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2. Un cop feta tota la feina de neteja i enderroc, es procedeix a la consolidació i reforç de l’estructura existent mitjançant 
l’execució del micropilotatge. El procès seria el següent:

1. El procès s’inicia amb el replanteig, marcant els micropilotis mitjançant rodons d’acer corrugat amb un filferro a la 
punta.

2. Efectuat el replanteig dels micropilotis, es realitza la perforació situant la màquina just al centre del micropilot. Aques-
ta perforació es farà una si, una no, per no malmetre l’estructura existent i evitar els moviments que es podrien originar.
La barrina perfora amb moviment compost de gir i descens, quan s’arriba a la cota exigida, es deté la perforació. Se-
guidament es realitza el buidatge per mitjà d’aire a pressió.

3. Previ a la col·locació de l’armadura tubular, es realitza la neteja del fons injectant aigua a pressió.
L’armadura es col·loca centrada respecte a l’eix del micropilot, verificant que es mantingui la verticalitat i el centrat. 
Aquesta armadura ha de sobresortir del terreny una longitud determinada (entre 60 i 90 cm.) a fi de soldar-li després 
uns rodons que garanteixin l’adherència entre encepat i micropilot.

4. Col·locada l’armadura, haurà d’evitar-se que es produeixin contaminacions a l’interior de la perforació; per això es 
realitza la injecció de l’abeurada de ciment abans que transcorrin 24 hores des de la introducció de l’armadura.
El temps màxim entre fases successives tampoc ha de superar les 24 hs. en relació al ciment emprat i els temps d’endu-
riment en obra.

5. Convé escapçar els micropilots doncs el formigó de la capa superior sol sempre ser de mala qualitat. Tenir en comp-
te que, cada cert temps, ha de retirar-se el material extret per permetre a la màquina maniobrar

6 Després de finalitzada la injecció, es realitzen les soldadures contínues en l’armadura tubular del micropilot que sobre-
surt del terreny, uns rodons d’acer corrugat o caputxons per produir bona adherència entre el micropilot i el encepat.
Seguidament es realitza l’abocament d’un formigó de neteja i la col·locació posterior de l’armadura de les bigues 
d’acord als plànols del projecte. 
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4. Es practiquen dues rases 
laterals per ambdós costats de 
la sabata correguda.

Hem de tenir en compte, que 
per raons constructives, amb-
dues rases tindran un ample 
mínim de 40 cm. Aquest fet fa 
que l’antiga sabata icremen-
ti l’ample de la seva base en 
80cm, el que reduïrà dràstica-
ment la tensió de contacte 
amb el terreny.

5. S’ha de netejar i repicar lleuge-
rament la superficie vertical de l’antiga 
sabata perque es produexi un frega-
ment superficial entre les dues estructu-
res.

6. Un cop fetes les rases 
s’introdueixen les armadures 
com si es tractés de bigues de 
formigó longitudinals. Es cons-
trueixen dues bigues de 40 cm 
d’amplada x 60 cm d’alçada, 
sent aquesta una secció sufi-
cient per suportar la càrrega,

7. Seguidament, s’introdueixen unes 
barres transversals de connexió per so-
ladiritzar el nou formigó amb l’antiga 
sabata garantitzant el monolitisme. 

La transferència de càrrega es pro-
dueix per el fregament superficial i el 
treball a tallant 
de les barres. 

Per introduir aquestes barres s’ha da 
fer un rebaix adicional del terreny (180 
cm), aquest es farà a la part exterior de 
l’edifici. 
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1. Primerament, abans d’iniciar qualsevol actuació s’haurà de fer una exploració de tot el monestir, confirmant que 
les tipologies estructurals existents coincideixen amb la previsió del projecte.

Un cop feta tota la exploració, es procedeix a eliminar tots el elements que en el projecte general es preveia d’enderro-
car o a modificar. Aquestes tasques permeten alleugerar substantcialment l’edifici i facilitar el procès constructiu de la 
intervenció sota l’edificació existent.
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3. Seguidament es procedeix a l’execució d’un mur pan-
talla paral·lel al mur de càrrega de l’església, Aquest fet 
permet evitar moviments en la fonamentació d’aquesta, ja 
que un recalç seria més intrusiu, podent afectar perillossa-
ment l’estructura. 

Aquest mur pantalla constitueix el recolçament de les bi-
gues del estintolament del mur de càrrega del monestir que 
posteriorment es construirà. 
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8. Un cop fet tot el procés per l’estintolament de la sabata del mur 
preexistent, es construirà el mur pantalla perimetral de tota l’àrea de 
l’Spa. Això permet que tota l’estructura  quedi lligada i es pogui proce-
dir al buidat de terres, evitant una possible fallida de l’estructura.

Un cop buidades totes les terres, es procedeix a l’enderroc de la saba-
ta preexistent que romana per sota de les bigues longitudinals, aconse-
guint un alliberament de l’espai en alçada. Aquesta part de la sabata 
ja ha perdut tota la capacitat de suport de la càrrega.

9. Per finalitzar aquest procés constructiu, es duu a ter-
me tota la realització de l’estructura interior (murs, escales, 
estructura bidireccional i forjats reticulars). En el plànol supe-
rior, es pot veure el restultat.

Per d’altra banda, a la dreta es presenta el detall construc-
tiu de l’estintolament de la sabata del mur preexistent del 
monestir (e 1/25)

llegenda

1 . Sabata del mur preexistent
2 . Biga de formigó armat H-25 40x60cm
3 . Barres transversals
4 . Micropilot (acabat amb mallat + formigó projectat)
5 . Mur pantalla de nova construcció
6. Sabata enderrocada
7. Forjat reticular bidireccional e=40cm
8. Mur de càrrega e=30cm
9. Escala
10. Junta de neoprè

A continuació, podem veure la sol·lució constructiva que s’adopta per 
lligar l’estructura preexistent, les bigues longitudinals i el micropilotat-
ge. Segons aquest procediment s’aconsegueix la solidarització entre 
estructures.
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