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DORMITORI (ESTANÇA 8) 

 

 Esquerda que neix en una de les cantonades del dormitori i descendeix formant un 

angle de 45º. 

 

 Esquerdes que neixen en un dels endolls del dormitori i es dispersen concèntricament 

de forma irregular. 

 

 Esquerda situada en una de les cantonades de l’ampit de la finestra que descendeix 

verticalment uns 14 centímetres. 

 

 Esquerda que neix en una de les cantonades del dormitori i descendeix formant un 

angle de 45º. 

 

 Humitat localitzada a la zona inferior d’un dels murs del dormitori. S’observen 

descamacions de la pintura deixant a la vista el recobriment de ciment del mur. 

 

 Esquerdes que neixen en un dels endolls del dormitori i es dispersen concèntricament 

de forma tan en sentit vertical com en sentit horitzontal. 

 

 Esquerdes que neixen en un dels endolls del dormitori i es dispersen concèntricament 

de forma tan en sentit vertical com en sentit horitzontal. 

 

 Humitat localitzada a la cara inferior del forjat superior del dormitori que alhora 

descendeix pels murs perimetrals.  S’observa una taca fosca dispersa i generalitzada i petites 

taques fosques a la pintura. 

 

 

LAVABO 

 

 Despreniment d’un tros de rajola ceràmica en el punt de trobada del parament 

horitzontal i el vertical. 

 

 Fissures paral·leles a la cantonada d’encontre entre el parament horitzontal i el vertical. 

 

 

NUCLI D’ESCALA 

 

 Esquerda que neix a la part inferior d’un dels arcs de la volta que forma el sostre de 

l’escala d’accés a planta primera. L’obertura evoluciona verticalment i per la part inferior de la 

volta. 
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5.1.3.3. INTERIOR (PLANTA PRIMERA) 

 

SALA D’ESTAR 

 

 Esquerda que neix en el punt mig d’una de les parets de la sala d’estar de la planta 

primera i creix verticalment tan en  sentit ascendent com descendent. 

 

 Esquerda que recorre una de les cantonades de la sala d’estar de planta primera i 

ascendeix obrint-se pas per un dels paraments que conformen la cantonada. La seva 

direccionalitat és vertical en el seu recorregut per la cantonada, però forma un angle de 45º en 

la seva desviació pel parament fins arribar a la base del forjat. 

 

 Esquerda que recorre la base de la biga que corona el mur de la façana est. 

 

 Esquerdes que recorren la base de les bigues que conformen el forjat de la coberta a la 

sala d’estar de planta primera. 

 

 Esquerda que neix en el punt mig d’una de les parets de la sala d’estar de la planta 

primera i creix verticalment ascendint fins a arribar a afectar també al forjat. 

 

 Esquerda que recorre la base de la biga que corona un dels murs de la sala d’estar de 

la planta primera. 

 

 

 

 

DORMITORI (ESTANÇA 13) 

 

 Esquerda que neix al paviment d’una de les cantonades del dormitori i ascendeix 

verticalment tot i que es desvia formant un petit angle. 

 

 Esquerda localitzada a la trobada entre el mur de façana sud i el forjat del dormitori. 

 

 Fissures naixents en un dels endolls del dormitori i es dispersen sense direccionalitat 

aparent. 

 

 Esquerda que neix al paviment del dormitori i ascendeix serpentejant verticalment fins a 

la cara inferior del forjat. Tot i que té una direccionalitat vertical, es pot apreciar que es devia a 

mesura que ascendeix formant un angle considerable. 

 

 Esquerda que recorre la base de la biga que corona el mur de la façana est al forjat del 

dormitori. 

 

 Esquerda que neix a la zona inferior d’un dels murs del dormitori i creix verticalment en  

sentit ascendent. Tot i que no es pot apreciar a les fotografies, l’esquerda arriba fins a la cara 

inferior del forjat de la coberta. 

 

 

LAVABO (ESTANÇA 14) 

 

 Esquerda situada a la trobada de l’envà amb el mur de façana que afecta dues de les 

peces ceràmiques de l’alicatat i voreja una tercera per la junta. 
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DORMITORI (ESTANÇA 16) 

 

 Esquerda que es manifesta a la zona inferior del mur de la façana sud i ascendeix fins a 

la cara inferior del cel ras pel que continua encara uns 68 centímetres més. La direccionalitat 

de la lesió és vertical tot i que serpenteja al llarg del seu recorregut. 

 

 Esquerda que neix a la zona inferior del mur de la façana sud i ascendeix fins a la cara 

inferior del cel ras pel que continua encara uns 57 centímetres més. La direccionalitat de la 

lesió és vertical tot i que serpenteja al llarg del seu recorregut. L’esquerda forma salts produint 

diferents esquerdes paral·leles i morfològicament semblants. 

 

 Esquerda localitzada a la zona superior del mur de la façana sud i que ascendeix pel 

forjat. La direccionalitat de la lesió forma un angle d’uns 45º aproximadament. 

 

 Esquerda que neix en una caixa de connexions elèctriques i ascendeix pel forjat seguint 

la coronació del mur de la façana oest. La lesió s’obra pas horitzontalment pel forjat fins 

aproximadament la meitat de la seva llum. 

 

 Esquerda que es manifesta a la zona inferior del mur de càrrega interior i ascendeix 

pràcticament fins al forjat. La direccionalitat de la lesió forma un angle d’uns 45º 

aproximadament. 

 

 Esquerda localitzada a la zona mitja de la cantonada formada pel mur de càrrega 

interior i l’envà de l’armari encastat. La lesió s’obre pas pel parament per anar a morir a la 

trobada amb el cel ras. L’esquerda forma un angle d’uns 45º aproximadament. 

 

 

DORMITORI (ESTANÇA 17) 

 

 Fissura que neix a la part superior de l’arc que forma la llinda de la porta d’accés al 

dormitori i ascendeix pocs centímetres. 

 

 

 

 

 

 Esquerdes situades a la zona superior del mur sud del dormitori. Les obertures són 

paral·leles entre elles i creixen formant un angle de 45º aproximadament. 

 

 Esquerda que neix a la zona superior del mur de càrrega i ascendeix afectant alhora al 

forjat. La direccionalitat de la lesió no és totalment vertical, sinó que forma un petit angle. 

 

 Esquerda que es manifesta al trobament de dos dels murs de càrrega i el forjat. 

Ascendeix pel forjat formant un angle aproximat de 30º. 

 

 Esquerda localitzada a la zona inferior del mur de càrrega de la façana oest i ascendeix 

fins a la cara inferior del forjat. La direccionalitat de la lesió no és totalment vertical, sinó que 

forma un petit angle. 

 

 Esquerda que es manifesta a la zona superior del mur de càrrega de la façana oest i 

ascendeix fins a arribar a afecta al forjat. La direccionalitat de la lesió és fundamentalment 

vertical tot i que en l’entrega amb el forjat forma un petit angle. 

 

 Esquerda que es neix a la zona inferior del mur de càrrega nord i ascendeix fins a la 

cara inferior del forjat. La direccionalitat de la lesió no és totalment vertical, sinó que forma un 

angle d’uns 45º. 

 

 Esquerda que neix a la zona inferior del mur de càrrega i ascendeix fins a la cara inferior 

del cel ras pel que continua encara uns 13 centímetres més. La direccionalitat de la lesió és 

vertical tot i que serpenteja al llarg del seu recorregut i a partir de mitja alçada forma clarament 

un angle de 45º. 

 

Esquerda que es manifesta a la zona inferior del mur de càrrega i ascendeix fins a 

arribar pràcticament al forjat. La direccionalitat de la lesió no és totalment vertical, sinó que 

forma un angle d’uns 45º. 
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DISTRIBUIDOR 

 

 Esquerda localitzada en una de les cantonades de càrrega de la volta del distribuïdor. 

Ascendeix verticalment desviant-se uns graus a la part superior. 

 

 Esquerda localitzada en una de les cantonades de la porta d’accés al distribuïdor que 

ascendeix fins a la trobada amb la volta. 

 

 Fissura que neix en una caixa de connexions elèctriques i ascendeix fins a la trobada 

amb la volta. 

 

 

DORMITORI (ESTANÇA 19) 

 

 Humitat localitzada en una de les cantonades del dormitori. En aquest punt es troben un 

dels murs de càrrega, un dels murs de trava i l’entrega de la coberta. La taca es concentra a la 

cara inferior de la biga d’entrega de la coberta, però també s’observen taques produïdes per 

l’escorrentia de l’aigua. 

 

 Esquerda que es manifesta a la zona mitja de la cantonada formada pel mur de càrrega 

de la façana nord i el de la façana oest. La lesió s’obre pas pel parament per anar a morir a la 

trobada amb forjat de la coberta. L’esquerda forma un angle d’uns 45º aproximadament. 

 

 Esquerda que neix a la zona inferior del mur de càrrega de la façana nord i ascendeix 

retranquejant verticalment fins arribar a uns 165 centímetres. 

 

 Esquerda que es manifesta a la zona inferior de  mur de càrrega de la façana nord i 

ascendeix verticalment fins arribar pràcticament a la base del forjat de la coberta. La lesió 

forma al llarg del seu recorregut esglaons amb angles de 45º aproximadament i va a morir a 

una caixa de connexions elèctriques. 

 

 

DORMITORI (ESTANÇA 21)  

 

 Esquerda que neix a la base d’una de les bigues del forjat de planta coberta i 

descendeix pel mur sud fins a arribar al paviment. La lesió s’obre pas serpentejant i una mica 

esbiaixada respecte a la vertical. 

 

 Esquerda que es manifesta a la part superior del forjat de planta coberta i descendeix 

verticalment pel mur sud fins a arribar al paviment. La lesió retranqueja formant al llarg del seu 

recorregut petits esglaons amb angles de 45º aproximadament. 

 

 Esquerda que neix en un dels extrems de l’ampit de la finestra sud. La lesió descendeix 

retranquejant i formant un angle de 60º aproximadament. 

 

 Esquerdes que es manifesten a la cantonada formada pel mur de càrrega de la façana 

nord i l’envà. Una de les esquerdes descendeix des de la base d’una de les bigues del forjat de 

la coberta fins a la cantonada. L’altre esquerda és paral·lela a la anterior però neix a mitja 

alçada i descendeix verticalment quan arriba a la cantonada. Ambdues lesions formen un 

angle de 45º. 

 

 Fissura que neix en una de les cantonades superiors de la finestra del dormitori i 

ascendeix verticalment fins arribar pràcticament a la base d’una de les bigues del forjat de la 

coberta. 

 

 Separació del rastell perimetral i el mur de càrrega de la façana nord. La distancia entre 

els elements supera el centímetre i mig. 

 

 Taques groguenques amb algunes zones ataronjades que s’estenen per una amplia 

zona de la cara inferior del forjat de planta coberta. També s’observen uns fils que 

descendeixen verticalment amb una protuberància en el seu extrem. 
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5.1.4. TANCAMENTS 

 

5.1.4.1. MURS PERIMETRALS 

 

 En el cas dels tancaments verticals les lesions coincideixen amb les estructurals. Aquest 

fet es justifica perquè els murs que conformen el perímetre duen a terme dues funcions alhora. 

En primera instància desenvolupen una funció estructural, alguns dels murs són principals de 

càrrega i el altres són secundaris amb propòsit de trava. Alhora aquest murs també fan la 

funció de tancaments verticals, aïllant el immoble del exterior mitjançant un gruix considerable. 

 Aquesta doble funcionalitat dels murs fan coincidir les lesions de ambdós elements. 

Totes les lesions que afecten a l’estructura del immoble poden disminuir l’eficiència tan 

d’aïllament tèrmic com de impermeabilitzant. 

 

 

5.1.4.2. CARPINTERÍA 

 

 Moltes de les finestres no són hermètiques i permeten la filtració d’aigua de pluja. 

 

 

5.1.4.3. COBERTA 

 

 Despreniments generalitzats de teules a les tres cobertes del immoble que faciliten la 

filtració d’aigua de pluja. 

 

 Taques verdoses, groguenques i blanquinoses generalitzades a tota la coberta. Els 

organismes vius afecten a la totalitat del tancament horitzontal. 

 

 Esquerdes generalitzades en moltes de les teules de les cobertes del immoble que 

donen peu a la filtració d’aigua de pluja. 

 

 Deformació del forjat de planta coberta a la teulada del porxo. També s’observen 

trencaments de teules i despreniments a les zones afectades. 

 

5.1.5. COMPARTIMENTACIÓ 

 

5.1.5.1. PLANTA BAIXA 

 

REBEDOR 

 

 Esquerda localitzada en un dels laterals d’una porta d’armari encastat situat al rebedor 

de la planta baixa. La lesió afecta a tot el gruix de la paret de l’armari i la seva direccionalitat és 

totalment horitzontal. 

 

 Esquerda localitzada en un dels laterals d’una porta d’armari encastat situat al rebedor 

de la planta baixa. La lesió afecta a tot el gruix de la paret de l’armari i la seva direccionalitat és 

totalment horitzontal. 

 

 Esquerda localitzada a la paret part superior de la doble porta d’entrada. El naixement 

de l’obertura és produeix a la base d’una de les bigues continuant verticalment fins arribar al 

marc de la porta. La lesió afecta a tot el gruix del mur. 

 

 Esquerda localitzada a la cantonada on es troben una paret interior i un envà. 

L’esquerda és totalment vertical i recòrre tota l’alçada de la paret des del paviment fins al forjat. 

 

 

SALA D’ESTAR PRINCIPAL 

 

 Esquerda localitzada a la base de la xemeneia, a sota d’una de les bigues perimetrals 

del forjat de la sala d’estar principal. La seva direccionalitat és d’un angle aproximat de 45º. 
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CUINA 

 

 Esquerda coincident amb la junta entre el marc de la doble porta d’accés secundari amb 

el mur de la façana est. La seva direccionalitat és totalment vertical. 

 

 Esquerda localitzada a la part superior de la doble porta d’entrada. El naixement de 

l’obertura és produeix a la base del marc morint uns 8 centímetres més amunt. 

 

 Fissura situada al punt mig d’una de les parets de la cuina. Tot i que no s’aprecia 

correctament a la fotografia per la petita separació de llavis, s’observa que neix a la cara 

inferior del forjat i descendeix verticalment fins una altura d’uns 165 centímetres. 

 

 

SALA D’ESTAR SECUNDARIA 

 

 L’esquerda s’ha produït a la cantonada dreta on es troben l’envà que forma l’armari 

encastat i el mur de càrrega de la façana nord. La seva verticalitat és obvia, ja que segueix la 

direcció de la cantonada. 

 

 L’esquerda s’ha produït a la cantonada esquerra on es troben l’envà que forma l’armari 

encastat i el mur de càrrega de la façana oest. La seva verticalitat és obvia, ja que segueix la 

direcció de la cantonada. 

 

 

PASSADÍS 

 

 Esquerda que neix a la cara interior de la base del mur de la façana nord i ascendeix 

fins a la base d’una de les bigues del forjat. Continua per la biga fins a l’envà interior 

descendint fins una de les cantonades de la porta i baixant fins al paviment seguint la junta del 

marc de la porta. A la cara de l’envà que correspon al interior de l’habitació s’aprecia la 

mateixa esquerda en el marc de la porta i continua també per la biga fins a la façana est 

descendint fins al paviment. En tots els casos afecta a tot l’espessor dels elements als que 

afecta. 

 

 Humitats localitzades a la zona inferior dels envans del passadís. S’observen 

descamacions de la pintura deixant a la vista el recobriment de ciment del mur. 

 

 

DORMITORI (ESTANÇA 7) 

 

 Humitats localitzades a la zona inferior dels envans del dormitori. S’observen 

descamacions i exfoliacions de la pintura deixant a la vista el recobriment de ciment del mur. 

 

 Esquerda horitzontal que afecta a tot el gruix d’un dels envans interiors que formen les 

lliteres d’obra del dormitori. 
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5.1.5.2. PLANTA PRIMERA 

 

SALA D’ESTAR 

 

 Esquerdes localitzades a la campana extractora de la xemeneia de la sala d’estar de 

planta primera. S’aprecien a la cara exterior i son de direccionalitat horitzontal. 

 

 

DORMITORI (ESTANÇA 16) 

 

 Fissura que neix en una de les cantonades del marc de la porta del distribuïdor i creix 

horitzontalment fins al parament més proper. 

 

 Esquerda que recorre un trobament entre un dels envans i el cel ras del vestidor del 

dormitori. 

 

 Fissures naixents en una de les caixes de connexions elèctriques del dormitori i que es 

dispersen concèntricament. 

 

 

DORMITORI (ESTANÇA 19) 

 

 Esquerdes localitzades a la part superior de la porta de l’armari encastat del dormitori. 

Només una d’elles arriba fins a la cara inferior del forjat. 

 

 Fissura que neix al marc de la porta d’accés al dormitori i s’obre pas horitzontalment. 

 

5.1.6. ACABATS 

 

 Les lesions que afecten als acabats són pràcticament la totalitat de les que afecten al 

immoble. Aquest fet es justifica perquè qualsevol de les lesions que afecten a l’estructura, als 

tancaments o a la compartimentació també afecten al seu acabat: morter, pintura, alicatat, cel 

ras, etc. 

 En conseqüència, les lesions descrites a continuació són les que afecten en exclusiva 

als acabats.  Tot i així, s’ha de tenir en compte que totes les lesions mencionades anteriorment 

també s’han de valorar alhora de tractar els acabats. 

 

 

5.1.6.1. FAÇANES (EXTERIOR) 

 

FAÇANA OEST 

 

 Taca de color fosc al parament en la zona nord de la façana. La taca no està dispersa, 

sinó que la seva intensitat disminueix a mesura que s’allunya del seu punt més cèntric en el 

qual es troba situat un fanal metàl·lic. 

 

 Taca de color fosc al parament en la zona nord de la façana. La taca té una forma 

associada a la escorrentia de l’aigua, ja que es dispersa de manera vertical de dalt a baix. Al 

voltant de la taca de color fosc s’aprecia un conjunt de taques més dèbils i d’un color semblant 

al original però una mica més fosc. 

 

 Conjunt de fissures a mitja alçada en la façana sud-oest. Les fissures no segueixen cap 

tipus de direcció ni pauta, sinó que es diversifiquen de manera desordenada. També cal 

esmentar que en la part central del conjunt de fissures el morter està separat del mur formant 

una protuberància. 

 

 Taca de color fosc al parament de la façana sud-oest. La taca no està dispersa, sinó 

que la seva intensitat disminueix a mesura que s’allunya del seu punt més cèntric en el qual es 

troba situat un fanal metàl·lic.
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Brutícia ubicada a la zona inferior de la zona central de la façana sud-oest. La taca 

formada és contínua en una zona del mur tot i que no manté una alçada constant. S’intueix el 

traç de dues alçades diferents, una part més fosca i una més clara. En conjunt, el color és fosc 

de traços verds per l’aparició de fongs i conté zones blanques per l’aparició de eflorescències. 

 

 Taca de color fosc al parament de la façana sud-oest a la zona inferior d’un dels fanals. 

La taca no està dispersa, sinó que la seva intensitat disminueix a mesura que s’allunya del seu 

punt més cèntric en el qual es troba situat un fanal metàl·lic. A diferència de les altres dues 

lesions anteriors similars a aquesta, s’aprecia la forma de l’escorrentia de l’aigua. 

 

 Despreniment del morter a la part inferior de la façana oest, deixant vist part del mur de 

trava que la forma. 

  

 Taca concèntrica que també consta de la cua formada per l’escorrentia de l’aigua. A 

part de la taca fosca, es poden apreciar també algunes taques de color groc i algun punt blanc. 

 

 

FAÇANA SUD I PORXO 

 

 Taca de color fosc situada a la part inferior de la cara sud d’un dels arcs laterals del 

porxo. També han aparegut punts blancs dispersos i traços de taques de color groc. 

 

 Taca de color fosc situada a la part inferior de la cara sud d’un dels arcs centrals del 

porxo. També han aparegut punts blancs dispersos i més concentrats a la part inferior de la 

taca. 

 

 Taca de color fosc situada a la part inferior de la cara sud d’un dels arcs centrals del 

porxo. També han aparegut punts blancs dispersos i més concentrats a la part central del mur. 

També s’observen traços verds a la zona més inferior del mur. 

 

 Taca de color fosc situada a la part inferior de la cara sud d’un dels arcs laterals del 

porxo. També han aparegut punts blancs dispersos i més concentrats a la part central de la 

taca. 

 

 Despreniment del parament de superfície considerable. La lesió és irregular amb zones 

encara adherides. També s’observa humitat i possibles cristal·litzacions de sals. 

 

 Fissures sense direccionalitat, agrupades però sense pauta aparent. La separació de 

llavis tampoc és constant, sinó que l’ample de les fissures varia. 

 

 Fissures sense direccionalitat, agrupades però sense pauta aparent. La separació de 

llavis tampoc és constant, sinó que l’ample de les fissures varia. 

 

 Despreniment de petites porcions de material. Pèrdua de part del material de les peces 

ceràmiques. 

 

 Taca de color blanc que apareix a la cara superior de les rajoles que conformen el 

paviment del porxo. 

 

 Taques de tonalitats verdoses, entre groguenques i blanques. També observem alguna 

taca fosca de brutícia. 

 

 Taques verticals que neixen a la part inferior de la coberta del porxo i descendeixen per 

la zona oest de la façana sud. Algunes taques són fosques i altres clares, però totes segueixen 

la forma de l’escorrentia de l’aigua. 

 

 Taques verticals que neixen a la part inferior de la coberta del porxo i descendeixen per 

la zona central de la façana sud. Algunes taques són fosques i altres clares, però totes 

segueixen la forma de l’escorrentia de l’aigua. 

 

 Taques verticals que neixen a la part inferior de la coberta del porxo i descendeixen per 

la zona oest de la façana sud. Algunes taques són fosques i altres clares, però totes segueixen 

la forma de l’escorrentia de l’aigua. 
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FAÇANA EST (PATI DESCOBERT) 

 

Brutícia acumulada en tot el parament de la cara est de l’arc. La intensitat de la taca 

varia segons la zona del mur, tot i que no s’observa cap tipus de pauta. 

 

Despreniments diversos distribuïts per la cara est de l’arc del porxo. S’observen restes 

de material d’acabat al terra, a la zona propera als despreniments. 

 

Taques verdoses a la base del mur de la façana est, a la zona de pedra vista. Fins hi tot 

podem observar una planta creixent entre les pedres. 

 

Despreniment del morter d’acabat en la base del mur perimetral del pati descobert 

adjacent a la cuina. També s’observa alguna taca d’organismes vius. 

 

Taques verdoses a la zona superior del mur perimetral del pati descobert amb 

direccionalitat sud-nord. 

 

Taques verdoses a la zona superior del mur perimetral del pati descobert amb 

direccionalitat est-oest. 

 

 Taques verdoses a la zona superior del mur perimetral del pati descobert en la seva 

trobada amb el mur de la façana est. 

 

 Taques d’un ver groguenc a la zona mitja del mur perimetral del pati descobert. 

 

 Taques verdoses en relleu a la base del mur perimetral del pati descobert que continuen 

pel paviment. 

 

 Taques verdoses en relleu a la base del mur perimetral del pati descobert que continuen 

pel paviment. 

 

 Despreniment del morter d’acabat a la zona inferior a l’ampit de la finestra de la cara 

est. 

 

 

 

 Despreniment del morter d’acabat a la zona inferior a l’ampit de la finestra de planta 

baixa de la façana sud. 

 

 Despreniment del morter d’acabat a la zona central d’una part de la façana est. 

 

 Despreniment del morter d’acabat a la zona inferior de l’ampit de la finestra de la planta 

primera de la façana sud. 

 

 Taques fosques, de color verdós i groguenc. Les taques verdoses tenen una textura 

perceptible, a diferència de les groguenques que només són perceptibles a la vista. 

 

 Taques verdoses en relleu generalitzades al paviment del pati descobert. 

 

 Despreniment del morter d’acabat a la zona de trobada entre el mur perimetral i un dels 

contraforts de pedra. 

 

 Taques verdoses en relleu generalitzades a la cara superior d’un dels contraforts de la 

façana est. 

 

 Despreniment del morter d’acabat a la zona inferior d’un dels murs perimetrals de la 

zona nord de la façana est. 

 

 Taques fosques i clares generalitzades a tota la superfície del mur de façana en la zona 

nord. 

 

Pèrdua de material i aparició de taques a les reixes metàl·liques de les finestres que 

garanteixen la seguretat del immoble. El material es veu afectat en punt concrets de petites 

dimensions. 
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FAÇANA NORD 

 

 Pèrdua de material i aparició de taques a les reixes metàl·liques que garanteixen la 

seguretat del immoble. El material es veu afectat en punt concrets de petites dimensions. 

 

 Despreniment del morter d’acabat a la zona inferior a l’ampit de la finestra situada a la 

part est de la façana. 

 

 Despreniment generalitzat en tota la base del mur estructural que forma la façana nord 

del immoble. 

 

 Taques fosques i clares generalitzades a tota la superfície del mur de façana. 

 

 

 

5.1.6.2. PLANTA BAIXA 

 

SALA D’ESTAR PRINCIPAL 

 

 Esquerda localitzada a la xemeneia de la sala d’estar principal. S’ha produït un 

moviment d’una biga de fusta decorativa provocant la separació amb la campana extractora de 

fums. 

 

 

LAVABO 

 

 Esquerda que afecta dues de les peces ceràmiques de l’alicatat i voreja una tercera per 

la junta. 

 

 

 

5.1.6.3. PLANTA PRIMERA 

 

SALA D’ESTAR 

 

 Esquerdes que recorren la base de les bigues que conformen el forjat de la coberta a la 

sala d’estar de planta primera. 

 

 Taques verticals i taques disperses al parament de la part inferior de la finestra dreta del 

dormitori. 

 

 Taques verticals i taques disperses al parament de la part inferior de la finestra esquerra 

del dormitori. 

 

 

LAVABO (ESTANÇA 14) 

 

 Esquerda que recorre el sostre del bany en sentit longitudinal. 

 

 

LAVABO (ESTANÇA 15) 

 

 Esquerda que recorre el sostre del bany en sentit longitudinal. 

 

 Esquerda que recorre el sostre del bany en sentit longitudinal. 

 

 

DORMITORI (ESTANÇA 16) 

 

Esquerda que recorre el sostre del vestidor en sentit longitudinal. 

 

Esquerdes que recorren el sostre del dormitori en sentit longitudinal. 
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DORMITORI (ESTANÇA 17) 

 

 Esquerdes que recorren el sostre del dormitori en sentit longitudinal. 

 

 

DORMITORI (ESTANÇA 19) 

 

 Esquerdes que recorren el sostre del dormitori en sentit longitudinal. 

 

 

LAVABO (ESTANÇA 20) 

 

Esquerdes que recorren el sostre del bany sense una direccionalitat comuna aparent. 

 

 Esquerda que afecta dues de les peces ceràmiques de l’alicatat que es troben en una 

de les cantonades. 

 

 

DORMITORI (ESTANÇA 21) 

 

Taques fosques disperses pels paraments del mur de la façana nord i del de l’envà i 

despreniment de partícules de pintura. 
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5.2. FITXES D’ANÀLISI DE LESIONS 

 

 Aquests documents recullen la informació bàsica sobre la inspecció de les lesions. Tot i 

això, no s’arriba encara a diagnosticar de manera definitiva les causes i tampoc es proposa la 

intervenció a realitzar. Les fitxes ens proporcionaran la informació necessària per  a dur a 

terme el diagnòstic que, a la vegada, ens permetrà realitzar una proposta d’intervenció del 

immoble i de cadascun dels seus sistemes constructius. 

 

 La primera dada que observem en les fitxes és el nom de cada lesió. Pot semblar 

irrellevant, però la nomenclatura ens proporciona informació sobre el número i tipus de lesió i 

la seva localització (planta i estança en les que estan ubicades). 

 D’altra banda, és fa una descripció minuciosa de la lesió que, juntament amb les 

fotografies adjuntades, ens retrata a la perfecció les característiques principals de la mateixa. 

També s’inclou informació sobre la gravetat de les lesions, el sistema o sistemes que es veuen 

afectats i l’accessibilitat per a la seva futura reparació. 

 

 A més de la informació ja mencionada, es fa referència a les possibles causes de les 

lesions. En aquest cas no es fa cap judici definitiu de les causes, sinó que es plantegen una 

sèrie d’hipòtesis que es definiran i conclouran posteriorment en el diagnòstic definitiu. 

 

 També s’adjunten totes dades recollides i registrades amb el material proporcionat per 

el laboratori. Aquestes dades. les fotografies i la ubicació de les lesions són la única informació 

de la fitxa que, a diferencia de la resta, són totalment objectives. La objectivitat d’aquestes es 

deu a que no han estat sotmeses al judici i opinió d’un tècnic, sinó que simplement han estat 

mesurades i registrades. 

 Finalment, s’adjunta un plànol de la planta en la que es troba cada lesió on s’especifica 

l’estança en la que es troba i la seva localització exacta.  

 

 Les fitxes han estat organitzades per sistemes constructius per gaudir d’una visió global 

i poder formar un diagnòstic amb garanties d’haver tingut en compte tots els factors. 

 

5.2.1. S’ADJUNTEN A L’ANEX 1 LES FITXES D’ANÀLISI DE LESIONS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3. PLÀNOLS DE LOCALITZACIÓ I DESCRIPCIÓ DE LES LESIONS 
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5.4. DIAGNÒSTIC 

 

5.3.1. ESTRUCTURA 

 

 Les esquerdes que afecten als murs de càrrega del immoble tenen diferents orígens o 

causes. També es poden subdividir en funció de la seva importància i de les possibles 

conseqüències que puguin tenir. Tot i així, en aquest cas s’agrupen en funció de la seva causa 

per facilitar el seu diagnòstic.  

 

ESQUERDES PER ASSENTAMENT DIFERENCIAL (causes físico-mecàniques) 

 

 En primer terme abordarem les de major importància. Les esquerdes de conseqüències 

amb risc més alt per a l’estructura són les causades per assentaments diferencials en els murs 

de trava. La majoria d’elles apareixen en els murs de càrrega principals per l’esforç tallant al 

que es veuen sotmesos per l’assentament diferencial dels seus extrems. 

 Els murs que han assentat de manera diferencial són dos dels murs de trava. Un d’ells 

és el mur central de l’ala nord del immoble. L’altre és el mur de trava de majors dimensions 

dels que conformen la façana sud-est. 

 
Figura 5.3.1. – Esquema dels moviments estructurals produïts. 

 

 

 

 

 

A la figura 6.3.1. podem observar els murs afectats per les esquerdes (representats amb 

línies segmentades). D’altra banda també s’han representat els dos murs que han provocat les 

esquerdes (ombrejats de color vermell). Finalment, s’observen les corbes vermelles que 

representen les zones on es concentren la major part de les esquerdes. 

 

 Els motius que recolzen aquesta teoria són diversos. El primer d’aquests és la 

direccionalitat de les esquerdes. Les més properes als murs assentats formen un angle d’uns 

45º i a mesura que ens anem allunyant d’aquests les esquerdes van disminuint l’angle que 

formen, de forma que les esquerdes més llunyanes arriben a tenir una direccionalitat 

pràcticament vertical. Cal esmentar també que les esquerdes tenen continuïtat en els murs 

entre la planta baixa i la planta primera. 

 D’altra banda, la zona de major concentració d’esquerdes fluctua al llarg del seu 

recorregut allunyant-se del murs no afectats i apropant-se als murs ombrejats en vermell. 

També s’observa la concentració d’esquerdes en les zones més sol·licitades i la seva dispersió 

en els murs menys travats. 

 Finalment, un altre motiu 

que decanta la balança per la 

teoria dels assentaments 

diferencials i, en concret, dels murs 

seleccionats és la concordança 

amb la teoria de  les línies 

isostàtiques. En tot el conjunt es 

compleix que la direccionalitat de 

les esquerdes és perpendicular a 

les línies isostàtiques de tracció 

d’un mur sotmès en dels seus 

extrems a un assentament 

diferencial.     Figura 5.3.2. – Esquema de ínies isostàtiques de compressió.
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ESQUERDES PER CAUSES FISICO-MECÀNIQUES 

 

 A part de les esquerdes produïdes per moviments estructurals també trobem d’altres en 

punts diversos com ampits de finestres, llindes de portes i finestres, etc. 

 

 En aquests casos les lesions apareixen 

per la obliqüitat de les línies isostàtiques de 

compressió, per la concentració de les mateixes 

o en punts de sol·licitacions excessives. 

Generalment, aquestes esquerdes apareixen 

durant un curt període de temps posterior a 

l’execució dels elements constructius afectats. 

Finalment, s’estabilitzen ràpidament i la 

seva importància és mínima. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.3.3. – Exemple de zones altament 

sol·licitades amb aparició d’esforços a tracció.

 

ESQUERDES PER TRAVA DEFECTUOSA (causes físico-mecàniques) 

 

 Algunes de les esquerdes que pateix l’estructura es troben situades en punts de trobada 

entre dos murs de càrrega. Aquestes lesions veuen facilitada la seva aparició per una mala 

execució de la trava entre els murs. 

 

 Els murs pateixen tensions diferencials provocades per la diferència de càrrega entre 

ells. Les trobades sempre estan formades per un mur de càrrega i un de trava, raó per la qual 

un pateix els efectes de suportar grans càrregues i l’altre només suporta el seu propi pes i les 

traccions horitzontals provocades per la trava. Aquestes tensions provoquen la tendencia d’un 

dels murs a mantenir-se estable i de l’altre a descendir lleument. 

 La diferencia tensional produïda entre les dues parts de la trobada és suficient per 

provocar la ruptura en el punt d’encontre. El fet de que les esquerdes siguin totalment verticals 

i que en els punts amb protuberàncies tinguin aplastaments en el sentit de les tensionsl recolça 

aquest diagnòstic. 

 

Tot i això, també trobem esquerdes amb mateixa morfologia però amb condicionants 

diferents. En el cas de les esquerdes aparegudes entre la façana sud i els arcs del porxo hi ha 

altres factors a tenir en compte. 

Un dels motius a valorar és que els arcs de descàrrega del porxo es van construir 

posteriorment al mur que conforma la façana sud. Aquest fet provoca dos condicionants 

importants. 

 

- Un d’ells és que el mur de càrrega ja s’havia assentat en el moment de la construcció 

del porxo i els arcs, en canvi, es van assentar amb posterioritat. 

- D’altra banda, la construcció dels arcs es va dur a terme sense travar en la trobada 

amb el mur de façana. 

 

 L’altre motiu que afavoreix l’aparició d’aquestes esquerdes és que el mur de façana està 

format per pedres d’orígens diversos i els arcs estan construïts amb fàbrica de maó. La 

diversitat de materials emprats provoca variacions tèrmiques diferencials per la diferència entre 

els seus coeficients. Tots aquests factors permeten que les oscil·lacions higrotèrmiques 

afavoreixin la ruptura en el punt de trobada dels murs estructurals per tensió diferencial.
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D’altra banda cal esmentar que segons ens informa el propietari del immoble les 

esquerdes van aparèixer temps enrere., tot i que desconeix la data exacta del seu naixement. 

Aquesta informació juntament amb l’avaluació del seguiment realitzat al llarg dels 7 mesos de 

duració del estudi arribem a la conclusió de que l’assentament s’ha estabilitzat. Les esquerdes 

ja no augmenten la separació entre els seus llavis ni la seva longitud. 

 

 

DESPRENIMENTS 

 

 En alguna zona concreta s’observen despreniments i disgregació del morter de les 

juntes dels murs. Aquest fenomen es deu a variacions higrotèrmiques que provoquen 

retraccions que les pedres del mur suporten però el morter de les juntes no pot assumir. 

 Finalment el conglomerant es disgrega i es desprenen porcions d’aquest. 

 

 D’altra banda els fenòmens meteorològics adversos afavoreixen el creixement i evolució 

d’aquestes lesions. 

 

HUMITATS PER CAPIL·LARITAT 

 

 Després de poder analitzar les lesions amb una visió global de la que no es disposava 

fins al moment, s’ha pogut comprovar que les humitats per capil·laritat afectaven només als 

murs interiors de planta baixa. En primera instància la causa semblava ser el secat diferencial 

entre l’exterior i el interior per la manca de ventilació i de assolellament en aquest últim. 

 Tot i aquesta primera hipòtesis, finalment es va trobar la causa de difícil detecció 

d’aquest fenomen. En tot el perímetre de la casa s’intueix una línia paral·lela als murs de 

façana a uns 50 centímetres aproximadament. El fet de que les línies rectes són remotament 

probables a la natura ens fa pensar en una possible solució a les humitats per capil·laritat. 

 

     
Figura 5.3.4. – 5.3.5 – 5.3.6. – Rasa secant a la base exterior dels murs de les façanes. 

 

 Segurament es va cavar una rasa que posteriorment van omplir de graves per evitar les 

humitats. Aquest sistema proporciona a l’aigua una via d’ascensió més senzilla i alhora 

afavoreix l’evaporació d’aquesta a la zona inferior dels murs. 

 

 Tot i això, aquesta solució comporta alguns riscos si no realitza correctament. La mala 

execució pot ser un condicionant important de l’assentament diferencial que es va produir. 
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5.3.2. TANCAMENTS 

 

 Respecte als murs perimetrals que conformen les façanes simplement mencionar que 

les lesions coincideixen amb les diagnosticades a l’apartat estructural, ja que en aquest cas els 

murs desenvolupen dues funcions paral·lelament: tancaments i estructurals. 

 

 

COBERTA 

 

 La teulada del immoble pateix nombroses lesions de diverses causes però de 

conseqüències comuns: filtracions d’aigua de pluja. 

 

 En primera instància trobem despreniments i trencaments de teules en tota la 

superfície de la coberta. En ambdós casos la causa de les lesions són les variacions 

dimensionals diferencials provocades per oscil·lacions higrotèrmiques brusques. La ceràmica 

no resisteix les dilatacions i contraccions contínues i finalment s’acaba trencant. 

 El despreniment de teules no només es deu a variacions dimensionals, sinó que també 

trobem casos deguts a fenòmens meteorològics adversos o la pèrdua d’adherencia entre el 

morter i les teules. 

  

Figura 6.3.7. – Fenòmens meteorològics. 

 

 D’altra banda, pràcticament la totalitat de la superfície de la coberta es troba afectada 

per l’atac d’organismes vius: líquens i molses. Aquests fongs proliferen per els alts nivells 

d’humitat i un substrat sobre el que proliferar: la ceràmica. La manca de manteniment provoca 

que els propis fongs facin augmentar la humitat que alhora produeix més fongs fins a afectar a 

la totalitat de la coberta fins al seu col·lapse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARPINTERIA 

 

 Moltes de les finestres no compleixen amb les funcions a les que estan destinades: no 

garanteixen ni l’aïllament tèrmic ni la hermeticitat o estanquitat. 

 

 Per una banda trobem finestres que permeten les filtracions d’aigua de pluja per la junta 

entre el marc i el mur o per qualsevol altre requisi en la fusta. Aquestes filtracions provoquen 

bruticia per rentat diferencial i humitats a les cares interiors dels murs. 

 Les obertures entre els marcs i els murs es deuen a variacions dimensionals diferencials 

entre la fusta i la pedra. La causa del seu ineficaç funcionament és la manca total de trava 

entre els elements. El fet de que es trobi únicament amorterat facilita notablement l’aparició 

d’obertures i juntes. 

 

 D’altra banda totes les juntes de la immensa majoria de finestres són defectuoses i 

permeten el lliure pas de l’aire i, en conseqüència, de la temperatura i la humitat. La causa del 

seu mal funcionament és la manca de sistemes hermètics com la col·locació de tires de goma 

o espuma per evitar el flux d’aire. 
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5.3.3. COMPARTIMENTACIÓ 

 

 Els envans del immoble es veuen afectats bàsicament per tres tipus de lesions: 

esquerdes, fissures i humitats. 

 

 

ESQUERDES I FISSURES (causes físico-mecàniques) 

 

 Aquest tipus de lesions varien la seva morfologia en funció de la seva localització, però 

totes es deuen a esforços excessius. La majoria d’aquestes sol·licitacions límit es produeixen 

per petits assentaments i deformacions de l’estructura que provoquen una transmissió de 

càrregues als envans sense funció resistent. 

 

 En primer terme s’analitzen les produïdes per deformacions dels forjats. En aquest cas 

les fletxes a les que s’han vist sotmesos els forjats provoquen un augment puntual dels 

esforços a compressió en la zona central dels envans. D’altra banda, l’obliquitat de les línies 

isostàtiques de compressió permet l’aparició d’esforços tractors que trenquen amb facilitat els 

envans de fàbrica de maó. Aquest fenòmen també crea turbulencies a les cantonades que 

acaben produint trencaments. 

 

 
Figura 5.3.8. – Línies isostàtiques que afecten a un mur amb deformacions 

o càrregues puntuals centrals. 

 
 
HUMITATS PER CAPIL·LARITAT  

 

 Com ja s’ha mencionat a l’apartat d’humitats que afecten a l’estructura, aquest fenomen 

es produeix únicament a la base dels murs i envans interiors de planta baixa. 

 

 Aquestes descamacions, despreniments dels acabats i atacs d’organismes vius es 

produeixen per l’ascensió de l’aigua del terreny a través de les cimentacions fins arribar a la 

base dels murs de planta baixa. El fet de que el immoble es troba localitzat a la conca del riu 

Tordera justifica l’alt grau d’humitat del terreny. 

 

 

 

Figura 5.3.12. – Intensitat i morfologia 

                  de les humitats. 

 

 

Figura 5.3.13. – Penetració de la humitat del terreny 

        a través de la base dels murs. 

 

 

 D’altra banda, la morfologia de les taques d’humitat també recolza aquest diagnòstic. 

Totes les humitats de la planta baixa ascendeixen fins a una alçada clarament definida i similar 

en totes elles. També es pot observar que la part inferior de les taques es troba més 

humectada i, per tant, l’estat dels materials millora progressivament a mesura que s’allunya del 

paviment. 
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5.3.4. ACABATS 

 

 Moltes de les lesions que afecten als acabats coincideixen amb les produïdes en altres 

sistemes (estructura, tancaments, etc). Tots ells consten d’acabats que els recobreixen i, per 

tant, aquestes lesions comparteixen causes tot i la diferenciació entre sistemes. 

 Per aquest motiu en aquest apartat no es reiteraren les ja mencionades, sinó que 

només es fa referència a les lesions que afecten exclusivament als acabats. 

 

 

BRUTÍCIA PER RENTAT DIFERENCIAL I ORGANISMES VIUS (humitat en els paraments) 

 

 En aquest cas la brutícia per rentat diferencial i l’atac d’organismes vius es deu a 

l’actuació de l’aigua de pluja. 

 

 En el primer dels casos la lesió es produeix per la pluja 

batent. L’aigua incideix directament a les zones més exposades 

de les façanes provocant taques fosques i clares distribuïdes per 

tota la seva superfície. 

 La manca d’un aleró de dimensions adequades, juntament 

amb la carència de canaló, afavoreixen i faciliten la incidència de 

la pluja sobre les façanes. 

 

Figura 6.3.14. – Pluja batent.     Figura 6.3.15. – Ampit de finestra. 

 

 En el segon dels casos, la causa de la seva aparició és la humitat 

constant. La pluja incideix sobre el parament de les façanes i aquestes es 

mantenen humides de forma contínua per el lent secat. 

 Els organismes vius proliferen amb facilitat a les zones afectades 

perquè les condicions els hi són favorables. L’alt percentatge d’humitat 

juntament amb l’existència d’un substrat sobre el que desenvolupar-se 

creen els paràmetres necessaris per a la seva proliferació. 

 

FISSURES I DESPRENIMENTS (causes higrotèrmiques) 

 

 En el cas d’aquest tipus de lesions la causa és la mateixa: retraccions del morter de 

d’acabat dels paraments. 

 

 Les variacions de temperatura i humitat contínues i brusques en alguns casos, són el 

condicionant perfecte per a la ruptura dels materials als que afecten. Aquestes variacions 

dimensionals provoquen la retracció del morter produint esforços de tracció en tota la cara 

afectada. 

 La localització d’aquestes lesions coincideix amb els punt més dèbils de l’acabat o en 

punts on les variacions dimensionals són diferencials: ampits de finestres, part inferior dels 

murs, canonades i trobaments entre paraments, irregularitats en la continuïtat dels acabats, 

zones d’execució deficient, etc. 

 

 Aquesta variació dimensional 

provoca la retracció del morter que en els 

punts més dèbils no admet la excessiva 

tracció i s’acaba produint el trencament o 

despreniment del material. 

 

 

Figura 6.3.16 – Exempre de fissures per 

retracció del morter. 

 

 

 

 

 

ACLARIMENT: Finalment, de totes les lesions de poca importància que no es trobin incloses 

en aquest diagnòstic es donaran per vàlides les hipòtesis plantejades inicialment en 

cadascuna de les seves fitxes d’anàlisi.  
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6. PROPOSTA D’INTERVENCIÓ 
 

 

6.1. PROPOSTA D’INTERVENCIÓ PER SISTEMES 

 

6.1.1. ESTRUCTURA 

 

ESQUERDES PER ASSENTAMENT DIFERENCIALS (causes físico-mecàniques) 

 

 Una vegada confirmada l’estabilització de la lesió és necessari procedir al sanament de 

la seva simptomatologia, en aquest cas manifestada a través de fractures, esquerdes i 

fissures. La reparació resulta essencial en els murs de càrrega que es manifesten ressentits i 

incapaços de funcionar mecànicament segons la resistència prevista. 

 Una de les possibles solucions és el segellat superficial de la fissura o esquerda. Tot i 

això, aquest tipus d’intervenció no aportaria cap tipus de millora mecànica. 

En aquest cas la intenció és recuperar la continuïtat de les dues parts en les que s’ha 

separat el pla requereix connectar-les mitjançant cosits d’obra, fusta o metall. Amb aquest 

procediment s’aconsegueix que el mur torni a treballar de forma solidaria. En aquest tipus 

d’intervencions s’ha de tenir en compte la reparació de les diferents lesions que pateix 

l’estructura de forma esglaonada perquè la reparació de diverses lesions alhora podria 

provocar el col·lapse del mur afectat. 

 

 De totes les possibles solucions el cosit d’esquerdes mitjançant grapes metàl·liques s’ha 

convertit en un dels sistemes més utilitzats en l’actualitat. La raó per la qual és un sistema de 

gran utilització és que la relació entre el seu cost i la seva eficàcia és el que s’adequa més a 

les necessitats que comporten les reparacions d’aquest tipus de lesions. 

 

A continuació es detalla la intervenció a realitzar: 

 

Es tracta de peces doblegades en U, de secció circular o rectangular, que s’encasten en 

ambdós costats del mur afectat i a una distància de separació de grapes de entre 30 a 50 

centímetres. 

 

 

Existeixen gran varietat de models de grapes amb mesures que oscil·len entre 25 i 35 

centímetres. També podem trobar grapes per a la seva col·locació a la vista a la superfície del 

mur i d’altres que s’encasten en el mur. 

En aquest cas les més adequades són les encastades perquè volem un acabat continu 

que no delati la presencia d’un cosit en el mur. 

 

1.- El primer pas per dur a terme la seva col·locació és la neteja  de 

l’esquerda per aspiració per garantir la correcta adherència entre els 

elements. Posteriorment es marquen els punts d’ancoratge i les regates per 

poder encastar les grapes i es realitzen les perforacions necessàries. 

Finalment, s’introdueixen les grapes d’acer galvanitzat i es fixen amb 

morter. Cal recalcar que les grapes s’han d’introduir un mínim de 2/3 de l’espessor del mur. 

2.- En el forat de l’esquerda s’infiltra material inert per garantir l’estanquitat del 

tancament i evitar d’aquesta manera els fluxos de calor i les filtracions d’aigua o humitat. 

3.- Es cobreix la superfície afectada col·locant malles tèxtils per evitar possibles fissures 

del material d’acabat i es revoca el 

parament. Cal recalcar que les malles 

es superposaran variant l’orientació de 

les seves fibres per resistir les 

traccions en tots els sentits. 

4.- Finalment es pinta la paret 

assegurant-nos abans de que el 

morter de revoco a fraguat totalment. 

 

 Figura 6.1.1. – Passos a dur a 

terme per a la reparació dels mus 

estructurals. Les imatges han estat 

extretes de l’Enciclopèdia Broto de 

patologies de la construcció mencionada i 

detallada a la bibliografia.  



88       DIAGNOSI I PROPOSTA D’INTERVENCIÓ DE LA MASIA CAN JAN DE SANTA MARIA DE PALAUTORDERA 

 

ESQUERDES PER CAUSES FÍSICO-MECÀNIQUES DIVERSES 

 

 Aquest tipus d’esquerdes es repararan mitjançant el mateix procediment que les 

anteriors. Tot i això, a diferència de la intervenció anterior en aquest cas no serà necessari el 

cosit de l’esquerda mitjançant lligadures, sinó que amb la reconstrucció de la zona afectada 

serà suficient. 

 

 

ESQUERDES PER TRAVA DEFECTUOSA (causes higrotèrmiques) 

 

 Aquest tipus de lesions produïdes per variacions dimensionals diferencials necessiten 

una intervenció que eviti l’aparició de noves esquerdes. En primera instància podria semblar 

que la intervenció més adequada seria la formació d’una junta de dilatació entre els murs per 

evitar l’aparició de fissures i esquerdes en els acabats. No obstant, aquesta solució disminuiria 

considerablement la solidesa del conjunt de l’estructura i deixaria els murs sense cap tipus de 

trava que evités el pandeig i les deformacions diverses que poden afectar als murs de càrrega. 

 

 Finalment, arribem a la conclusió de que la intervenció més eficient és l’encastament de 

connectors metàl·lics que garanteixin la solidaritat entre els elements a unir. Per a la 

col·locació d’aquests elements es dur a terme un procediment senzill consistent en tres 

simples pasos. 

 El primer pas és la realització de perforacions foradant ambdós murs. Aquestes 

perforacions es realitzen cada 40 o 50 centímetres i s’alterna la seva direccionalitat. 

Posteriorment s’omplen els buits amb resina epoxi i s’introdueixen els connectors metàl·lics. La 

funció de la resina o morter epoxi és la de garantir l’adherència entre els connectors i els murs, 

ja que si no l’operació no serviria de res. 

 

 Per últim, mencionar que la millora de la trava evitaria l’aparició d’esquerdes en el 

trobament dels murs, però no eliminaria la causa (oscil·lacions higrotèrmiques). Per tant, les 

esquerdes tornarien a aparèixer en altres punts del mur que pateix les variacions 

dimensionals. Com en aquest cas la causa és inevitable, es tindria que realitzar una operació 

paral·lela a la millora de la trava: l’obertura de juntes de dilatació amb materials elastoplàstics. 

 

FISSURES PER RETRACCIÓ I DESPRENIMENTS (causes higrotèrmiques) 

 

 Aquest tipus de lesions comparteixen causes amb les descrites anteriorment, raó per la 

qual la solució a aquestes fissures coincidiria també amb la anterior. Les juntes de dilatació 

realitzades en els murs que pateixen variacions dimensionals serien suficients per evitar 

aquestes petites fissures i despreniments del morter de les juntes. 

 En aquest cas la causa estaria solucionada i només seria necessari sanejar les zones 

afectades, cobrir-les de nou amb morter i, finalment, pintar. 

 

 

HUMITATS PER CAPIL·LARITAT 

 

 Aquest tipus de lesió gaudeix d’una gran varietat de solucions. Tot i això, moltes d’elles 

són ineficaces o temporals. 

 

 De totes elles en aquest cas la més eficaç sembla ser la formació de rases 

d’evaporació. La decisió es basa en l’observació del bon funcionament de les ja realitzades en 

els mur exteriors del immoble. 

 Tot i això, la intervenció en els murs interiors varia considerablement respecte a les ja 

realitzades i requereix un procediment més complicat i costós. 

 

 En primera instància es procedirà a l’aixecament del paviment interior a les zones 

adjacents als murs afectats. Posteriorment es realitza l’excavació de rases en el terreny d’uns 

40 centímetres aproximadament per afectar el mínim possible la cimentació. D’altra banda, es 

col·loca en el fons un tub de drenatge a la zona més propera al mur i s’omple de nou la rasa de 

graves per facilitar el moviment de l’aigua i evitar d’aquesta manera que avanci cap a la base 

del mur. Finalment es col·loca de nou una solera i s’hi adhereix el paviment. 

 La solució podria variar la seva morfologia de manera considerable afegint barreres 

d’impermeabilització, cambres ventilades i altres tipus d’elements i sistemes, però observant 

l’eficiència de la solució ja emprada aquesta seria la intervenció més senzilla i econòmica. 

També cal esmentar que el immoble es troba actualment deshabitat i, per tant, totalment 

tancat durant llargs períodes de temps. Posteriorment a la rehabilitació la planta baixa gaudiria 

d’una ventilació considerablement superior i la humitat disminuiria.
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6.1.2. TANCAMENTS 

 

COBERTA 

 

 En aquest cas els desperfectes de la coberta són tan nombrosos i diversos que la 

reparació seria més costosa que la construcció d’una coberta nova. 

 

D’altra banda s’arriba a la conclusió de que el sistema utilitzat a la coberta és deficient i 

ineficaç perquè és de construcció relativament recent i tot i així es troba en condicions 

deplorables. Per aquest motiu es substituiran tots els elements excepte el forjat i es 

reconstruirà la teulada. 

Aquesta vegada, en comptes de simplement refer la teulada es canviarà el sistema de 

tancament per evitar que es repeteixin les lesions en un curt període de temps. Per aconseguir 

el bon funcionament del sistema s’instalarà una coberta de teules ventilades i evitar d’aquesta 

manera els alts nivells d’humitat als que es veuen sotmesos els materials que la composen. 

La construcció d’aquesta nova teulada és senzilla, ja que no es realitza una cambra 

d’aire, sinó que simplement s’utilitzarà un tipus de teules que permeten la circulació de l’aire 

entre elles però garantint l’estanquitat de la coberta. La ventilació que permetran aquest nou 

tipus de teules serà suficient per evaporar l’aigua que anteriorment es mantenia constant en 

tota la coberta. 

 

 

CARPINTERIA 

 

 Les finestres afectades, al igual que la coberta, són irreparables. Per aquest motiu 

s’instal·laran unes noves de característiques similars, ja que la catalogació de la masia no ens 

permet modificar ni el seu material ni la seva morfologia. 

 

 

6.1.3. COMPARTIMENTACIÓ 

 

ESQUERDES I FISSURES (causes físico-mecàniques) 
 

 Aquest tipus de lesions es van produir fundamentalment per petites deformacions i 

variacions dimensionals de l’estructura que actualment es troben estabilitzades. 

 D’altra banda també cal recalcar que els envans no desenvolupen cap tipus de funció 

resistent més que la de resistir el seu propi pes. 

 

 Aquest motius són més que suficients per decidir no cosir les esquerdes i fissures dels 

envans. Es reompliran les obertures amb morters fluïts de cal o ciment havent realitzat 

anteriorment una neteja de la zona afectada. Finalment es revocarà la zona i es pintarà. 

 

 Finalment, en els envans susceptibles de tornar a patir algun tipus de lesió per la 

deformació dels forjats superiors, es retirarà la filera de maons superior i es disposarà un gruix 

de morter que es finalitzarà amb espuma de poliuretà. Aquesta solució permetrà assumir 

futures compressions provocades per deformacions de l’estructura. 

 

D’altra banda, als envans afectats per les variacions dimensionals dels murs es 

realitzaran juntes verticals als trobaments amb espuma de poliuretà per poder assumir les 

deformacions. 
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HUMITATS PER CAPIL·LARITAT 
 

 A diferència de la solució emprada en els murs de càrrega afectats per humitats de 

capil·laritat, en aquest cas no es realitzaran rases perquè els envans de la planta baixa no 

penetren en el terreny. Aquestes condicions requereixen d’una barrera impermeable 

horitzontal. 

 Els envans estan aixecats amb fàbrica de maó, raó per la qual el sistema més econòmic 

i eficaç en aquest cas és la injecció i difusió de líquid impermeabilitzant al interior del mur per 

evitar la humitat ascendent. 

 
Figura 6.1.3. – Diferents sistemes d’injecció i difusió de líquid impermeabilitzant 

 

En aquest cas el sistema més adequat i econòmic és el següent: 

       
Figura 6.1.3.2.- Realització de les perforacions, col·locació dels dipòsits amb el producte 

impermeabilitzant i extracció dels elements utilitzats quan el mur arriba al nivell d’absorció desitjat i les 

perforacions es reomplen. Imatges extretes de l’Enciclopèdia Broto de patologies de la construcció. 

 

6.1.4. ACABATS 

 

 Aquest sistema es solapa amb els mencionats anteriorment, raó per la qual moltes de 

les lesions es repararan conjuntament. 

 

 

BRUTÍCIA PER RENTAT DIFERENCIAL 

 

 Aquest fenomen es deu fonamentalment al petit aleró de la coberta i a la carència de 

canaló. Per evitar en la major part possible que es repeteixin aquest tipus de lesions 

s’augmentarà l’aleró i es col·locarà el canaló, ja que la coberta es repararà completament com 

ja hem mencionat a l’apartat de tancaments. 

 

 D’altra banda, s’han estudiat tots els tipus de neteja de paraments i en tots els casos els 

acabats pateixen deficiències desprès de la neteja per la agressivitat de les tècniques. Per 

aquest motiu el mètode més eficaç per aconseguir un bon resultat és la neteja amb aigua a 

pressió baixa en sals solubles i posteriorment revocar de nou els paraments. 

 

 

DESPRENIMENT I FISSURES (causes higrotèrmiques) 
 

 La majoria d’aquestes lesions es deuen a una mala execució d’obra dels materials que 

conformen els acabats. En aquest cas es refarà el parament per condicionants d’altres lesions 

com ja s’ha mencionat anteriorment i s’aprofitarà per realitzar una bona posta en obra. 

 

 Per assegurar una bona adherència entre el morter i el mur es tindran en compte 

diversos factors. La col·locació del morter es realitzarà quan les temperatures es trobin entre 0º 

i 40º, sense influència de la pluja i tenint en compte les condicions de rugositat i humitat del 

suport del morter. 

 



DIAGNOSI I PROPOSTA D’INTERVENCIÓ DE LA MASIA CAN JAN DE SANTA MARIA DE PALAUTORDERA                 91 

 

6.2. DESCRIPCIÓ CONSTRUCITVA PER SISTEMES 

 

6.2.1. SISTEMA ESTRUCTURAL 

 

ESTRUCTURA VERTICAL 

 Les parets de la masia 

es mantindran de pedra i morter 

barrejat amb argila de la zona.  

 

 Els gruixos de les parets 

no variaran i es mantindran de 

65 centímetres d’espessor en 

planta baixa i de 45 i 65 

centímetres en planta primera. 

 

 

Figura 6.2.1.1. – Façana est. 

 

Els murs de càrrega de la vivenda funcionaran de la mateixa manera: formant tres 

paral·lelograms. Els tres murs de gran longitud són els que reben la major part de les 

càrregues dels forjats. Els murs de menor longitud (incloses les façanes est i oest), en canvi, 

no reben tantes càrregues i fan una funció de trava dels murs principals. Cal remarcar que tot i 

que el sistema serà el mateix, es solidificaran les trobades defectuoses mitjançant connectors 

seguint les instruccions descrites a l’apartat d’intervenció per sistemes. 

 

       
Figura 4.2.2. – Estructura planta baixa.   Figura 4.2.3. – Estructura planta baixa. 

 

 

 

 

ESTRUCTURA HORITZONTAL I COBERTA 

 

 Els forjats mantindran també la seva tipologia estructural de bigues prefabricades de 

formigó de 10x20 centímetres. No es necessari intervenir-los perquè són de construcció 

relativament recent i es troben en perfectes condicions. 

Figura 6.2.1.2. - Estructura planta coberta. 

 

En el cas del forjat de la planta coberta del porxo es realitzarà la substitució de les 

actuals bigues de fusta irreparables. En aquest cas no es construirà un nou forjat de bigues 

prefabricades de formigó, sinó que es col·locaran bigues de fusta de morfologia semblant a les 

actuals perquè així ho estipula l’ordenança de catalogació de masies de Santa Maria de 

Palautordera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Figura 6.2.1.3. - Forjat de bigues de fusta de 

la coberta del proxo. 
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6.2.2. SISTEMA DE TANCAMENTS 

 

 Els tancaments verticals no es modificaran perquè la catalogació de la masia ens obliga 

a mantenir la seva tipologia i d’altra banda, el seu funcionament no pateix deficiències notòries 

dignes d’una intervenció costosa. 

 

 El cas de la coberta, en canvi, és diferent. El gran nombre de lesions que pateix ens 

obliga a canviar-la i aprofitem per introduir-hi canvis. La nova teulada constarà de ventilació 

entre les teules per garantir el secat d’aquestes i evitar les lesions produïdes anteriorment per 

la humitat constant. 

 La nova coberta també 

constarà d’un canaló per evitar la 

bruticia per rentat diferencial en 

totes les façanes del immoble. 

 

Figura 6.2.2.1. – Teules ventilades. 

 

 

 Respecte als tancaments de les obertures de les façanes, 

no compleixen amb les necessitats de la vivenda. Algunes de les 

raons per les quals les obertures en les façanes no compleixen 

amb les demandes energètiques són el deficient tancament de 

les fulles, la falta de porticons per dotar de cambres d’aire no 

ventilades i el poc gruix dels vidres col·locats. 

 Per tots aquests motius s’ha decidit substituir-les. Tot i 

així, es tindran que col·locar finestres de tipologia semblant. No 

obstant, s’introduiran canvis com el doble vidre, un bon segellat 

de les juntes dels marcs i un tancament eficaç de les fulles. 

Figura 6.2.2. – Finestra tipus. 

 

 

6.2.3. SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ 

 

 Els elements de compartimentació es mantindran en parets de 10 centímetres 

d’espessor, arrebossats amb morter de calç i pintats de color blanc. 

 Només s’intervindran les zones afectades dels envans recuperant posteriorment el 

resultat inicial. D’altra banda s’introduiran juntes en el perímetre dels envans per evitar els 

nous trencaments per les deformacions de l’estructura. 

 

 D’altra banda, simplement mencionar que no es realitzaran canvis en la 

compartimentació que impliquin modificacions de la distribució actual de les plantes. Tot i que 

la distribució actual és pot millorar considerablement, els propietaris no estan disposats a 

modificar-la. 
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6.2.4. SISTEMA D’ACABATS 

 

ACABATS INTERIORS HORIZONTALS 

 

 El paviment generalitzat del immoble es 

mantindrà de ceràmica cuita de color argilenc de 

30x15 cm col·locades en fileres paral·leles en 

aparell de soga. En algun cas les rajoles no estan 

col·locades en fileres, si no que estan i es 

mantindran aparellades en trava. 

     Figura 6.2.4.1          Figura 6.2.4.2. 

 

 El paviment de la cuina i la sala d’estar principal 

difereix del de la resta del immoble. Les peces 

ceràmiques de 20x20 es substituiran per les utilitzades a 

la resta de la casa aprofitant que es tindrà que aixecar el 

paviment per solucionar les humitats per capil·laritat. 

   Figura 6.2.4.3.           Figura 6.2.4..4. 

 

 El paviment dels lavabos també es diferencia dels de la resta de la 

vivenda i es mantindrà la ceràmica de dimensions de 15x15 cm. 

              Figura 6.2.4.5. 

 

 El terra del porxo, en canvi, està format per peces ceràmiques de tova. 

Les peces són de dimensions 25x25 cm i tenen un grafiat senzill. En aquest cas 

es substituiran només les peces afectades. 

Figura 6.2.4.6. 

 

 La terrassa descoberta consta d’un paviment de peces ceràmiques 

de 25x25 cm de tova i d’una zona de graves, ambdues afectades per l’atac 

d’organismes vius. Per aquest motiu es tractaran o es substituiran en el cas 

de no poder exterminar l’atac dels organismes sense malmetre el paviment. 

Figura 6.2.4.7. 

 

ACABATS INTERIORS DELS PARAMENTS VERTICALS 

 

En totes les estances de la vivenda excepte en els lavabos els 

paraments verticals estan acabats amb un estuc de superfície rugosa. 

A sobre d’aquesta capa es van aplicar varies mans de pintura de color 

blanc. 

En tots els paraments afectats es realitzaran les intervencions 

necessàries i posteriorment es procedirà a l’aplicació de l’acabat 

original. 

 

 

Figura 6.2.4.8. 

 

En el cas dels lavabos els paraments verticals estan recoberts del 

mateix material que el parament horitzontal. Aquest material està format 

per rajoles ceràmiques de color blanc amb acabat esmaltat i de 

dimensions de 15x15 cm. Algunes peces s’han vist afectades per 

esquerdes o despreniments i s’hauran de substituir per altres de mateix 

format.           Figura 6.2.4.9. 

 

 

ACABATS DELS PARAMENTS VERTICALS EXTERIORS 

 

 Les façanes de la vivenda estan acabades en la seva majoria amb un 

arrebossat que és el predecessor de l’actual morter monocapa. Aquest 

morter està fabricat amb ciment aglomerant, grava, sorra argilenca 

(conglomerat) i aigua. En aquest cas les façanes es tenen que intervenir, 

raó per la qual es refarà l’acabat intentant que s’assembli en la mesura del 

possible al original. La façana nord-est es mantindrà amb el format de pedra 

vista natural amb la que estan construïts els murs de càrrega de tota la 

masia. 

Figura 6.2.4.10.
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6.2.5. SISTEMA DE CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS 

 

El sistema de condicionament es mantindrà exactament igual. La calefacció està 

basada senzillament en un sistema de quatre xemeneies de llenya. Les llars de foc mantenen 

un sistema de ventilació privatiu cadascuna, exceptuant la de la cuina i la de la primera planta, 

que en comparteixen un. 

 

         
Figura 6.2.5.1. – 6.2.5.2. – 6.2.5.3. – Vistes interiors de les xemeneies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.2.5.4. – Vista exterior de les xemeneies.

 

 

En el cas del condicionament climàtic a l’estiu, es basa únicament en un bon aïllament 

de l’exterior mitjançant unes parets de grans gruixos, una cambra d’aire no ventilada a la 

coberta i mantenir la casa tancada durant les hores de màxima calor i oberta en les hores més 

fresques. Es podria instal·lar un sistema d’aire condicionat però ni és necessari ni els 

propietaris estan a favor de la seva col·locació. 

 

 Respecte a la instal·lació d’aigua sanitària, l’abastiment d’aigua no es realitza a través 

de la xarxa municipal, sinó que s’extreu l’aigua d’un pou que es troba a pocs metres de la 

vivenda i dintre de la finca. L’aigua es bombeja des del pou a un petit dipòsit situat a les golfes, 

des de on subministra aigua a tot el immoble. 

Aquest sistema és de construcció relativament recent i funciona perfectament, raó per la 

qual es mantindrà en les mateixes condicions. La instal·lació compleix el Pla especial 

urbanístic perquè es va col·locar posteriorment a la creació del pla. 

 

 

 

Figura 6.2.5.5. – Pou.     Figura 6.2.5.6. – Dipòsit d’aigua.
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 Per obtenir aigua calenta sanitària es van instal·lar 

posteriorment dos escalfadors elèctrics al fals sostre de la planta 

primera per evitar ocupar 

espais útils, evitar que siguin 

visibles i complir el Pla 

especial urbanístic. La 

instal·lació compleix amb el 

volum d’aigua calenta 

necessari i funciona 

perfectament, raó per la qual ni es substituirà ni 

necessita cap tipus de reparació.   

   Figura 6.2.5.7. – 6.2.5.8. - Escalfadors. 

 

  

El sistema de sanejament d’aigua és com el de 

moltes altres masies que no tenen accés al sistema de 

sanejament municipal. En aquest cas la masia aboca la 

totalitat de les aigües fecals, i brutes en general, a una 

fossa sèptica situada al costat d’un petit magatzem situat a 

uns 10 metres al est del immoble. Aquesta fossa encara 

funciona correctament i només necessita un manteniment 

periòdic.     

 

Figura 6.2.5.9. – Fosa sèptica. 

 

 

 

 El sistema elèctric del immoble, en canvi, si que està connectat amb la xarxa elèctrica 

municipal. Aquest sistema es va instal·lar posteriorment a la construcció de la masia, tot i que 

ja està una mica antiquat. Actualment la xarxa elèctrica del immoble no suporta grans 

càrregues, provocant sovint sobrecàrregues per l’excés d’aparells elèctrics endollats. 

 La solució a aquests problemes seria la substitució del cablejat actual per un nou que 

admeti càrregues superiors, però és una intervenció costosa que els propietaris no volen 

canviar per el escas ús que se l’hi dona a la vivenda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.2.5.10. – Comptadors de llum.   Figura 6.2.5.11. – Torre d’alta tensió 
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6.2.6. PRESSUPOST APROXIMAT 

 

 

CAPÍTULO RESUMEN 
COSTE 

(Euros) 
% 

1 CAPÍTUL 01 ENDERROCS 10.721’35 4.84 

2 CAPITUL 02 ACONDICIONAMIENT DEL TERRENY 10.841’81 4.89 

3 CAPITUL 03 RED DE SANEJAMENT 10.691’23 4.82 

4 CAPÍTUL 04 CIMENTACIÓ 24.183’26 10.91 

5 CAPÍTUL 05 ESTRUCTURA 17.015’62 4.92 

6 CAPÍTUL 06 TANCAMENTS I COMPARTIMENTACIÓ 2.499’64 1.13 

7 CAPÍTUL 07 REVESTIMIENTS Y FALS SOSTRE 46.077’77 20.79 

8 CAPÍTUL 08 CUBERTAS 12.437’97 9.38 

9 CAPÍTUL 09 AILLAMENT TÈRMIC 5.752’18 2.60 

10 CAPÍTUL 10 PAVIMENT 46.408’97 20.94 

11 CAPÍTUL 11 ALICATAT 13.492’03 6.09 

12 CAPÍTUL 12 FUSTERIA 8.281’93 3.74 

13 CAPÍTUL 14 VIDRERÍA 3.613’97 1.71 

14 CAPÍTUL 15 PINTURAS 9.637’17 4.55 

 TOTAL D’EXECUCIÓ MATERIAL 221.654’9  

 13’00% Costos generals                                    28.815’14   

 6’00 % Benefici industrial                                  13.299’29   

 Suma de G.G. I B.I.                                             42.114’43   

 16 % de IVA                                                         28.815’14   

 Total pressupost contrata 292.584’47  

 Total pressupost general 292.584’47  

 

Pressupost aproximat de DOS-CENTS NORANTA DOS MIL CINC-CENTS VUITANTA 

QUATRE amb QUARANTA SET CÈNTIMS. 

 

       *El pressupost ha estat elaborat amb el programa Presto tenint en compte la correcció dels índex. 
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6.3. PLANOLS DE L’ESTAT REFORMAT DEL IMMOBLE 

 

 

6.3.1. PLÀNOL DE SITUACIÓ. 
 
 

6.3.2. PLÀNOL D’EMPLAÇAMENT. 
 
 

6.3.3. PLANTES GENERALS. 
 

6.3.3.1. PLANTA BAIXA. 
6.3.3.2. PLANTA PRIMERA. 
6.3.3.3. PLANTA COBERTA. 

 
 

6.3.4. PLÀNOLS D’ALÇATS. 
 

6.3.4.1. ALÇATS EST I OEST. 
6.3.4.2. ALÇATS NORD I SUD. 

 
 

6.3.5. PLÀNOLS DE SECCIONS. 
 

6.3.5.1. SECCIONS LONGITUDINALS. 
6.3.5.2. SECCIONS TRANSVERSALS. 

 
 

6.3.6. PLÀNOLS ESTRUCTURALS. 
 

6.3.6.1. CIMENTACIÓ. 
6.3.6.2. PLANTA PRIMERA. 
6.3.6.3. PLANTA COBERTA. 

 
 

6.3.7. PLÀNOLS D’ACABATS. 
 

6.3.7.1. PLANTA BAIXA. 
6.3.7.2. PLANTA PRIMERA. 

 
 

6.3.8. PLANTES GENERALS DEL MAGATZEM ADJACENT. 
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7. CONCLUSIONS 
 

 

 

 Una vegada realitzat el projecte podem afirmar que la rehabilitació de la masia Can Jan 

es pot dur a terme amb petites intervencions d’un cost relativament raonable. En un inici 

semblava que el immoble es trobava en condicions deplorables perquè el que no sabia era 

que els forjats vistos i molt deteriorats no tenien cap funció estructural. Finalment, s’ha pogut 

demostrar que l’estat de la vivenda no era tan deficient com semblava en una primera 

inspecció. 

 

 D’altra banda, vull fer referència a les aportacions que el projecte m’ha transmès i no a 

la inversa com em pensava al inici d’aquest. Aquest estudi m’ha servit per valorar realment 

l’esforç i dedicació que requereix un projecte de rehabilitació, ja que al llarg dels estudis previs 

els alumnes de l’escola adquirim una visió errònia del treball que desenvolupa un aparellador. 

També vull comentar que m’he pogut fer una idea més concreta de la feina que duré a terme 

en el mon laboral i de la dedicació que el món de la construcció requereix. 

 Aquest estudi m’ha permès desenvolupar diferents tipologies de tasques dintre d’un 

mateix projecte ajudant-me a decidir i encarar el tipus de branca, dintre del gran àbac de 

possibilitats laborals que tenim els arquitectes tècnics, al que em vull dedicar. 

 

 Paral·lelament a aquestes conclusions que he pogut extreure de l’elaboració del 

projecte, he tingut l’oportunitat de posar en practica tots els coneixements adquirits fins al 

moment i afegir-ne de nous. El treball realitzat avarca moltes de les assignatures i temaris 

estudiats fins al moment, tot i que no la seva totalitat, raó per la qual no m’he limitat 

exclusivament a l’estudi patològic. 

 Volia mencionar també que no m’imaginava que la patologia podia ajudar-nos a 

entendre tan fàcilment i de forma general, el funcionament de les construccions estudiades. 

Poder observar les lesions produïdes facilita molt l’enteniment del perquè de cadascuna de les 

decisions que es prenen. El fet de veure i comprovar per un mateix que les construccions que 

durem a terme al llarg de la nostra carrera no s’acaben el dia de la firma del final d’obra ens 

ajudar a valorar la importància de les nostres decisions. 

 

 

 

Tot això m’ha dotat de mitjans per adonar-me de que el fi de la carrera no és el final de 

l’aprenentatge i que al llarg de la meva vida laboral tindré l’oportunitat d’aprofitar o no 

l’adquisició de nous coneixements que em permetran evolucionar com a tècnic o estancar-me 

en el punt al que he arribat fins al moment.  

El món de la construcció avança molt ràpidament i, segurament, les tècniques i 

materials que s’utilitzaran en un futur seran molt diferents de les actuals. Aquest fet me l’han 

ajudat a entendre molts dels professors que m’han format i que m’han transmès que ells van 

estudiar temaris diferents, però que el que es valora és el que no es veu a simple vista. El que 

hem servirà en un futur és la forma de pensar de la que gaudeix un tècnic, tenir en compte el 

màxim de factors possibles alhora de prendre decisions, assumir responsabilitats i derivar-ne 

d’altres, organitzar-se correctament el temps i les tasques, valorar la feina de les persones que 

t’envolten, saber reconèixer els propis errors i solucionar-los a temps, aprendre a escollir els 

professionals amb els que treballes, mantenir la ment oberta a futures innovacions, buscar 

sempre la superació personal i professional, saber distingir les prioritats en cada moment, 

aspirar sempre a la meta més difícil, i un llarg etcètera que encara hem queda per aprendre. 

  

 

 

En el moment d’iniciar la carrera mai m’hauria atrevit a afirmar que tots els 

coneixements oferts per la universitat em servirien per extreure conclusions trascendentals i 

personals que m’acompanyaran al llarg de la meva vida personal i professional. 
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9. ANEXE I – FITXES D’ANÀLISIS DE LESIONS 




