897 i finalitzà el 1905. 
 
Es tracta de tres cases unides que passarien a ser la casa d'estiu i una quarta casa es va 
enderrocar per ubicar-hi el jardí existent. 
 

 
  
Can Puig i Cadafalch és, conjuntament  amb el conjunt parroquial, el monument 
arquitectònic més important del nucli urbà d’Argentona.  
 
 
Can Puig i Cadafalch està protegit en qualitat de Bé Cultural d’Interès Nacional(BCIN) 
per Acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 27/07/93 (DOGC 15/09/93). 
 
 
L'estat actual de la casa presenta moltes patologies i molt diverses. Actualment la casa 
està deshabitada i parcialment estintolada per les alteracions dels elements portants.  
 
Alguns merlets de rajola de la part superior de l’edifici varen caure, i una peça de pedra, en 
forma cilíndrica, que coronava el merlet del xamfrà. A l'interior hi ha forjats amb forts 
desnivells que caldrà diagnosticar per veure quina actuació es la més escaient per 
rehabilitar l'estructura. 
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Cita textual dels autors de la guia de la Ruta de Puig i Cadafalch 
 
“La casa Puig d’Argentona és la casa on l’arquitecte havia estiuejat des de ben jove. No es tracta 
d’una casa de nova planta, sinó de l’aprofitament de tres antics habitatges que el mateix arquitecte 
va ampliar i unir per convertir-los en un veritable casa modernista: va obrir parets mitgeres per 
comunicar les tres cases i va construir un petit cos a ponent per la latrina i una galeria al sud que es 
va convertir en l’entrada a la casa. També va incorporar-hi merlets, escultures, i pintures d’estil 
modernista. 
L’acabament de les obres de reforma de la casa l’any 1905 va ser festejat per nombroses 
personalitats del món polític i cultural de Catalunya; així ens ho recorda un mural de rajoles que 
podem veure al pati. 
La casa té planta irregular perquè s’adapta a l’orografia i al traçat dels carrers laterals. Puig i 
Cadafalch aprofita la situació en un punt prominent per donar-li una escenogràfica medievalitzant. 
La façana principal, a la banda del pati, actualment, però, recoberta d’heura i vinya verda presenta 
elements arquitectònics modernistes. Les façanes posteriors, que donen als carrers Dolors 
Monserdà i Torras i Bages conserven finestrals d’estil gòtic. 
L’interior de la casa conté molts racons i raconets, a diferents nivells, perspectives allargades i punts 
de vista estrets i prims.  
El conjunt de l'edifici està ornamentat amb guixos i pedres treballades per escultors col.laboradors 
de Puig i Cadafalch, com Arnau o Llimona, entre els quals destaca el guix d'una creu de terme de 
Canet situada a la galeria que dóna al pati." 
 
Fonts de consulta 
 
a- Estudi previ de la Casa d'estiueig d'en Puig i Cadafalch 
Estudi amb memòria històrica i de recerca documental i informe de l'estat actual i de 
patologies. 
Treball dirigit per na Ester Pallisa. Octubre de 2010. 
b- Estudis Previ de la Casa Puig i Cadafalch a ArgentonaEstudi sobre el seu estat de 
conservació i d'intervencions necessàries a realitzar per garantir la seva conservació. 
Treball dirigit per en Salvador Tarragó i Cid. Desembre de 2010. 
c- Estudis dels elements ornamentals i estat de conservació i tractaments de la casa 
d'estiueig de Puig i Cadafalch. 
Treball elaborat per l'estudi Angkor. Any 2010 
d- Plànols actuals. 
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 1.1.2  Dictamen inicial  
 
 - Reconeixement directe de l'edifici. 
 - Estudi i anàlisis de la documentació disponible. 
 - Reflexió sobre les circumstàncies que han donat lloc a l'actuació. 
 - Al tractar-se d'un BCIN les pautes de restauració s'hauran de fer d'acord amb els 
 serveis tècnics del Departament de Cultura de la Generalitat. 
 

 
Recreació virtual de l'edifici original . Serà necessari estudiar la documentació existent  per 
restituir els elements retirats i /o caiguts. 
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                    Fotos de l'estat original de la pèrgola de fusta i recreació virtual. 
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1.1.3 Document 
 
 - Dades bàsiques de l'edifici. 
 - Localització i emplaçament. 
 - Evolució de la propietat 
 - Servituds 
 - Regim urbanístic i de protecció 
 
 1.1.3.1 Aproximació al coneixement històric 
 
 - Hipòtesis d'evolució constructiva 
 - Coneixement arquitectònic i artístic edifici, contingut,.. 
 - Relació del material bibliogràfic i documental disponible. 
 - Plànols de referència per a tots els estudis posteriors. 
 - Reportatge fotogràfic bàsic. 
 - Coneixement de la naturalesa del material 
  . Dades geològiques i sísmiques (estudi geotècnic) 
  . Anàlisi inicial dels danys 
 

 
 

 
 
 1.1.3.2 Proposta inicial d'actuació 
 
 - Relació de mesures urgents si s'escau. 
 - Caràcter de la intervenció. 
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1.2  El diagnòstic 
 
Consisteix en el desenvolupament dels estudis proposats en el prediagnòstic. Els estudis 
de diagnòstic s'han de realitzar amb mentalitat i mètode científic pels professionals idonis i 
a de permetre:: 
 
 - Coneixement i comprensió de l'edifici. 
 - Diagnosticar amb certesa la seva problemàtica. 
 - Plantejar la intervenció. 
 
 . El punt de partida seran els estudis existents de l'edifici. 
 
 
1.2.1 Anàlisi històrica 
 
El coneixement històric de l'edifici es fonamental per a projectar la correcta i eficaç 
intervenció arquitectònica i per a garantir la protecció del seu valor documental. L'objectiu 
bàsic de la restauració , segons la carta de Venècia: 
 
 "la restauració estarà sempre precedida i acompanyada d'un estudi 
 arqueològic  i històric del monument" 
 
S'analitzaran: 
 - Estudi de les fonts documentals referides directa o indirectament al monument. 
 - Estudi del propi monument com a font documental. 
Programar estudis específics: 
 - L'històric - constructiu 
 - L'històric - artístic. 
 
El treball final haurà de sintetitzar les conclusions de tots els anteriors. 
La interrelació entre tots els estudis es evident, i s'ha d'establir una programació temporal 
del conjunt que eviti duplicitats i faciliti la transferència d'informació entre els diversos 
investigadors. 
 
 1.2.1.1  Estudi de fonts documentals referides a l'edifici. 
 Es realitzaran 3 tipus de documentació: 
 1. Escrita 
 2. Gràfica 
 3. Oral 
 Les conclusions es recolliran en una memòria general de l'estudi de fonts 
 documentals. 
 
 1.2.1.2  Estudi del monument com a font documental. 
 De l'anàlisi de la materialitat pot obtenir-se quantitat d'informació per al coneixement 
 històric (avarca tota la fàbrica, revestiments, pàtines, mobiliari, arts aplicades així 
 com l'entorn. 
 
 L'anàlisi es realitzarà mitjançant diverses tècniques. 
 
 1- Cateig del subsòl per veure tipus de fonamentació. 
 2- Excavació arqueològica del subsòl i espais tancats. 
 3. Estratigrafia mural (anàlisi dels paraments) 
 
 Les conclusions d'aquest estudis inclourà una "Memòria general de l'estudi de 
 l'edifici com a font documental" 
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1- Cateig del subsòl 
Abans d'iniciar la intervenció arqueològica , serà necessari fer unes cales exploratòries al 
peu de façanes per tal de comprovar-ne l'estat dels fonaments. Es poden fer cales de prop 
de 50 cm, de costat i la fondària necessària. 
 
2- Excavació arqueològica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es realitzaran cales estratigràfiques en els murs de l'edifici. El coneixement de que el Casal 
que ens ocupa té el seu origen en tres cases unides,fa que sigui necessari identificar els 
tipus de fàbriques diferents i mitjançant les cales poder adscriure cada fàbrica a la seva 
fase corresponent, i fer un registre acurat de les relacions estratigràfiques, que permeti 
establir  una cronologia relativa per a les diverses unitats muraries. D'aquesta manera es 
podrà establir una primera hipòtesi evolutiva de l'edifici i establir els principals horitzons 
cronològics.  
Cada unitat estratigràfica serà registrada amb una fitxa descriptiva, on s'hi especificaran les 
relacions de contacte entre els diversos estrats, la definició i la seva datació. Es realitzarà 
la documentació planimètrica, mitjançant plantes i seccions amb cadascuna de les unitats  
exhumades durant  la intervenció arqueològica. També es representaran els diferents 
paviments. 
 
Aquests  treballs de sondeigs serviran per localitzar-hi probables restes de les antigues 
cases originals. També seran útils per comprovar relacions de diacronia entre diferents 
elements de l'edifici i , potser, per trobar restes més antigues, fins aleshores 
desconegudes. 
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Mètode 
El sistema de registre de totes les unitats estratigràfiques,  tant del subsòl com de les 
parets s'utilitzarà en el mètode proposat  per E.C.Harris a partir de 1975. L'estudi de les 
estructures aèries, pot permetre desenvolupar  representacions bastant precises de les 
diferències cronològiques i estratigràfiques de les diverses parts de l'edifici. Es tracte 
d'utilitzar un mètode d'aproximació al jaciment ( entenen com a tal tot el conjunt edificat) 
que permeti un coneixement integral, que ens mostri les relacions estratigràfiques entre les 
fàbriques construïdes, que probablement seran les úniques informacions diacròniques amb 
que podem comptar. 
 
Tant la recerca de documentació escrita,de documentació fotogràfica, com l'estudi del 
paraments i el resultat dels sondeigs seran cabdals per a l' interpretació global  de l'edifici. 
 
Una vegada conegudes les diferents etapes cronològiques identificades, es representaran  
cromàticament en plantes i alçats.  
 

 
Exemple: Can Saragossa de Lloret de Mar 
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3. Estratigrafia mural 
 
Paral.lelament als sondeigs arqueològics es proposen fer nombroses cales estratigràfiques 
en els murs de l'edifici. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exemple: Can Saragossa de Lloret de Mar 
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 1.2.1.3  Estudi històric - constructiu. 
 
 L'objectiu del qual és la determinació de com es va desenvolupar el procés de 
 projecte i de construcció de l'edifici i dels processos posteriors de transformació. 
 Anàlisi de l'edifici i la seva evolució des de la mentalitat constructiva de cada una de 
 les seves èpoques. 
 
 1.2.1.4  Estudi històric - artístic. 
 
 1r objectiu: Descripció i anàlisi dels valors arquitectònics de l'edifici. (tipològics, 
 espaials, ambientals, funcionals) i del seu entorn físic. 
 
 2n objectiu: Reconèixer , descriure, ressenyar,analitzar, avaluar i inventariar els 
 elements constructius, arts aplicades o decoratives, mobiliari. 
 Es buscaran referents decoratius de l'autor i l'època i que s'intentaran identificar i 
 documentar els que van ser els possibles col.laboradors de l'arquitecte en les arts 
 decoratives. 
 

 
   Descripció de les possibles restauracions anteriors. 
 
 L'estudi es materialitzarà en la "Memòria general del estudi històric -artístic i les 
 fitxes -inventari dels elements d'interès històric - artístic. 
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1.2.1.5 Estudi de síntesi de l'anàlisi històric. 
 
 Cronologia general de l'evolució històrica : Resum ordenat de totes les dades, 
 referents als diversos aspectes i èpoques de l'edifici. 
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1.2.2 Anàlisi material 
 
 1.2.2.1 Estudi geomètrica - formal 
 
 L'anàlisi material persegueix la definició geomètrica i formal del estat inicial de 
 l'edifici. Consisteix en presa , anàlisi i exposició útil, amb totes les dades que han de 
 permetre conèixer la realitat geomètrica, formal i espaial de l'objecte i la realitat 
 geomètrica, topogràfica i urbana de l'entorn immediat. 
 
 El coneixement i documentació de l'estat inicial de l'edifici s'ha de completar amb un 
 aixecament fotogràfic i amb dibuixos parcials, perspectives, etc... 
 
 L'estudi es tanca amb "Memòria metodològica del estudi geomètric - formal " 
 
  
 1.2.2.2  Estudi físico - constructiva 
 
 L'objectiu es conèixer el comportament de l'edifici com a sistema, es a dir, com a 
 conjunt de materials, elements i fàbriques, i plantejar hipòtesis sobre el possible 
 comportament futur a curt i llarg termini. I en quan als diferents subsistemes , 
 elements i materials, determinar el grau de deteriorament i les possibles 
 conseqüències d'aquest. 
 En funció d'aquest  anàlisi , l'estudi ha de permetre determinar el nivell de seguretat 
 de l'edifici. 
 Al estar previst un nou ús a l'edifici, caldrà preveure la determinació del grau de 
 seguretat per el nou ús i la normativa nova. 
 Per a assolir els objectius, l'estudi ha de plantejar: 
 
 1. El coneixement , anàlisi i comprensió de l'edifici com a sistema en el seu estat 
 actual. 
 2. Lesions presents (deformacions, enfonsaments, humitats,...) 
 3. Condicions ambientals, (acústica, cicles humitat-temperatura, etc,...) 
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La diagnosi de patologies prèvia de l'edifici passa per fer un aixecament de totes les 
patologies existents en els paraments verticals, tant mecàniques, despreniments, taques i 
eflorescències i degradació del material.  (exemple: Torre Lluvià de Manresa. Edifici 
modernista de l'arquitecte Igansi Oms) i poder concretar quines han estat les causes de les 
patologies i poder fer propostes d'intervenció per restaurar l'edifici. 
Es contrastaran els estudis existents amb l'estat actual de les patologies 
 

 
 
Els plànols inclouran una llegenda de patologies per identificar-les en la documentació 
gràfica. 
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- Projecte de prospeccions a realitzar en la Diagnosi 
 
  Donarà la informació necessària per a definir l'estat físic, constructiu i patològic dels 
  elements de l'edificació i del conjunt. 
 
 - Estudi arqueològic. 
 
  Permetrà conèixer l'estat dels elements constructius que conformen  
  l'estructura de l'edifici :      
     
            Cales determinaran: 
 
  fonamentació  geometria i materials dels fonaments 
 
 murs i parets   tipus i gruixos 
 
 forjats i coberta                    estat de conservació dels caps de les bigues de fusta
      
  
  
   Anàlisi al laboratori de les  mostres extretes de les cales permetrà 
   conèixer la composició i l'estat de degradació dels materials. 
 
 maons   determinar el tipus i resistència 
 
 morters   composició i avaluació d'interacció amb nous materials  
 
 biguetes   tipus de fusta, geometria, estat de conservació,  
     possible existència d'agents biòtics 
     resistència mecànica dels forjats davant el nou ús de 
     l'edifici 
 
 - Estudis per a la determinació dels colors originals dels morters de revestiments. 
 
 - Aixecament topogràfic de l'entorn de l'edifici, en el qual s'identifiquin i situïn els 
   elements vegetals més significatius i interessants. 
 
- Síntesis de les anàlisis. 
  
 Els treballs interdisciplinaris permetran descriure fisicoconstructivament el  conjunt 
 i determinar els elements a conservar per el seu interès. 
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ESTRUCTURA HORITZONTAL 
 
S'estudiaran totes les tipologies de sostres i es comprovaran la resistència de cadascun 
dels elements portants i així poder avaluar quines actuacions s'hauran de fer a cada sostre. 
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ESTUDI DELS PARÀMETRES MECÀNICS DELS SOSTRES. 
Es proposa l'obtenció dels paràmetres resistents de la fusta via inspecció geomètrica, via 
inspecció patològica, extracció de microprovetes  i penetracions amb broca informatitzada. 
PIE Extracció de microprovetes: 
Es tracta de l'extracció d'una microproveta cilíndrica i perpendicular a les fibres.Una 
vegada extreta i estudiada s'assaja a laboratori, obtenit-se: 
- Els paràmetres resistents i deformacionals a compressió perpendicular. 
- L'observació directa del tipus de fusta, podent-se conèixer la seva espècie. 
PIR Penetracions amb broca informatitzada: 
Assaig realitzat amb una broca de 8 mm i s'extreu una mostra d'una microproveta de 30 
mm de diàmetre i així trobar la resistència de les bigues de fusta. 
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RESTITUCIÓ  COLORS  ORIGINALS  SOSTRES 
Abans d'actuar en els reforç, tractament de les bigues, o altres intervencions es re 
dibuixaran tots els elements ornamentals que figuren a l'estructura de fusta i es repintaran 
amb els colors originals, previ anàlisi de colors inicials. 

 
Recuperació de pintures en el sostres de la "Casa de les Punxes"de l'arquitecte Puig i 
Cadafalch 
 

 
Detall pintures en bigues sostres casa Puig i Cadafach.  
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ESTRUCTURA VERTICAL (PORTANT) 
 
Per determinar els materials de les parets es proposen cales en els paraments verticals i 
així poder constatar la resistència estructural. Les plantes es re dibuixaran  amb un color 
diferent per a cada material i poder estudiar a fons i diagnosticar possibles patologies i 
solucions estabilitzadores dels paraments verticals 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PAVIMENTS 
 
Es dibuixaran les plantes amb els paviments originals, mides i motius ornamentals. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2.3 Anàlisi sociològic 
 
Significació (referencial, emblemàtica, emotiva, fins i tot sentimental) valor d'ús que té per a 
la col·lectivitat i les expectatives que desperta així com l'efecte que produeix l'apropiació i 
l'ús que en fa la societat. 
Impacte de la restauració en el paisatge viscut, importància de la recuperació d'un element 
emblemàtic en l'autoestima i en el sentir identitari de la comunitat. 
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1.2.4 Anàlisi del jardí històric 
 

 
 
Punts a considerar en la restauració del jardí : 
 
 1.2.4.1- Antecedents i recerca històrica 
 1.1 Recerca i estudi d'imatges i documents antics que serveixin de referència  per 
 restaurar el jardí. 
 1.2 Estudi d'altres jardins del mateix autor /mateixa època per cercar 
 paral·lelismes  amb el jardí actual 
 
 1.2.4.2- Anàlisi i diagnosi de l'estat actual 
 2.1 Anàlisi i inventari dels elements estructurals del jardí (paviments, pèrgoles i 
 ornaments). 
 2.2 Anàlisi i inventari de la vegetació existent, identificació d'espècies i  descripció 
 del seu estat fisiològic. 
 2.3 Diagnosi i definició dels criteris per la intervenció. 
 
 1.2.4.3- Proposta de restauració del jardí 
 Els punts a considerar, degudament referenciats i detallats en els plànols específics 
 corresponents, seran principalment: 
 3.1 Neteja i eliminació de vegetació espontània o que ha crescut 
 desmesuradament. 
 3.2 Actuacions sobre la vegetació exemplar existent, si s'escau. 
 3.3 Restauració de l'estructura de camins , pèrgoles i ornamentacions. 
 3.4 Millora del sòl: anàlisi del sòl i incorporació d'esmenes si s'escau. 
 3.5 Noves plantacions: orientades per l'estudi històric i les condicions actuals. 
 3.6 Disseny de la xarxa de reg. 
 
 1.2.4.4- Criteris de manteniment 
 4.1 Seguiment de la vegetació exemplar. 
 4.2 Gestió de les noves plantacions. 
 4.3 Aconduïment de les enfiladisses. 
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 1.2.4.5- Protecció dels elements vegetals existents durant les obres de 
 restauració  del conjunt. 
  
 Fotos estat actual jardí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

22



 
 

2.  LA REFLEXIÓ 
 
La reflexió es el que fa  que l' informació es converteixi en autèntic coneixement. S'entén 
l'etapa com una posada en comú per l'equip responsable dels resultats i conclusions del 
coneixement abans de passar a la 3ª etapa: L'INTERVENCIÓ. 
 
 
2.1 Avaluació de l'objecte 
 
S'ha d'avaluar l'estat dels materials, factors de risc. 
Les propostes que s'hagin plantejat, fonamentalment la conveniència o no de l'ús actual o 
de la proposta. Analitzar la compatibilitzar el nou ús amb la realitat física. 
Manteniment dels seus valors essencials (sacrificis que representaria l'adaptació funcional, 
introducció d'instal·lacions i serveis, supressió de barreres arquitectòniques, evacuació 
d'emergència, etc...) 
 
S'ha d'avaluar: 
 - Recursos disponibles o racionalment exigible. 
 - Definició d'objectius de l' intervenció.   
  . L'ús 
  . El programa 
  . Mitjans a utilitzar 
  . Criteris en que basar l' intervenció 
  . Estratègia d'intervenció futura 
  . Programació de l'actuació posterior 
 
 
2.2 Programació de l'actuació 
 
Objectiu: La fase de projecte. Desprès de diagnosticar s'ha de prescriure. 
Reflexió sobre el pla d'usos de l'edifici i aportació d'idees. 
Estudi de les fases d'immediata execució i el pla d'intervencions i programa d'inversions a 
mig i llarg termini. 
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3.  L'INTERVENCIÓ 
 
 
3.1 El Projecte 
Conjunt de decisions projectuals, tant les preses durant la redacció del document com les 
que es prendran durant l'obra. És un procés amb continues comprovacions i rectificacions 
a causa de les informacions que va subministrant l'edifici. 
 
El projecte s'inicia quan es reben els resultats de la DIAGNOSI i les conclusions de 
l'avaluació i programació. 
 
Es plantejaran els mecanismes d'intervenció o de disseny amb tota la documentació 
prèvia, històrica, arqueològica, cales,... més l'aplicació de la normativa vigent i es redactarà 
el projecte d'intervenció. 
 
Els resultats de l'anàlisi material, pot ser determinant de les solucions tècniques. 
 
ANÀLISI MATERIAL ---------   Relació entre ----------- PROJECTE 
 
EL PROJECTE DE RESTAURACIÓ 
El projecte com a documentació té una missió múltiple de caràcter : 
 a) - Conceptual 
 b) - Tècnic  
 c) - Contractual 
 
a) Definir , justificar i descriure la idea general i les solucions particulars previstes 
b) Definir i valorar les prescripcions constructives que permetin desenvolupar les solucions. 
c) Definir les prescripcions que han de permetre la gestió i tramitació (aprovació, permisos, 
llicències, contractació i liquidació) I la seguretat i el control de l'execució de les obres 
 
El projecte constarà de: 
 a) Memòria general 
 b) Pressupost 
 c) Plec de condicions tècniques 
 d) Documentació gràfica i fotogràfica. 
 
a) La memòria té dues vessants : 
 1- Recollir els resultats de la diagnosi i les conclusions de l'avaluació i programació 
 així com la referència a la normativa aplicable. 
 2- Explicació i justificació dels criteris particulars i dels mecanismes tècnics i de 
 disseny elaborats per l'arquitecte. 
b) Pressupost. Document contractual amb totes les partides per restaurar l'edifici. 
c) Els Plecs són absolutament imprescindibles i fonamentals. Determinació exacte dels 
materials a utilitzar, la seva compatibilitat amb l'edifici. Els requisits per a una correcta 
execució dels treballs previstos i per a enfrontar-se als imprevistos. 
 
L'adaptació de l'edifici a la visita pública, adaptació que obliga a incorporar instal.lacions i 
senyalització didàctica i d'emergència i evacuació. El disseny i col.locació l'ha d'incloure el 
projecte global. 
També l'accessibilitat i la preservació de danys (incendis) o el manteniment futur de l'edifici. 
 
Il.luminació artifical 
S'ha de dissenyar qui conegui i valori el BCIN i si és possible dins del procés de 
restauració, ha d'ajudar a valorar aspectes més importants espaials i artístiques. I les 
instal.lacions han de respectar els valors arquitectònics i artístics del monument. 
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3.2 L'execució de l'obra 
 
La garantia de l'eficàcia en l'execució dels treballs, no té només el requisit d'un bon 
projecte, si no d'idoneïtat de la direcció tècnica facultativa de l'obra i el correcte seguiment 
dels treballs per la resta de membres de l'equip pluridisciplinar, la correcte elecció del 
constructor i l'acondicionament del propi edifici.    
 
L'elecció del constructor: 
Es un agent fonamental de la restauració. Important que els Plecs de Condicions 
Administratives Particulars, formin part dels documents fonamentals del projecte i siguin 
eficaços per a permetre i garantir la correcta elecció del constructor. 
 
El condicionament del BCIN 
Condicionar correctament el lloc de treball és un altre pas per a garantir l'execució dels 
treballs. 
 - Protecció del BCIN per evitar riscos de danys i facilitar els treballs. 
 - Ordre i neteja permanents de l'edifici i del seu entorn. 
 - Garantir en el monument la presència de la informació històrica recollida en l'etapa 
 de coneixement. 
 
Eliminacions i desmuntatges 
En el projecte no ha de sortir la paraula "enderroc" si no "desmuntatge" i el preu unitari ha 
de tenir en compte aquesta diferència. 
 
 
3.3 Seguiment 
 
El control tècnic anirà a càrrec dels diversos tècnics que formaran la direcció facultativa 
(arquitecte, arquitecte tècnic, responsable de seguretat, del control de qualitat dels 
materials i del responsable del seguiment del comportament de l'edifici (evolució de 
deformacions i lesions) 
 
Documentació dels Treballs. 
El control i examen del BCIN, s'ha de materialitzar en una documentació que ha d'enriquir 
la que ja existia abans d'iniciar el procés. 
Immediatament abans d'iniciar-se l'obra s'ha de fer un reportatge fotogràfic complet sobre 
l'estat del BCIN, el seu entorn i el contingut de l'interior. Inventariar els objectes d'interès 
artístic i procedir a l'actualització si s'escau. 
 
Durant el transcurs de l'obra, es realitzaran diversos reportatges fotogràfics que il·lustrin el 
procés, documentin les troballes que es produeixen i que garanteixin la pervivència del 
coneixement de dades i testimonis que el propi curs de l'obra obliguen a destruir. 
 
Es proposen dos materials de seguiment de les obres: 
 
a) "Crònica dels treballs" per part dels professionals de l'historia. 
b) "Diari d'obra" específic de la fase d'execució, correspon als tècnics que la dirigeixen. 
 
Al finalitzar l'obra es realitzarà un altre reportatge fotogràfic, un aixecament de plànols 
detallat (serà la base del projecte modificat final) i l'informe tècnic final dels treballs. 
 - Memòria general tècnica dels treballs constructius amb referències específiques 
 als materials, productes i tècniques utilitzades a l'obra, dades dels subministradors, 
 col·locadors, executadors,... 
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c. CRITERIS METODOLÒGICS 
 
FORMA DE TREBALL DE L'EQUIP 
 
El treball estarà dirigit en la seva totalitat per el responsable de l'equip , l'arquitecte Pere 
Santamaria i la resta de l'equip col.laborarà en fases concretes segons els seus 
coneixements. 
 
El projecte es desenvoluparà de manera fraccionada segons directrius de l'Ajuntament. 
 
a. Projecte Bàsic global i Projecte d'Execució de la Fase 1  
(obres més urgents per estabilitzar l'habitatge i evitar el seu deteriorament) 
- Refer cobertes i terrasses 
- Diagnosi de patologies 
- Consolidació estructural necessària 
- Sistema d'evacuació d'aigües pluvials de cobertes i terrasses 
 
b. Projecte d'Execució de la Fase 2  
(inclou les obres fins a la rehabilitació completa) 
- Treballs de rehabilitació de la finca en totes les seves parts i en totes les seves àrees. 
- Inclou la totalitat de la rehabilitació de l'edifici, tanques exteriors i jardí històric. 
 - Subfase 1: Rehabilitació interior edifici 
 - Subfase 2: Rehabilitació de la façana 
 - Subfase 3: Elements ornamentals 
 - Subfase 4: Rehabilitació jardí. 
 
c. Direcció de les obres de cada fase i subfase. 
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Repartiment de tasques en el procés de redacció del projecte de Rehabilitació 
 
1. PREDIAGNOSTIC 
1.1 Dictamen inicial 
 
Arquitecte Pere Santamaria Garcia 
Historiador Maria Gràcia Salvà Picó 

Mercè Argemí Relat 
Arqueòleg Ainhoa Pancorbo Picó 
Enginyer agrònom Roser Vives de  Delàs 
 
1.2 Document 
 1.2.1 Aproximació al coneixement històric 
 
Arquitecte Pere Santamaria Garcia 
Historiador Maria Gràcia Salvà Picó 

Mercè Argemí Relat 
Arqueòleg Ainhoa Pancorbo Picó 
Enginyer agrònom Roser Vives de  Delàs 
 
 1.2.2 Proposta inicial d'actuació 
 
Arquitecte Pere Santamaria Garcia 
Arq. col.laboradors Cèsar Diaz Gónez 

Cossima Cornadó 
 
2. DIAGNÒSTIC  
 
2.1 Anàlisi històrica 
 
 2.1.1 Estudi de fonts documentals referides a l'edifici 
 
Arquitecte Pere Santamaria Garcia 
Historiador Maria Gràcia Salvà Picó 

Mercè Argemí Relat 
Enginyer agrònom Roser Vives de  Delàs 
 
 2.1.2 Estudi del BCIN com a font documental 
 
Arquitecte Pere Santamaria Garcia 
Arqueòleg Ainhoa Pancorbo Picó 
 
  
 
 2.1.3 Estudi històric - constructiu 
 
Arquitecte Pere Santamaria Garcia 
Historiador Maria Gràcia Salvà Picó 

Mercè Argemí Relat 
 
 2.1.4 Estudi històric - artístic 
 
Arquitecte Pere Santamaria Garcia 
Historiador Maria Gràcia Salvà Picó 

Mercè Argemí Relat 
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 2.1.5 Estudi de síntesi de l'anàlisi històric 
 
Arquitecte Pere Santamaria Garcia 
Historiador Maria Gràcia Salvà Picó 

Mercè Argemí Relat 
 
 
2.2 Anàlisi material 
 
 2.2.1 Estudi geomètric - formal 
 
Arquitecte Pere Santamaria Garcia 
 
 2.2.2 Estudi físic - constructiu 
 
Arquitecte Pere Santamaria Garcia 
Arq. col.laboradors Cèsar Diaz Gómez 

Cossima Cornadó 
Càlcul estructura Manuel Arguijo 
 
2.3 Anàlisi sociològica 
 
Arquitecte Pere Santamaria Garcia 
Historiador Maria Gràcia Salvà Picó 

Mercè Argemí Relat 
 
3. REFLEXIÓ 
 
3.1 Avaluació de l'objecte 
 
Arquitecte Pere Santamaria Garcia 
Arq. col.laboradors Cèsar Diaz Gómez 

Cossima Cornadó 
Càlcul estructura Manuel Arguijo 
Càlcul instal.lacions JSS 
 
3.2 Programació de l'actuació 
 
Arquitecte Pere Santamaria Garcia 
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4. L'INTERVENCIÓ 
 
4.1 El projecte 
Arquitecte Pere Santamaria Garcia 
Arquitecte tècnic Josep Emili Puig 
Càlcul estructura Manuel Arguijo 
Càlcul instal.lacions JSS 
Enginyer agrònom Roser Vives de  Delàs 
 
4.2 L'execució 
Arquitecte Pere Santamaria Garcia 
Arquitecte tècnic Josep Emili Puig 
Càlcul estructura Manuel Arguijo 
Càlcul instal.lacions JSS 
Historiador Maria Gràcia Salvà Picó 

Mercè Argemí Relat 
Arq. col.laboradors Cèsar Diaz Gómez 

Cossima Cornadó 
Arqueòleg Ainhoa Pancorbo Picó 
Enginyer agrònom Roser Vives de  Delàs 
 
4.3 Seguiment 
Arquitecte Pere Santamaria Garcia 
Arquitecte tècnic Josep Emili Puig 
Càlcul estructura Manuel Arguijo 
Càlcul instal.lacions JSS 
Historiador Maria Gràcia Salvà Picó 

Mercè Argemí Relat 
Arq. col.laboradors Cèsar Diaz Gómez 

Cossima Cornadó 
Arqueòleg Ainhoa Pancorbo Picó 
Enginyer agrònom Roser Vives de  Delàs 
 
 
 
d. ESTUDIS I TREBALLS DE CONSULTA 
 
Per realitzar el projecte de Rehabilitació de la Casa de Puig i Cadafalch es prendran com a 
punt de partida els estudi ja realitzats: 
 
a- Estudi previ de la Casa d'estiueig d'en Puig i Cadafalch 
Estudi amb memòria històrica i de recerca documental i informe de l'estat actual i de 
patologies. 
Treball dirigit per na Ester Pallisa. Octubre de 2010. 
 
b- Estudis Previ de la Casa Puig i Cadafalch a ArgentonaEstudi sobre el seu estat de 
conservació i d'intervencions necessàries a realitzar per garantir la seva conservació. 
Treball dirigit per en Salvador Tarragó i Cid. Desembre de 2010. 
 
c- Estudis dels elements ornamentals i estat de conservació i tractaments de la casa 
d'estiueig de Puig i Cadafalch. 
Treball elaborat per l'estudi Angkor. Any 2010 
 
d- Plànols actuals digitalitzats. 
 

29



 
 

 

30




