
FORJATS:
- Unidireccionals amb bigueta de formigó armat
- Unidireccionals amb revoltó ceràmic

FORJATS:
- Unidireccionals formats per viga i 
entrebigat de fusta

FORJATS:
- Unidireccionals amb grans bigues de fusta 
encastades a les mitgeres

ANÀLISI TECTÒNICA
Les adoberies responen tant materialment com constructivament a 
una sèrie de necessitats imposades per l’activitat que s’hi desenvolupa-
va a dins, per la pròpia lògica de tot els procès del tractament de la pell  
i per la capacitat tècnica i constructiva d’aquells temps.

ANÀLISI TIPOLOGÒGIC ESTRUCTURAL

ESTRUCTURA HORITZONTAL
 - Forjats unidireccionals: formats per bigueta i entrebigat de fusta (em 
alguns casos canvi de tauler continu per rastrell que suporta doble 
tauler ceràmic)
 - Forjats assecadors: rastrells sobre entramat de suport. Nivells inter-
mitjos no autoportants (penjats a nivell superior o recolçats a peus 
drets entre forjats)
 - Bigues: seccions grans de fusta recolçada sobre mitgeres o pilastres
 - Cobertes: dues aigües amb teula àrab. Geometria sencilla, sense 
estructura de triangulació.
 - Estabilitat: els forjats absorbeixen les empentes horitzontals i traben 
l’estructura.

ESTRUCTURA VERTICAL
 - Murs mitjaners: testimonis de l’evolució del conjunt. Sócol de pedra 
de riu molt massís. No relació entre pilastres de les diferents adoberies 
que es toquen (creixement propi). Remuntes de murs de 15 cm. No 
estàn trabats a excepció de la façana del Carrer Adoberies. La funció 
portant la suporten aquests murs junt amb els pilars.
 - Pilars centrals de càrrega: pilastres d’obra de fàbrica interrompudes 
parcialment en cada forjat per recolzar les bigues.  Als soterranis són de 
pedra per les condicions d’humitat que debien suportar.
 - Fonamentació: Recolçament dels murs amb una petita sabata al subs-
trat rocós de la llera del riu.

MATERIALS

COBERTES: dues aigües de teula àrab

MURS: tàpia

MURS: fàbrica de maó

MURS: sòcol pedra de riu

ANÀLISI I PRECEDENT ARQUITECTURA INSTAL·LACIONSCONSTRUCCIÓ ESTRUCTURA
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