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RESUM 
 
El projecte consisteix en fer una proposta de rehabilitació d’un mas situat a la Segarra, 
donant-li un ús lúdic com a centre d’activitats escèniques i artesanes, a més de ser un espai 
d’allotjament en un entorn rural. El principal objectiu del projecte és rehabilitar l’edificació 
amb criteris d’arquitectura bioclimàtica, respectant al màxim possible l’estructura i 
composició existents, que tenen gran valor patrimonial i històric, ja que hi ha parts de l’edifici 
que daten del s.XII.  
 
La proposta inclou l’estudi i la proposta dels sistemes més rendibles i que tinguin un consum 
energètic més baix que facin del mas un edifici ecològic i autosuficient, sempre respectant, 
és clar, l’impacte ambiental que l’actuació pugui tenir en el seu entorn. Es pretén dotar a 
l’edificació amb totes les instal·lacions i condicions necessàries per albergar el nou tipus d’ús 
que se li donarà. 
 
D’un costat s’estudiaran i es proposarà la implantació dels sistemes basats en energies 
renovables o energies substitutives als combustibles fòssils i sostenibles pel seu entorn; i 
per altra banda també es planteja un sistema de recollida i aprofitament de les aigües 
pluvials, un sistema de reutilització de les aigües grises, així com la depuració de les aigües 
negres mitjançant un sistema biològic dintre d’un dipòsit enterrat. 
 
Pel que fa a l’ús, es pretén reconvertir l’espai en un centre d’acollida i allotjament per a 
artistes i gent interessada en l’artesania de la zona. D’una banda es vol incloure un espai 
d’activitat musical, teatral o circense on es puguin fer tallers i d’altres activitats relacionades 
amb les arts escèniques. D’altra banda es proposaran espais de desenvolupament de 
l’artesania, aprofitant el legat arquitectònic del mas, que disposa d’una bòbila, un forn i una 
sitja. 
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GLOSSARI 
 
* Definició de paraula o terme inclosa al glossari 

- Biomassa : El terme biomassa  es refereix al conjunt de tota la matèria orgànica d’origen 
vegetal o animal, que inclou els materials que procedeixen de la transformació natural o 
artificial. 
L’energia que es pot obtenir de la biomassa prové de la llum solar, la qual, gràcies al procés 
de fotosíntesi, és aprofitada per les plantes verdes i transformada en energia que queda 
acumulada a l’interior de les seves cèl·lules. Aquesta energia pot ser traspassada per la 
cadena alimentària al regne animal. L’energia acumulada a la biomassa pot ser alliberada 
sotmetent-la a diversos processos d’aprofitament energètic. 

L’aprofitament de l’energia de la biomassa contribueix notablement a la millora i conservació 
del medi, ja que no té un impacte mediambiental significatiu, atès que el CO2 que s’allibera 
a l’atmosfera durant la combustió ha estat prèviament captat pels vegetals durant el seu 
creixement; per tant, el balanç final és nul. (fitxa tècnica i aplicacions a l’apartat d’Annexes 
01) 
 
Els diferents productes que es consideren dins del terme genèric de biomassa poden ser de 
tipus forestal, agrícola, del sector ramader i agroalimentari o bé biomassa del tipus residual: 
 

• La biomassa d’origen forestal inclou tots els productes i residus que provenen dels treballs 
de manteniment i millora de les masses forestals i de les tallades de peus fusters per a ús 
comercial i els subproductes generats per les indústries de transformació de la fusta 
(serradures, escorces, estelles, encenalls, etc). 
 

• La biomassa agrícola inclou els residus generats en activitats agrícoles i agroalimentàries 
que es poden utilitzar directament com a combustible o com a matèria primera per a 
l’obtenció d’altres combustibles com, per exemple, els biocarburants. 

 
• En el sector ramader i agroalimentari es generen residus i subproductes orgànics que 

poden ser valorats energèticament per mitjà del procés de digestió anaeròbia, com per 
exemple els purins de porc, els fems, la gallinassa, els residus d’escorxador, els greixos 
animals, els residus de polpes de fruites, etc. 

 
• La fracció orgànica dels Residus Sòlids Urbans3 (RSU), els fangs generats en les 

estacions depuradores d’aigües residuals (EDAR) o els olis vegetals usats com aliments o 
per a fregiduria es poden assimilar a biomassa residual que prové d’un procés de 
transformació artificial. 
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Residus agrícoles i forestals: 
 
Entenem com a residus agrícoles  aquells que provenen de conreus llenyosos o herbacis. 
Aquest residus s’obtenen de les restes dels conreus, i també els residus generats a la 
indústria agrícola i agroalimentària (fabricació d’oli d’oliva, elaboració de fruits secs, 
indústries vinícoles, etc). 
 
Els residus forestals  provenen de les activitats d’explotació forestal i de la necessitat de 
realitzar treballs de manteniment i neteja dels boscos i les masses forestals, mitjançant 
aclarits, podes, neteges de matolls, etc. 
 
Aquests treballs generen uns residus que cal retirar del bosc atès que són un factor de risc 
molt important en la propagació de plagues i d’incendis forestals. 
 
A més dins d’aquest grup també s’inclouen els residus generats a la indústria forestal 
(serradores, indústries de primera transformació, fabricants de productes elaborats de fusta, 
fabricants de suro i de pasta de paper). 
 
Residus agropecuaris: 
 
Una altra font d’origen de biomassa residual la constitueixen les instal·lacions agropecuàries 
de cria d’animals. 
 
Els residus en forma de purins i efluents líquids tenen un alt contingut orgànic i constitueixen 
una font amb un elevat potencial de valoració energètica. 
 
Els cultius energètics: 
 
Els cultius energètics són uns conreus de plantes de creixement ràpid destinades únicament 
a l’obtenció d’energia. 
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El desenvolupament de conreus energètics sol anar acompanyat del desenvolupament en 
paral·lel de la indústria de transformació de la biomassa en combustible. 
 
Entre els conreus energètics destinats a la producció de biomassa destaquen: 
 

• El conreus productors de biomassa lignocel·lulòsica , tant d’espècies llenyoses 
(eucaliptus i pollancres) com herbàcies (card) 
 

• Els conreus d’oleaginoses  (colza i gira-sol) destinats a l’obtenció d’olis vegetals aptes 
per a ser utilitzats con a carburants en el sector de l’automoció. 

 
- Bòbila : És una instal·lació proveïda d'un forn continu per a coure obra, generalment 
construïda prop d'un terral, del qual són extretes les terres emprades com a primera matèria. 
La bòbila consta d'un molí, d'una màquina per a preparar la pasta i d'una màquina 
estiradora, moltes vegades proveïda d'un desairejador; per a les peces massisses hom 
empra estiradores amb fileres senzilles, i per a les foradades, estiradores amb fileres 
proveïdes de mascles adequats als forats que ha de tenir la peça; les peces són tallades 
automàticament. Obtingudes les peces d'obra crua, hom les deixa assecar a l'aire lliure, 
degudament apilades sota uns espaiosos coberts, o introduïdes en assecadors. La cuita de 
les peces, disposades en munts, anomenats catxamades, de manera que aquesta cuita 
sigui uniforme, pot ésser efectuada amb forns de foc mòbil (forn Hoffmann) o forns de foc fix, 
alimentats amb carbó, fuel o gas. En els primers, els diversos forns són disposats formant un 
circuit tancat i el cremador és traslladat pel damunt dirigint el foc a unes obertures 
practicades a la part superior dels forns, de manera que mentre és efectuada la cuita en una 
cambra, d'altres són en fase de refredament i d'altres en fase de buidatge d'obra cuita i 
d'alimentació d'obra crua. En els segons, l'obra crua és disposada en vagonetes que circulen 
al llarg d'un túnel en el qual la temperatura és gradualment creixent fins a arribar a la de 
cocció, i, posteriorment, decreixent, de manera que l'obra cuita és refredada lentament. 
 
- Brise-soleil : El terme brise-soleil  fa referència als sistemes de protecció solar per als 
tancaments vidriats composats de lames orientables. Aquestes lames poden ser de PVC, 
alumini, fusta, acer, etc. 

- Ciment Portland : El ciment pòrtland és un conglomerant o ciment hidràulic que quan es 
barreja amb àrids, aigua i fibres d’acer discontínues i discretes té la propietat de conformar 
una massa pètria resistent i duradora denominada formigó. És el més usual a la construcció 
utilitzat com aglomerant per a la preparació del formigó. Com a ciment hidràulic té la 
propietat de fraguar i endurir-se en presència d’aigua, en reaccionar químicament amb ella 
per a formar un material de bones propietats aglutinants. 

- Coberta enjardinada : Es denomina Coberta Enjardinada a la coberta que té la capa 
exterior de cobertura ocupada per un substrat de petit espessor que alberga espècies 
vegetals de poc o nul manteniment. 
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Avantatges de les cobertes enjardinades: 
 
• Retenció de la pols i substàncies contaminants  
• Eficaç protecció contra la radiació solar  
• Augment de la capacitat de refredament per evaporació  
• Increment de l'espai útil  
• Millora de l’aïllament i estabilitat tèrmica interior  
 

Espècies vegetals i substrat: 
Hauran d’utilitzar-se sistemes radicals de poca profunditat i sense arrel pivotant, amb bona 
capacitat de regeneració i amb una altura de creixement normal inferior a uns 50 cm.  
El pes de la capa de substrat i la capa de vegetació sol ser inferior a 120 kg/m2.  
La capa de substrat desenvolupa les funcions de subministrar nutrients, agua i oxigen, així 
com de suport físic de la vegetació. Es recomana que tingui un espessor mínim de 4 cm i 
màxim de 15 cm. La descomposició biològica i la compactació d’aquesta capa haurà de ser 
mínima, constant en la seva majoria de components inorgànics i amb una capa superficial 
de materials porosos de naturalesa mineral que previngui els efectes del vent.  
 
Capa filtrant: 
 
La capa filtrant es situa per sobre de la capa drenant per a impedir el pas de les partícules 
de fins del substrat i, per tant, l’obstrucció de la capa drenant. Per això s’utilitza una capa 
separadora de geotèxtil no teixit termosoldat de filament continu de polipropilè de 125 g/m2, 
col·locat sobre la totalitat de la capa drenant amb un solapament sobre la làmina adjacent de 
10-20 cm, i solapant-se al límit de la coberta un mínim de 10 cm per sobre de la superfície 
del substrat.  
 
Làmina impermeabilitzant: 
 
És convenient aixecar la làmina impermeabilitzant com a mínim uns 15 cm en tota la trobada 
amb els paraments verticals.  
 
Capa drenant: 
 
La capa drenant s’haurà de disposar sobre la membrana impermeabilitzant com a drenatge i 
protecció mecànica de la membrana, assegurant la seva funcionalitat inclús en condicions 
de pluja continuada i intensa proliferació d’arrels. Per a dur-ho a terme s’utilitza un 
geocompost drenant format per una làmina alveolar de polietilè d’alta densitat enganxada a 
un geotèxtil no teixit termosoldat, formant els alvèols una càmera entre el geocompost y la 
membrana impermeabilitzant a través de la qual circula l’aire i el vapor d’aigua. 
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La part interior dels alvèols, situada cap amunt, serveix com a punt de reserva y/o retenció 
d’aigua, posant-la a disposició de les plantes en les èpoques de major evapo-transpiració. 
 
Les membranes impermeabilitzants utilitzades en aquestes cobertes han de ser resistents a 
la perforació per arrels i a microorganismes. 
 
Nota: En aquestes cobertes, si la capa de terra vegetal és superior a 30 cm, aquesta actua 
com un aïllament eficaç, per tant no és necessari col·locar-ne un de tradicional. 
 
Compòsit : Els compòsits  o resines compostes són materials sintètics que estan barrejats 
heterogèniament i que formen un compost, com el seu nom indica. Estan compostos per 
molècules d'elements variats. Aquests components poden ser de dos tipus: els de cohesió i 
els de reforç. Els components de cohesió envolten i uneixen els components de reforç (o 
simplement reforços) mantenint la rigidesa i la posició d’aquests. Els reforços transmeten 
unes propietats físiques tals al conjunt que milloren les propietats de cohesió i rigidesa. Així, 
aquesta combinació de materials li dóna al compost unes propietats mecàniques 
notablement superiors a les de les matèries primes de les quals procedeix. 
 
- Compostador : Dipòsit adequat per a fer-hi el compostatge. 
 
- Compostatge : Procés d'acceleració de la descomposició aeròbica de la matèria orgànica 
de les deixalles domèstiques, que condueix a l'obtenció d'una mena d'humus aprofitable per 
a l'agricultura (compost). Se’n diferencien bàsicament dos tipus: casolà i industrial. 
 
El compostatge industrial es porta a terme en instal·lacions on els residus biodegradables 
són polvoritzats per tal d'augmentar la superfície de contacte amb l'aire i de fer-se més 
susceptibles a l'atac dels bacteris i fongs aerobis. Els residus són sotmesos a un tambor 
magnètic que en separa els components metàl·lics; els residus sòlids són triturats, tamisats i 
mesclats amb fang residual de les estacions depuradores biològiques d'aigües, i hom li 
ajusta la humitat entre un 40% i un 60%. La degradació biològica s'esdevé sobre una 
superfície impermeable en un gruix d'uns dos metres; els residus són remoguts 
mecànicament per tal d'assegurar-hi l'accés de l'aire. El procés sencer dura uns sis mesos; 
el rendiment del compostatge és de 600 kg de compost a partir de 1 000 kg de deixalles. Els 
residus restants han d'ésser incinerats o abocats en un indret especialment controlat. 

- Façana ventilada : La façana ventilada té com a avantatge poder muntar de manera 
efectiva diferents materials, com pedra, vidres i elements decoratius sobre panells aptes per 
lliscar. 

La façana ventilada està composta per panells independents al mur suport, fixats a través 
d'una estructura portant, de manera que es crea una càmera ventilada que contribueix a 
reduir els factors negatius dels agents externs, evitant sobreescalfaments a l'estiu, facilitant 
la transpiració de la façana, impedint les condensacions. 

- Forjat unidireccional : El forjat és un element estructural, generalment horitzontal, que rep 
directament les càrregues i les transmet a la resta d’elements de l’estructura. 

Funcions del forjat: 
 
-  Rebre les càrregues i transmetre-les a les bigues i/o pilars i, a través d’aquests, a la 
fonamentació i al terreny. 
 
-  Donar rigidesa transversal a les bigues. 
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-  Quan s’associen monolíticament a les bigues, incrementar la capacitat 
resistent a flexió i torsió d’aquestes. 
 
-  Solidaritzar horitzontalment els entramats a nivell de cada planta. 
 
La característica dels forjats unidireccionals és que flecten bàsicament en una direcció i 
transmeten les càrregues a les bigues, i aquestes, als suports (figura 1). 
 

(figura 1) 
 
- Fossa sèptica: Les fosses sèptiques  són unitats de tractament primari de les aigües 
negres domèstiques; en elles es realitza la separació i transformació físico-química de la 
matèria sòlida continguda en aquelles aigües. Es tracta d’una forma senzilla i econòmica de 
tractar les aigües negres i està indicada (preferentment) per a zones rurals o residències 
situades en paratges aïllats. De totes maneres, el tractament no és tan complet com en una 
estació per a tractament d’aigües negres. 
 
- Geotèrmia: El principi bàsic de la Geotèrmia és la captació de la calor que hi ha a l’interior 
de la Terra. Aquesta calor es regenera constantment pels efectes del sol, la pluja i el vent i 
amb aquesta tècnica convenientment aprofitada suposa una font inesgotable d'energia, 
eliminant el consum de combustibles fòssils i un estalvi de fins el 75% de les despeses que 
repercuteixen en la climatització d’un habitatge. 
 
- Làmina asfàltica bituminosa : És una làmina impermeable composada de substàncies 
bituminoses derivades de l’asfalt que generalment s’utilitzen en la impermeabilització de 
cobertes i murs subterranis, per a l’aplicació de calor per aconseguir la seva adherència al 
suport i evitar el pas de l’aigua. 
 
- LED: Un LED (de la sigla anglesa LED: Light-Emitting Diode: 'díode emissor de llum') és un 
dispositiu semiconductor (díode) que emet llum incoherent d'espectre reduït quan es 
polaritza de forma directa la unió PN del mateix i circula per ell un corrent elèctric. Aquest 
fenomen és una forma de electroluminescència. El color, depèn del material semiconductor 
emprat en la construcció del díode i pot variar des de l'ultraviolat, passant pel visible, fins al 
infraroig. Els díodes emissors de llum que emeten llum ultraviolada també reben el nom de 
led UV (Ultraviolet light: 'llum ultraviolada') i els que emeten llum infraroja es diuen IRED 
(Infrared-Emitting Diode: 'díode emissor d'infrarojos'). 
 
- Llates : Biguetes de fusta de secció quadrada o rectangular de poca resistència i secció 
que s’utilitzen majoritàriament pel suport de revestiments lleugers per a cobertes (ex: teules, 
fusta, materials orgànics, etc). 
 
- Llosa Trama de Breinco : La llosa Trama és una peça de 12cm de gruix que crea una 
superfície de gespa i a la vegada suporta les càrregues de vehicles. Es crea un tramat de 
formigó de 5 cm d’ample que aporta estabilitat a la llosa i que envolta les illes de gespa de 
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8x8cm. Aproximadament el 40% de l’àrea de la peça és àrea verda i el 60% distribueix les 
càrregues a les capes inferiors. 
 
La llosa Trama combat l’erosió del terreny causada pels efectes del trànsit, l’aigua i el vent 
evita l’arrossegament de la vegetació i proporciona un excel·lent drenatge a través dels seus 
forats. (fitxa tècnica i aplicacions a l’apartat d’Annexes 02 ) 
 
- Morter de pellofa d'arròs : És un morter fet a base de calç, pellofa del gra d'arròs, una 
mica de ciment blanc i fibres de polipropilè que es coneixen comercialment com a Perlon. 
 
- Palleres : Edificació destinada a emmagatzemar la palla en una zona rural. Generalment 
aquestes edificacions eren de construcció senzilla i la seva funció bàsica era evitar el 
contacte de la palla amb l’aigua de pluja. 
 
- Panells de VIROC :  VIROC és un panell compòsit, de superfícies planes, composat d’una 
mescla de partícules de fusta i de ciment Portland, comprimit i assecat. La combinació entre 
la resistència i la flexibilitat de la fusta amb la durabilitat i la rigidesa del ciment permeten un 
llarg camp d’aplicacions tant en exterior com en interiors, ja que garanteix una gran 
resistència als impactes, al foc, a la humitat, a les variacions tèrmiques, al soroll i als fongs, 
a més de garantir també una elevada durabilitat. (fitxa tècnica i aplicacions a l’apartat 
d’Annexes 03 ) 
 
- Plaques solars planes : Els col·lectors de placa plana  capten la radiació solar en una 
placa d’absorció per la que passa l’anomenat fluid portador. L’energia transferida pel fluid 
portador, dividida entre l’energia solar que incideix sobre el col·lector i expressada en 
percentatge, s’anomena eficiència instantània del col·lector.  

Els col·lectors de placa plana tenen, en general, una o més plaques cobertores transparents 
per intentar minimitzar les pèrdues de calor de la placa d’absorció en un esforç per 
maximitzar l’eficiència. Són capaços d’escalfar fluids portadors fins a 82 °C i obtenir entre el 
40 i el 80% d’eficiència.  

Els col·lectors de placa plana s’utilitzen generalment per a la producció d’aigua calenta 
sanitària i calefacció. Els sistemes més típics utilitzen col·lectors fixes, muntats sobre la 
teulada. L’angle d’inclinació òptim per muntar els col·lectors depèn de la latitud. En general, 
per a sistemes que s’utilitzen durant tot l’any, com els que produeixen aigua calenta, els 
col·lectors s’inclinen (respecte al pla horitzontal) un angle igual als 15° de latitud i s’orienten 
uns 20º latitud S o 20º de latitud N.  

A més dels col·lectors de placa plana, els sistemes típics d’aigua calenta i calefacció estan 
constituïts per bombes de circulació, sensors de temperatura, controladors automàtics per a 
activar el bombeig i un dispositiu d’emmagatzematge. El fluid pot ser gasos o líquid, mentre 
que un llit de roca o un tanc aïllat serveixen como mitjà d’emmagatzematge d’energia. 

- Pellets : El pellet és un tipus de combustible granulat de forma allargada a base de fusta 
triturada. El procés de fabricació es realitza mitjançant premsat, sent la pròpia lignina de la 
fusta la que actua d’aglomerant. No necessita cola ni cap altra substància aglutinant més 
que la mateixa fusta. 

- Plaques solars en tubs de buit : Un panell solar de tubs de buit  és un tipus de col·lector 
solar format per col·lectors lineals allotjats en tubs de vidre al buit. El panell té estructura de 
pinta, amb un pal que condueix el fluid portador de la calor, i una sèrie de tubs a manera de 
pues on es produeix la captació de la radiació solar. 
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Els panells de tubs solen incorporar una placa inferior reflectant per sota del pla dels tubs, 
de manera que puguin aprofitar la seva forma cilíndrica per absorbir l'energia reflectida en la 
placa. En general, els tubs són més eficients en dies freds, ventosos o ennuvolats, on la 
concentració i l'aïllament de la superfície captadora presenta avantatges sobre la major 
superfície captadora dels panells plans. 

Els tubs de buit estan formats per un doble tub de vidre, entre les parets es fa un buit molt 
elevat (al voltant de 0,005 pa), i el vidre interior sol portar un tractament a base de metall 
polvoritzat per augmentar l'absorció de radiació. Les dimensions dels tubs són similars a les 
d'un tub fluorescent, al voltant dels 60 mm de diàmetre i 180 cm de llarg  

- PVC: El Policlorur de Vinil (PVC) és un modern, important i conegut membre de la família 
dels termoplàstics. És un polímer obtingut de dues matèries primeres naturals clorur de sodi 
o sal comú (ClNa) (57%) i petroli o gas natural (43%), és per tant menys depenent de 
recursos no renovables que altres plàstics.  

És un dels polímers més estudiats i utilitzats per l’home pel seu desenvolupament i confort, 
donat que per la seva àmplia versatilitat és utilitzat en àrees tan diverses com la construcció, 
energia, salut, preservació d’aliments i articles d’ús diari, entre altres. 

- Rastrell : Peça de fusta de secció quadrada o trapezoïdal que a les instal·lacions de 
tarimes o façanes ventilades es col·loca entre el panell de revestiment i el suport. 
 
- Revoltó ceràmic : Es denomina Revoltó  al bloc de formigó, ceràmica o d’un altre material, 
de forma adequada que es situa entre els nervis que han de formar un forjat (fitxa tècnica i 
aplicacions a l’apartat d’Annexes 04 ). 
 
- Sitja : Dipòsit cilíndric o prismàtic, generalment de planxa d'acer o de formigó armat 
(antigament podia ser de pedra), amb una alçada de quatre a vuit vegades el diàmetre o el 
costat de la base. 
Destinat a l'emmagatzematge i la conservació de diversos productes, especialment cereals, 
però també farratge, minerals, etc, que són carregats per la part superior del dipòsit i 
descarregats per la seva part inferior. 
 
- Tarima flotant : El terme tarima flotant  o entarimat , per norma general, fa referència a un 
paviment de fusta, o imitació de fusta, que no està clavat ni enganxat al paviment. 

Els paviments flotants presenten l'avantatge de poder-se instal lar sobre altres sòls o 
paviments sense necessitat de demolir el paviment preexistent. Només cal estendre una 
capa d'escuma, cautxú o cartró per eliminar petites irregularitats sobre la superfície, que ha 
de ser llisa i estar anivellada, no suportant desnivells superiors a 1 cm. No obstant això, per 
motius de seguretat i higiene, es recomana retirar si és possible el paviment anterior. 

La capacitat per posar aquest paviment sense retirar el preexistent, així com la seva 
rapidesa d’instal·lació, el converteixen en el tipus de sòl més utilitzat en reformes. 

En no estar solidaritzat amb el forjat, també té bones propietats acústiques als sorolls 
d'impacte, com els produïts pels talons, ja que aquest tipus de sorolls es transmeten per la 
vibració de l'estructura. Però, trepitjar un terra flotant produeix un so peculiar que no sol ser 
apreciat per a habitatges. Una bona col·locació, evitant deixar folgances sota la tarima, així 
com la col·locació de mantes de material amortidor sota la mateixa, solen pal·liar aquests 
efectes. 
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Per norma habitual, en la unió entre peces empra el sistema de clic, que no necessita claus 
ni adhesius. Per ser un paviment prefabricat, precisa poca mà d'obra, és de fàcil i ràpida 
instal·lació. 

- Termoargila : És un bloc ceràmic de baixa densitat que ofereix un gran aïllament tèrmic.  

Partint d’una barreja d’argila, amb additius alleugerants, que es gasifiquen durant el procés 
de cocció a més de 900 ºC sense deixar residus, s’origina una fina porositat homogèniament 
repartida en la massa ceràmica del bloc. Aquesta constitució especial del material ceràmic, 
juntament amb una geometria de la peça específicament estudiada, confereixen a aquest 
nou producte característiques singulars, amb unes possibilitats d’utilització desconegudes 
fins avui, aconseguint que murs d’una fulla tinguin prestacions equivalents o superiors en 
alguns aspectes, als murs compostos de diverses capes, ja que reuneixen en un sol material 
tot el conjunt de característiques exigibles a una construcció moderna. 

Tot i que existeixen al mercat altres materials que ofereixen un bon aïllament tèrmic i 
acústic, acceptable resistència mecànica, etc., cap d’ells és capaç de reunir totes les 
característiques a l’elevat nivell que ho fa la termoargila, amb l’avantatge addicional de ser 
un material ceràmic que fa possible la construcció d’una edificació sana sense problemes de 
toxicitat, radiacions, ni al·lèrgies.  

- Transmitància : La transmitància és la quantitat d’energia que travessa, en la unitat de 
temps, una unitat de superfície d’un element constructiu de cares plano paral·leles quan 
entre aquestes cares hi ha un gradient tèrmic unitat. Es l’invers a la resistència tèrmica. La 
seva expressió matemàtica és: 

 

On: 

U = transmitància en vats per metre quadrat i kelvin.  
W = potència en vas.  
S = superfície en metres quadrats.  
K = diferència de temperatures en kelvin.  

El concepte de transmitància tèrmica s’utilitza en construcció per al càlcul dels aïllaments i 
pèrdues energètiques. D’aquest mateix concepte es parteix per als càlculs dels dissenys de 
calefacció, en qualsevol de les seves modalitats, a l’estar, en essència, basada la calefacció 
en determinar la quantitat d’energia que s’ha de subministrar als espais habitats en la unitat 
de temps (potència) per a mantenir una determinada temperatura (la de comoditat) en una 
determinada diferència amb la temperatura exterior. Aquesta potència deu compensar les 
pèrdues de calor pels elements constructius que separen els espais calefactats de l’exterior 
o de qualsevol altre ambient a menor temperatura, és a dir, depèn de la transmitància dels 
elements que defineixen l’estança a calefactar. 
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PREFACI 
 
Sempre resulta difícil fer una proposta d’un projecte que no ve d’una necessitat o una 
realitat. No estem acostumats a imaginar fins a quin punt ens pot ensenyar un plantejament 
que hem fet a voluntat i que no sabem quins fruits ens donarà ni fins on pot arribar. 
 
En el meu cas, tot sorgeix d’una realitat: l’existència d’un mas a la Segarra. I després arriba 
la proposta imaginària, una proposta que no deixa de ser una voluntat en somnis, voler 
donar-li a aquell lloc el valor i la qualitat que es mereix, sense tenir en compte la viabilitat del 
projecte en termes econòmics en la situació actual. 
 
El que té de positiu aquest plantejament, i que conforma els objectius del projecte, és el fet 
d’haver de pensar només en termes de sostenibilitat, rendiment, arquitectura, espai, 
entorn...i no en termes econòmics, que també es plantegen, però sense ser el motiu per 
prendre o no una decisió. 
 
I el que motiva el projecte és imaginar aquest lloc, tant estimat per mi i molts d’altres, com un 
lloc per compartir il·lusions i coneixements i recuperar alhora un espai que durant molts 
segles ha vist la història passar i d’on s’ha tret tot el necessari per viure generació rere 
generació, sense dependre de res més que de la terra que l’envolta, la pedra que trepitja i la 
vegetació que l’acompanya estació rere estació. 
  



REHABILITACIÓ D’UN MAS A LA SEGARRA COM A CENTRE D’ACTIVITATS 
ESCÈNIQUES I ARTESANALS AMB ALLOTJAMENT 

16 

 
  



REHABILITACIÓ D’UN MAS A LA SEGARRA COM A CENTRE D’ACTIVITATS 
ESCÈNIQUES I ARTESANALS AMB ALLOTJAMENT 

 

17

 
 
1 INTRODUCCIÓ 
 
Situació i contextualització 
 
Les masies rurals són, com sembla que s’ha reflectit als debats del curs, un focus d’atenció 
a l’hora de fer un ús energètic racional i respectuós del medi ambient. Per aquest motiu, el 
present treball pretén plantejar els recursos i metodologies existents que, però, s’apliquen 
rarament a edificacions antigues, a través d’un cas concret, la masia El Pujol. 
 
 
Característiques geogràfiques i climàtiques 
 

El Pujol es troba a 4km de Sanaüja, al nord de la Segarra. Es troba a una altitud de 
700m, al cim d’un pujol (del qual rep el nom), raó per la qual gaudeix d’una notable potència 
eòlica. Per contra, la pluviometria, així com la climatologia, és la pròpia de les comarques 
interiors de Catalunya, és a dir, baixa (de 500 a 600 mm/any), amb hiverns i estius secs i 
durs. La masia es troba aïllada, amb l’habitatge més proper a 1,5km. 
 

Com es pot observar en els plànols de l’estat actual, el complex consta d’un edifici 
principal, dues palleres, un forn de llenya exterior i dues estances per a maquinària agrària i 
llenya, tots ells privats d’energia. Associada a la casa hi ha cinc hectàrees de terreny, una de 
les quals és conreable, mentre que la resta és bosc, amb un fort pendent. 
 
 
Característiques actuals de l’edifici 
 

El Pujol és una masia dels segles XII-XIV, nascuda com a torre de guaita i que ha patit 
modificacions en l’estructura i l’ús dels espais al llarg de les generacions d’usuaris que hi 
han passat. Des dels anys ’60 ha estat una casa quasi abandonada, amb usos esporàdics 
com a refugi (tant d’humans com d’altres espècies animals i vegetals). En l’actualitat és 
emplaçament d’una segona residència, de manera que l’ús que se’n fa és reduït, però 
intensiu, amb els serveis que això requereix i les limitacions que implica (i.e. tasca de 
conscienciació als nouvinguts sobre la necessitat d’estalviar recursos i gestionar els 
rebuigs). 

 
La teulada de l’edifici principal està orientada a sud, així com la façana principal. En 

canvi, la part posterior està coberta fins a quasi el primer pis per la roca (que en un punt 
forma part de l’edifici). El seu emplaçament ens garanteixen unes òptimes condicions 
tèrmiques de l’edifici ja que les cares principals estan orientades cap al punt que rebrà més 
sol durant tot l’any (sud) i la cara més freda (nord) queda en segon terme i aïllada per la 
morfologia del terreny. 

 
Des del punt de vista arquitectònic, en ser una construcció antiga els murs tenen el gruix 

necessari per aïllar tèrmicament  l’interior. La pedra té una bona  inèrcia tèrmica que manté 
unes temperatures estables i de confort durant tot l’any. 

 
Extensió i composició: L’edifici principal fa prop de 350 m2 i consta de tres plantes: els 

estables i cantina a la planta baixa; un primer pis de 120 m2 amb tots els espais i serveis 
(aigua i llum), que compta amb una cèdula d’habitabilitat; i unes golfes. 

 
Aigua de consum: Des del primer pis es pot accedir a una cisterna de 20 m3 de capacitat, 

que s’omple amb camions cisterna durant l’estiu, i de manera irregular, amb aigua de pluja 
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(en l’actualitat la canalització està malmesa). Per a l’ús exterior d’aigua es disposa d’una 
bassa de 40 m3 de capacitat. El bany disposa d’un plat de dutxa, i de cap banyera. Les 
aixetes tant de la cuina com del bany disposen de difusors per a disminuir el consum, ja que 
el recurs és realment escàs. L’aigua de boca, finalment, prové de garrafes d’aigua mineral, 
per qüestions d’higiene. 

 
L’energia: El primer pis de la casa principal té una instal·lació elèctrica recent. D’altra 

banda, per als serveis de calor (ACS, cuina i calefacció) es disposa de bombones de gas, a 
més d’una llar de foc i una cuina econòmica/estufa de llenya. Totes les finestres, amb vidres 
de notables dimensions, tenen doble vidre i disposen de porticons. Les parets, pintades 
recentment, són de colors clars. 

 
Gestió de residus: L’aigua de rebuig que genera la utilització actual de la casa ens 

produeix aigües grises (de la cuina, essencialment) i aigües negres (bany). Les aigües 
negres s’acumulen en una cisterna situada darrera la casa. Les grises, que provenen de les 
aixetes es recullen manualment en tot tipus de galledes i es reutilitzen, segons la qualitat, 
per a diferents usos (p.e. per l’evacuació de l’inodor). 

Els residus orgànics sòlids s’acumulen en un compostador que, a causa del clima sec i 
extrem a l’estiu i l’hivern, té una velocitat de compostació lenta. 

Les fraccions no orgàniques es separen en paper (que es combustiona), vidre, plàstic i 
rebuig. Les tres darreres fraccions es porten als contenidors del poble més proper, Sanaüja. 
 

A més de l’edificació principal, dins de la parcel·la que ocupa aquesta propietat hi trobem 
dos volums de pedra destinats a palleres i emmagatzematge de material. Les dues 
edificacions, que són contigües, però no es comuniquen, tenen cobertes inclinades (una a 
una aigua orientada a est i l’altra a dues aigües orientades a est-oest) formades per murs de 
pedra amb bigues de fusta i llates de fusta que sostenen les teules àrabs. 

 
L’interès d’aquest mas no es limita a aquestes edificacions que s’han conservat 

pràcticament intactes al llarg del temps, sinó que un valor afegit del lloc és que també 
conserva petites construccions que ens fan entendre els hàbits i funcionament 
d’autosuficiència que s’hi ha practicat al llarg de la seva vida útil. El nou espai projectat 
proposa espais pel desenvolupament de l’artesania aprofitant aquest legat arquitectònic. 
Entre aquestes construccions hi trobem: 

 
Bòbila: construïda amb maons massissos d’argila cuita i una volta del mateix material i 
aprofitant el desnivell del terreny per fer la conducció d’extracció de fums. Aquesta 
construcció queda a uns 50 m. aproximadament a l’est de la casa principal. 
 
Forn de llenya: construït amb parets de pedra, i una volta amb maons massissos d’argila 
cuita. Aquesta construcció queda compresa dintre de la superfície edificada de la casa 
principal. 
 
Sitja: construïda amb pedra en la seva totalitat, aprofita el desnivell del terreny per habilitar 
en el punt més baix de la torre l’espai per a recaptar el vi produït. Aquesta construcció queda 
a uns 80 m. aproximadament al sud de les palleres. 

 
Fora de la parcel·la, però a pocs metres del límit de la mateixa (i amb una servitud de pas 

per arribar-hi), hi trobem una ermita romànica datada del s.XII que tot i no ser massa 
coneguda  a nivell autonòmic, sí que ho és entre la gent de la comarca i això és motiu de 
visites constants pels voltants del mas. Aquest projecte pretén també fer-ne difusió a partir 
de la voluntat de fer conèixer als visitants, no només els materials, la flora i la fauna de 
l’entorn, sinó també la manera de viure i les construccions que es conserven i expliquen una 
mica més la història de la comarca.  
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2 MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 
 

2.1 REHABILITACIÓ DELS ESPAIS I CANVI DELS SEUS USOS ACTUALS 
 

La proposta d’aquest projecte té com a finalitat la rehabilitació del mas, donant-li un ús 
lúdic com a centre d’activitats escèniques i artesanes, a més de ser un espai d’allotjament 
en un entorn rural. Els criteris que s’han tingut en compte a l’hora de fer la proposta han 
estat conservar en la mesura del possible l’edificació principal, ja que té un gran valor 
històric -algunes parts es conserven des del s. XII- i reformular la seva distribució per tal 
d’aprofitar al màxim els seus espais i el seu aforament. Pel que fa a les edificacions 
contigües, les palleres, s’ha volgut conservar el volum edificat més petit, amb la coberta a 
dues aigües, ja que tant els materials com les dimensions són similars i proporcionals als de 
la casa principal. 

 
  2.1.1 ACTUACIONS D’ÀMBIT CONSTRUCTIU 

 
Edificació principal 

 
• Execució de soleres de formigó en contacte amb el terreny: 
 
Actualment les edificacions no disposen de cap solera. A les plantes baixes (i és per aquest 
motiu que antigament no eren habitables i als espais destinats a animals hi havia una bona 
capa de palla) l’edificació reposa directament sobre el terreny ben compactat. En els espais 
de pas hi poden trobar soleres amb lloses de pedra. És per aquest motiu, per garantir 
l’habitabilitat dels espais i evitar pèrdues tèrmiques que haurem d’executar les soleres 
necessàries per aïllar l’interior del contacte amb el terreny (detall constructiu 06 ). 
 
• Doblat interior de parets: 
 
Doblat interior de parets amb panells de VIROC*, deixant càmera d’aire per proporcionar 
una bona ventilació dels murs. Aquest doblat millorarà la inèrcia tèrmica dels tancaments i 
evitarà les pèrdues de temperatura interior per afavorir l’eficiència energètica dels sistemes 
implantats (detall constructiu 01 ). 
 
• Plafonat sota-coberta: 
 
La solució que s’adopta al projecte per evitar pèrdues de temperatura per la coberta existent 
és plafonar el sota-teulada, deixant un alçada de 30-40 cm, i ventilar aquest espai amb 
obertures directes a l’exterior per façana. D’aquesta manera mantindrem una bona 
temperatura sota la coberta tot l’any. També es planteja obrir unes finestres a la teulada per 
rebre llum natural i poder crear corrents creuades d’aire (detall constructiu 02 ). 
 
• Entarimat de fusta sobre paviments existents: 
 
Per tal d’anivellar i garantir que els terres de la casa passin a ser més càlids i tinguin una 
resistència tèrmica superior entre plantes, s’estendrà sobre el terra existent de lloses de 
pedra una capa de morter anivellador i a sobre s’hi col·locaria una tarima flotant* de fusta de 
roure, 
 
• Reordenació de les obertures exteriors: 
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Tenint en compte que les obertures originals del mas no responen a les necessitats de les 
noves distribucions i atès que moltes d’aquestes obertures són petites, sobretot a la cara 
nord, i poc útils, es proposa adaptar-les a la posició i dimensions adequades per tal de donar 
ventilació i claror a les estances proposades i, a més donar un aspecte més ordenat i estètic 
a les façanes. Totes les fusteries seran de fusta amb vidre de 6+6 / càmera d’aire de 16 mm. 
i argó injectat a l’interior / 4 mm. baix emissiu. 
 
• Ampliació de la nova aula d’artesania: 
 
Enderroc parcial del mur de pedra de l’espai dels abeuradors per a dur a terme l’ampliació 
de l’espai. La nova envolvent exterior estarà formada per façana ventilada, amb bastiment 
metàl·lic i aïllament rígid a la cambra d’aire i acabat exterior d’aplacat petri del tipus panelat 
de VIROC* sobre rastrells* metàl·lics. Les peces de revestiment exterior es composen 
seguint una modulació uniforme tot fixant-les al bastiment amb cargols. Totes les obertures 
projectades estaran formades per fusteria de fusta amb vidre de 6+6 / càmera d’aire de 16 
mm. i argó injectat a l’interior / 4 mm. baix emissiu. Per tal de garantir el bon aïllament del 
nou espai i aprofitar d’aquesta manera l’espai ocupat com a espai verd es proposa una 
coberta enjardinada* amb una llosa de formigó inclinada amb una pendent d’un 2%, 
impermeabilitzada amb làmina bituminosa asfàltica en tota la seva superfície i perímetre, 
amb una base de graves sota la capa de terra amb substrats preparada per la plantació de 
gramínies i altres plantes autòctones (detall constructiu 03 ). 

 
Palleres 

 
• Enderroc, moviment de terres i construcció del nou volum: 
 
Amb la voluntat de conservar parcialment el volum edificat que conformen les palleres, a 
causa del seu valor arquitectònic pel materials emprats i el bon acolliment que té amb 
l’entorn, es decideix conservar el volum més petit, amb la coberta a dues aigües, ja que tan 
els materials (pedra, teules, fusta, etc.) com les dimensions són similars i proporcionals als 
de la casa principal. Per tant, es proposa enderrocar el volum més gran, recuperant, això sí, 
tot el material possible per a reutilitzar-lo en altres fases de construcció. 
 
Un cop enderrocat aquest volum s’hauria de procedir a fer els moviments de terra 
necessaris per poder albergar la nova construcció. Fent càlculs sobre plànol de desmunts i 
terraplens treiem la següent conclusió: 
 
Desmunt:   420 m3 
Terraplenat:   567 m3 
Terres d’aportació:  147 m3 
 
El volum de terres d’aportació que necessitem no és molt, per tant es pot considerar una 
opció viable econòmicament. A més, aquestes terres podrien ser extretes de la finca, 
concretament de la zones on es realitzarien les excavacions per col·locar-hi tant la 
depuradora biològica com el dipòsit de recollida de pluvials (tal i com s’explica a l’apartat 
2.2.3 sobre Aigua). 
 
A partir d’aquí, amb el terreny preparat, es procedeix a iniciar la construcció del nou volum a 
partir d’una fonamentació amb llosa de formigó, una estructura de parets de càrrega de 
termoargila* amb estructura de forjat unidireccional* de biguetes de formigó prefabricat i amb 
una envolvent exterior formada per façana ventilada, amb bastiment metàl·lic i aïllament rígid 
a la cambra d’aire i acabat exterior d’aplacat petri del tipus panelat de VIROC* sobre 
rastrells* metàl·lics. La coberta estarà formada revoltons ceràmics* sobre els quals hi anirà 
un sistema de coberta enjardinada amb una capa de formigó de pendents amb una pendent 
d’un 2%, impermeabilitzada amb làmina bituminosa asfàltica en tota la seva superfície i 
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perímetre, amb una base de graves sota la capa de terra amb substrats preparada per la 
plantació de gramínies i altres plantes autòctones. Totes les obertures projectades estaran 
formades per fusteria de fusta amb vidre de 6+6 / càmera d’aire de 16 mm. i argó injectat a 
l’interior / 4 mm. baix emissiu (detall constructiu 03 ). 
 
• Execució de soleres de formigó en contacte amb el terreny: 
 
Actualment les edificacions no disposen de cap solera. A les plantes baixes (i és per aquest 
motiu que antigament no eren habitables i als espais destinats a animals hi havia una bona 
capa de palla) l’edificació reposa directament sobre el terreny ben compactat. És per aquest 
motiu, per garantir l’habitabilitat dels espais i evitar pèrdues tèrmiques que haurem 
d’executar les soleres necessàries per aïllar l’interior del contacte amb el terreny (detall 
constructiu 06 ). 
 
• Doblat interior de parets i rehabilitació de la coberta: 
 
Doblat interior de parets del volum edificat que es conserva amb panells de VIROC*, deixant 
càmera d’aire per proporcionar una bona ventilació dels murs. Aquest doblat millorarà la 
inèrcia tèrmica dels tancaments i evitarà les pèrdues de temperatura interior per afavorir 
l’eficiència energètica dels sistemes implantats. 
 
Igual que a la casa principal, és interessant realitzar un doblat del tancament per evitar 
pèrdues de temperatura per la coberta existent, la solució és plafonar el sota-teulada, 
deixant un alçada de 30-40 cm, i ventilar aquest espai amb obertures directes a l’exterior per 
façana. D’aquesta manera mantindrem una bona temperatura sota la coberta tot l’any. En 
aquest cas, tenint en compte que la coberta existent mai ha tingut una funció de tancament 
d’una zona habitable, s’haurà de rehabilitar per millorar les condicions d’estanqueïtat, 
aïllament i inèrcia tèrmica. El sistema escollit permet reutilitzar tant les bigues i llates 
existents com les teules àrabs que es conserven en bon estat, tot i que caldrà netejar-les de 
líquens i molsa. 
 
El sistema funciona de la següent manera (detall constructiu 04 ): 
(de sota a sobre) 
 
- llates de fusta, com que la canya fletxa força, la llum entre les llates no pot ser molt gran, 
màxim 60 cm. 
 
- solera de canyís. 
 
- sobre les canyes hi estendrem un morter aïllant de pellofa d'arròs* de 10 cm de gruix 
(adient pel clima de la Segarra) i al mig de la capa hi col·locarem una malla d’acer 
electrosoldada per al repartiment de càrregues. 
 
- Per assegurar aquesta capa i evitar que es el morter perdi la pellofa, l’acabarem amb una 
pintada de calç líquida. 
 
- Per evitar el pas de l’aigua hi col·loquem una làmina impermeabilitzant  
 
- Finalment s’hi col·loquen les teules amorterant-les sobre la superfície amb morter de calç, 
és recomanable assegurar les teules perimetrals amb claus ja que les ventades són fortes. 
 
• Entarimat de fusta sobre paviments existents: 
 
Per tal d’anivellar i garantir que els terres de la casa passin a ser més càlids i tinguin una 
resistència tèrmica superior entre plantes, s’estendrà sobre el terra existent de lloses de 
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pedra una capa de morter anivellador i a sobre s’hi col·locaria una tarima flotant* de fusta de 
roure, 
 
• Arranjament de l’entorn: 
 
Com que l’edificació que conformen les palleres ha sofert força modificacions, s’ha de tenir 
en compte que el terreny del voltant quedarà malmès, no només per l’obra que s’hi durà a 
terme sinó també perquè el terreny haurà sofert modificacions del seu estat inicial. A tota la 
zona en que s’han fet moviments de terra, s’haurà de compactar el terreny i preparar-lo per 
tornar a ser sembrat amb plantació autòctona i similar a l’existent. 
 
A més la nova cota d’accés a la planta -1 de l’edificació, la sala polivalent, ha variat per 
aconseguir l’alçada habitable necessària al seu interior. Per la cara est de l’edificació s’hi 
preveu fer una rampa, donant un pendent homogeni al terreny, que farà d’accés a la planta -
1. A la cara sud de l’edificació s’hi forma un desnivell important que s’haurà de protegir amb 
vegetació alta, per exemple una pantalla de canya de bambú, 
 
A la part davantera de la sala polivalent hi trobem un espai exterior pla on s’hi col·locarà una 
peça mixta de formigó prefabricat, tipus llosa Trama de Breinco* o similar, que permeti tenir 
un paviment més dur i transitable, però que alhora no perdi la seva qualitat de vegetal. 

 
Construccions adjacents 

 
• Rehabilitació i consolidació de les edificacions de pedra i de totxanes d’argila: 
 
Tal i com hem explicat al principi, dins de la parcel·la del mas hi trobem altres edificacions 
que considerem importants i necessàries per entendre la història i els hàbits del lloc. 
 
La bòbila està construïda amb totxanes massisses d’argila cuita i una volta del mateix 
material. La intempèrie, la manca de manteniment i el desús han fet que parts de les seves 
parets hagin caigut, per tant caldria fer un tractament de reforç i consolidació de tot allò que 
ha caigut. Un cop reparat es podria utilitzar per coure tot allò que es fes amb terra cuita 
durant els tallers d’artesania 
 
El forn de llenya està construït amb parets de pedra, i una volta amb maons massissos 
d’argila cuita. Amb  una intenció clara de tornar-li a donar un ús, a més de recuperar una 
construcció característica, els propietaris de la masia l’han arreglat recentment, consolidant 
també els seus paraments, i el forn torna a funcionar! 
 
La sitja està construïda amb pedra en la seva totalitat, aprofita el desnivell del terreny per 
habilitar en el punt més baix de la torre l’espai per a recaptar el vi produït. Aquesta 
construcció és potser la que més difícil serà de recuperar perquè al mas ja no s’hi produeix 
vi. De totes maneres és una construcció impressionant tant per les seves dimensions com 
pel seus sistemes d’encaix per a recollir el vi i és per això que crec que s’hauria de 
conservar tal i com està.  

 
 
  2.1.2 ACTUACIONS DE CANVI DE DISTRIBUCIÓ 
 

Edificació principal 
 
La nova distribució dels espais de la casa principal ens permet l’ocupació següent: 
23 persones allotjades i 50 persones fent activitats (23 allotjades + 27 noves) 
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Per tant simultàniament poden tenir 50 persones utilitzant les instal·lacions. 
 
Entre aquests nous espais n’hi trobem que seran destinats a ús lúdic i seran espais d’ús 

compartit, espais habitables d’ús compartit, espais habitables d’ús independent i espais 
inhabitables. Aquests espais estan distribuïts de la següent manera: 

 
Espais lúdics d’ús compartit: 
 
Amfiteatre i sala d’exposició (planta -1) : Serà un espai a doble alçada (ja que l’alçada 

original no permetia l’habitabilitat de la planta superior) que estarà compost per una zona de 
graderies i un espai diàfan per poder exposar els treballs fets durant els tallers o fer 
conferències / xerrades informatives als presents. 

 
Accés (planta 0) : Zona d’entrada a la casa al voltant de la qual es distribueixen altres 

espais d’ús compartit. 
 
Aula d’artesania (planta 0) : És l’únic espai que s’ha ampliat de la casa per guanyar 

aforament, estarà destinat a activitats i tallers relacionats amb l’artesania amb materials de 
la zona i tècniques antigues. L’espai està preparat per albergar-hi tot el material necessari 
per dur a terme les activitats i els tallers. 

 
Espais habitables d’ús compartit: 
 
Cuina – Menjador (planta 1) : L’espai es composa d’un espai obert de menjador amb 

taules i cadires que pot albergar a unes 25 persones menjant simultàniament, en cas 
d’aforament màxim de la casa, caldria fer torns pels àpats. L’altre espai està composat per 
un moble de cuina molt ampli que permet tenir, a més d’espai d’emmagatzematge i de 
treball, dos aparells de cocció industrials i dues piques ben grans. 

 
Sala de lectura (planta 1) : És un espai que queda arraconat i és el més acollidor de la 

casa, té vistes sobre tota la parcel·la i sobre la vall i és l’espai destinat a la relaxació i a la 
lectura. 

 
Bany (planta 1) : Aquest bany està composat per dos lavabos, dos inodors independitzats 

i tres dutxes també independents. La ventilació del bany és directa a l’exterior, sense la 
necessitat d’aparells d’extracció mecànica. 

 
Sala (planta 2) : Aquesta sala ocupa la major part de la darrera planta de la casa (les 

golfes) i està destinada a l’ús exclusiu dels ocupants que estan allotjats a la casa. S’hi poden 
fer des d’activitats lúdiques fins a un espai de relaxació i lectura. 

 
Bany (planta 2) : Aquest bany està composat per tres lavabos, dos inodors independitzats 

i quatre dutxes també independents. La ventilació del bany és directa a l’exterior, sense la 
necessitat d’aparells d’extracció mecànica. 

 
Espais habitables d’ús independent: 
 
Habitació blava (planta 1) : És una habitació que pot albergar fins a 4 persones en llits 

individuals. 
 
Habitació verda (planta 1) : És una habitació que pot albergar fins a 3 persones en un llit 

doble i un llit individual. 
 
Habitació groga (planta 1) : És una habitació que pot albergar fins a 4 persones en llits 

individuals. 
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Habitació lila (planta 2) : És una habitació que pot albergar fins a 4 persones en llits 

individuals. 
 
Habitació granate (planta 2) : És una habitació que pot albergar fins a 2 persones en un 

llit doble. 
 
Habitació taronja (planta 2) : És una habitació que pot albergar fins a 4 persones en llits 

individuals. 
 

Espais independents d’ús independent: 
 

Apartament dúplex (planta 0 i 1) : És un espai que està pensat per poder ocupar part de 
la casa, però sense la necessitat d’haver de climatitzar i desaprofitar energia a la resta dels 
espais. Es composa d’un apartament que ocupa dues plantes d’una torre que es va construir 
posteriorment a la construcció de la casa principal i que mai ha tingut connexió amb 
aquesta. Pot servir tant per albergar-hi als propietaris del mas durant tot l’any com per 
allotjar-hi a gent que vulgui més independència i intimitat. L’espai és independent en tots els 
sentits, físic, d’instal·lacions, d’accés, etc. Es composa d’una cuina-menjador i un petit 
lavabo a la planta inferior i una habitació àmplia i un bany complet a la planta superior.  

 
Espais no habitables: 
 
Sala de màquines (planta -1 i 0 a doble alçada) : És un espai ampli amb una alçada de 

4,30 m que està destinat a albergar la maquinària necessària per a les instal·lacions de 
climatització i reutilització d’aigües grises residuals. Té l’accés des de la planta -1 amb cap 
estrangulament inferior a 1 metre. 

 
Palleres 

 
La nova distribució dels espais de les palleres ens permet l’ocupació següent: 
6 persones allotjades i 25 persones fent activitats 
 
Per tant simultàniament poden tenir 31 persones utilitzant les instal·lacions. 
 
Entre aquests nous espais n’hi trobem que seran destinats a ús lúdic i seran espais d’ús 

compartit i espais habitables d’ús independent. Aquests espais estan distribuïts de la 
següent manera: 
 

Espais lúdics d’ús compartit: 
 

Sala polivalent (planta -1) : És una sala destinada a les activitats relacionades amb les 
arts escèniques, concerts, teatre, espectacles de circ, etc. Es composa d’un espai diàfan 
amb una gran obertura que relaciona l’espai interior amb l’exterior i amb unes fusteries que 
es pleguen en acordió per tal de poder aprofitar tot l’espai de pas. L’únic mobiliari que hi ha 
són uns escenaris mòbils que poden funcionar independentment o junts i que es poden 
moure i col·locar allà on calgui, dintre o fora. 

 
Magatzem (planta -1) : Aquest espai té la finalitat d’emmagatzemar material fixe o 

itinerant necessari per a dur a terme les activitats escèniques de la sala polivalent. 
 
Bany (planta -1) : Aquest bany està composat per quatre lavabos i cinc inodors 

independitzats. Degut a que l’edificació queda soterrada per tres bandes i que el bany queda 
a la part interior, caldrà que la seva ventilació es faci amb un aparell d’extracció mecànica, 
que conduirà els bafs fins a l’exterior mitjançant un tub de pvc*. 
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Espais d’ús independent: 
 
Apartament (planta 0) : És un espai que està pensat per poder ocupar part de l’edificació, 

però sense la necessitat d’haver de climatitzar i desaprofitar energia a la resta dels espais. 
Es composa d’un apartament que ocupa tota la planta del volum que s’ha conservat de les 
antigues palleres de la casa, aquest espai queda a una cota superior que la resta de l’espai 
que composa l’edificació i és per això que són completament independents. La seva finalitat 
és tant albergar-hi a un grup de visitant que vulguin tenir més independència com per 
allotjar-hi a els integrants dels grups de música, teatre o circ (o altres arts escèniques) 
durant el temps que ho necessitin. L’espai és independent en tots els sentits, físic, 
d’instal·lacions, d’accés, etc. Es composa d’una cuina-menjador, una sala, un bany complet 
amb un inodor independitzat, una habitació independent que pot albergar fins a 2 persones 
en llits individuals, una habitació a l’altell sobre l’estructura de fusta interna que pot albergar 
fins a 2 persones en llits individuals i una habitació doble independent que pot albergar fins a 
2 persones en un llit doble. 
 

2.2 IMPLANTACIÓ D’ENERGIES RENOVABLES, ESTALVI ENERGÈTIC I 
MINIMITZACIÓ DE L’IMPACTE AMBIENTAL 
 

El principal objectiu del projecte és rehabilitar l’edificació amb criteris d’arquitectura 
bioclimàtica, respectant al màxim possible l’estructura i composició existents, que tenen gran 
valor patrimonial i històric, ja que hi ha parts de l’edifici que daten del s.XII. 
 

Tot i que, dins de les seves possibilitats, s’haurà d’educar als usuaris de la masia per 
intentat produir el mínim consum possible, hi ha aspectes que aquest projecte mira 
d’optimitzar. S’intentarà tot seguit veure detalladament quins són: 
 

2.2.1 ESCENARI 1: ACTUACIONS IMMEDIATES DE COST 0 
 

Diverses mesures sense cost, com l’ús de recipients negres per a escalfar l’ACS, tapar 
els recipients sobre el foc, l’estalvi energètic de les bombetes i el fet d’apagar els 
electrodomèstics que no estan en ús, la creació de corrents d’aire i no fer entrar la llum 
directa en hores de forta incidència amb porticons, ja es duen a terme, en la mesura del 
possible, ja que els principals usuaris de l’espai tenen una notable conscienciació en la 
temàtica. 

 
Atès que sempre es pot millorar l’eficiència i l’estalvi, fem esment aquí d’un llistat de 

propostes a fi que es disposi d’informació pràctica, ordenada segons usos: 
 
Il·luminació: 
Parar atenció a l’estat dels punts de llum, per tal que rendeixin al màxim. 
 
Cuina, calefacció, ACS:  
Adaptació dels recipients als fogons, per augmentar-ne el rendiment. 
Foment de l’olla a pressió quan sigui possible, per a estalviar temps i energia. 
Tancar porticons a la nit 

 
Electrodomèstics: 
És important que a l’hora d’adquirir nous electrodomèstics, quan sigui possible, es triïn els 

de mínim consum (de preferència, classe A). 
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 2.2.2 ESCENARI 2 : ACTUACIONS DE BAIX COST QUE IMPLIQUEN MODIFICACIONS 
DELS ELEMENTS EXISTENTS 

 
D’entre les diverses mesures possibles, s’esmenten a continuació les més adients a les 

característiques de la casa i les possibilitats dels seus usuaris. Per a clarificar la informació, 
es divideix entre els diferents usos: 

 
Climatització: 
 

• Instal·lació de sistemes regulables i orientables de persianes, tipus brise-soleil* (detall 
constructiu 05 ), per aprofitar la llum del sol o aïllar els espais. A l’hivern, durant la nit, 
tancar-les per a mantenir la calor. 

 
Aigua: 
 

• Cobrir la bassa per a minimitzar l’evaporació i reparar les seves parets per a què 
quedin completament impermeabilitzades i es pugui utilitzar com a dipòsit per a l’acumulació 
de les aigües depurades provinents de la depuradora d’aigües grises i que s’utilitzaran per al 
reg. 
 
• Actualment les aigües negres i grises de la casa es condueixen a un dipòsit soterrat 
(fossa sèptica*) que s’ha de buidar periòdicament. No considerem que sigui l’opció més 
sostenible per això a la casa principal substituiríem aquest sistema per la depuració 
biològica per les aigües negres i d’un sistema de reutilització de les aigües grises que es 
desenvolupen al següent apartat d’aquest projecte. Hem de tenir en compte que atès que és 
una zona rural no urbanitzada ni urbanitzable, no tenim cap sistema de clavegueram.  
 
Una proposta que tindria un impacte econòmic baix seria la següent: Desenvolupar un circuit 
de depuració fitosanitària de les aigües negres residuals. Com s'ha esmentat a l’inici, les 
aigües de rebuig s’acumulen darrera la casa, on el sòl arriba quasi al nivell del primer pis. Hi 
ha un desnivell natural cap al camí de la casa (que també té un fort pendent). La proposta es 
basa en realitzar una excavació en forma de canal que arribi a una zona en forma de bassa 
existent que es troba 15 metres més avall. Actualment aquesta bassa no està en 
funcionament. Una manera per depurar les aigües negres residuals seria: connectant 
directament la sortida d’aigües a la canal, canalitzar l’aigua fins a la bassa i construir 2 
piscines més, connectades entre elles i a la bassa, on es faria un filtratge progressiu amb 
sistemes naturals, primer amb pedres de diferents grandària i finalment amb plantes. 

 
Seria interessant fer un estudi de quines plantes sobreviurien tenint en compte les 
condicions, l’ambient i l’entorn del lloc i veure si seria viable o convindria més quedar-nos 
amb la primera fase de depuració amb pedres (física), on aconseguiríem eliminar tots els 
residus sòlids. 
 
Aquesta opció, la més ecològica i econòmica, planteja també una problemàtica important. El 
sistema funcionaria molt bé durant les estacions intermèdies (primavera i tardor), però tant a 
l’hivern com a l’estiu generaria un problema que posa en dubte el sistema i ens obliga a 
buscar una alternativa. A l’hivern les baixes temperatures (que sovint arriben per sota dels 0 
graus centígrads) congelarien l’aigua de les piscines i la bassa i el sistema deixaria de 
funcionar correctament. A l’estiu la incidència solar de la zona (molt alta) acceleraria la 
reproducció de bactèries l’aigua es podriria provocant que la zona desprengués una olor 
molt forta. Per tant aquesta opció queda descartada. 
 
L’alternativa: 
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Tenint en compte que per a la reutilització d’aigües negres (fecals) només són rentables els 
sistemes de reutilització existents en comunitats de més de 500 habitants i havent de 
realitzar un projecte especial en cada cas concret degut a que els costos d’inversió i 
manteniment d’aquests sistemes són encara molt alts, només ens queda com a opció la 
instal·lació d’una depuradora biològica (aquest sistema es desenvolupa a l’apartat 2.2.3 
sobre Aigua ) Un dels sistemes existents per als casos de reutilització d’aigües negres, que 
no seria d’aplicació per aquest projecte és l’ecocicleMBR (fitxa tècnica i aplicacions del 
sistema a l’apartat d’Annexes 05 ). 
 

 2.2.3 ESCENARI 3: ACTUACIONS QUE SUPOSEN INVERSIONS MAJORS I/O AMB 
INSTAL·LACIÓ DE NOUS ELEMENTS 
 

Producció elèctrica renovable: 
 
El primer plantejament en relació a aquest tema del projecte va ser la implantació de 

sistemes de producció elèctrica fotovoltaica, però a mesura d’anar avançant amb el projecte, 
a força de conèixer més el lloc i d’aprendre i obtenir major informació sobre aquests 
sistemes, s’ha desestimat aquesta opció. Un dels motius és la situació aïllada en la que es 
troba el mas, que afavoreix robatoris puntuals (i les plaques fotovoltaiques són molt 
atractives pels lladres), a més es considera que és una solució que té un impacte econòmic 
molt alt i un baix rendiment, encara que s’hi col·loquessin plaques fotovoltaiques caldria tenir 
connexió a la xarxa per a completar el subministrament o per a vendre l’energia produïda. 
Fins fa un any es primava l’energia produïda per fotovoltaica, per a fomentar-la. Però com 
que en aquests moment ja hi ha molta venta de producció, s’estan eliminant les primes per a 
les noves instal·lacions. Un altre motiu és l’impacte visual amb l’entorn, que dóna més 
arguments per desestimar el sistema. Així doncs, l’electricitat prové de la xarxa, que li fa 
arribar una potència de 575 kW. El consum elèctric en els darrers 20 mesos ha estat de 230 
kW. 

 
Inicialment es va plantejar per a electrificar la casa la instal·lació de panells fotovoltaics. 

L’estudi deia que el millor emplaçament era el sostre de l’edifici principal (encarat a sud), i 
que per la potència necessària (estimada en base als usos considerats i els 
electrodomèstics corresponents) calien 8 panells de 110 Wp, amb una instal·lació de 13.500 
€ l’any 2006. 
 

D’altra banda, la possibilitat de produir energia amb un aerogenerador no s’ha estudiat a 
fons ja que és un sistema que per a petites edificacions no és rendible. A més produeix un 
impacte acústic important i no és massa fàcil determinar quin seria l’emplaçament adequat1. 
De totes maneres, s’ha fet un petit estudi per a la instal·lació d’un aerogenerador, ja que les 
característiques són més adaptables que les del sistema fotovoltaic (la zona és força 
ventosa; l’impacte visual i acústic estarien en funció de l’emplaçament) i els cost econòmic i 
risc de robatori són menors. El pressupost per aquest estudi i la compra de l’aerogenerador 
o aerogeneradors podria ser d’uns 5000 €, solució més viable econòmicament que la de 
l’energia fotovoltaica. S’ha de tenir en compte a que els aerogeneradors que s’anomenen 
comercialment “domèstics”, produeixen només 400-800 W cada un. Això vol dir que per una 
producció correcte d’energia elèctrica, en caldrien diversos. 
 

Aigua Calenta Sanitària i climatització: 

D’antre les opcions renovables per a la calefacció i la producció d’aigua calenta sanitària per 
a la casa principal, la més interessant semblaria la instal·lació d’una caldera de biomassa* 

                                                 
11  LL’’oorrooggrraaffiiaa  ddeell  tteerrrreennyy  aassssoocciiaatt  aa  llaa  mmaassiiaa  ééss  mmoolltt  iirrrreegguullaarr,,  ii  llaa  pprreessèènncciiaa  dd’’eeddiiffiiccaacciioonnss,,  aaiixxíí  ccoomm  llaa  
ddeennssiittaatt  aarrbbòòrriiaa  ggeenneerraarriieenn  ttuurrbbuullèènncciieess  nnoo  mmeennyysspprreeaabblleess..  
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combinada amb les de troncs (fitxa tècnica, aplicacions i pressupost dels sistemes a l’apartat 
d’Annexes 06 ). 
. 
He desestimat un sistema de plaques solars planes* per diversos motius. El primer torna a 
ser l’impacte visual que provocarien a l’entorn, ja que el seu emplaçament hauria de ser en 
alguna de les teulades de les edificacions, que són originals i de teula àrab. A més, hem de 
tenir en compte que el sistema ha de funcionar tant per la casa principal com per als edificis 
renovats de les palleres. Això vol dir que: o bé hauríem de fer arribar les canalitzacions 
d’una casa a les altres, solució inviable per la distància que hi ha entre unes i altres, o bé 
instal·lar un sistema solar per cada edificació, i aquesta és una solució inviable pel factor 
econòmic. A més les plaques solars planes funcionen molt bé per a la producció d'aigua 
calenta sanitària i la calefacció de baixa temperatura (terra radiant) però per radiadors, el 
rendiment es molt baix. 
 
I perquè radiadors i no terra radiant?  
 
El terra radiant s’ha descartat en aquest projecte ja que l’ocupació del mas no serà diària i 
l'ús de les estances podria ser puntual durant la mateixa estada. Amb un terra radiant els 
temps de reacció d'escalfament de les sales és més llarg (poden passar entre 3 i 5 hores) i 
per refrigerar-lo passa el mateix. Aquest fet ens generaria per tant falta de confort en una 
part important del temps d’ús de les sales i a més un consum de combustible que no 
estaríem rendibilitzant. El sistema per radiadors (un sistema que és a més superficial) el que 
ens permet es obtenir un confort en un període curt de temps i poder ser molt més dinàmics 
a l’hora d’utilitzar els diferents espais de manera menys programada. 
 
La sectorització dels espais no té dificultat amb cap dels dos sistemes, però el preu del terra 
radiant és una mica més elevat, un 20-30 per cent més que amb el sistema de radiadors. 
D’altra banda, el rendiment del terra radiant és una mica més alt, ja que treballem a 40 graus 
i és més eficient, però és un sistema que treballa molt bé en conjunt amb la captació solar 
amb plaques solars planes, ja que combinant aquests dos sistemes el conjunt és més 
estable tèrmicament. També hem de tenir en compte que en les rehabilitacions d’aquest 
tipus, on l’espai d’execució està limitat pels tancaments existents i els forjats no estan ben 
anivellats i necessiten una adaptació, poden sorgir més dificultats a l’hora de col·locar un 
sistema de terra radiant, on els serpentins van encastats sota el paviment, que amb un 
sistema de radiadors, muntats en superfície i on no estàs obligat a encastar els conductes i 
es poden muntar de manera més individual. 
 
De totes maneres la decisió de fer una proposta amb radiadors es basa en un criteri tècnic 
d’eficiència, on preval l’elecció del sistema que funciona millor segons el tipus d'ocupació i 
l'ús que se li donarà a la casa. 
 
Com a alternativa també hem estudiat un sistema de geotèrmia*, però aquest sistema no és 
apte ja que la inversió rondaria el 43.000 euros contra el 23.000 euros del sistema de 
biomassa, per tant un sistema de geotèrmia* doblaria el pressupost del sistema proposat. 
 
S’ha de tenir en compte també que les subvencions autonòmiques pels sistemes de 
biomassa tenen més fons, per tant és més probable aconseguir-les que les subvencions 
pels sistemes de geotèrmia (ambdós sistemes poden rebre fins a un 30 % de subvenció). 
Per tant es descartaria aquest sistema per motius econòmics. 
 
Una altra alternativa són les plaques solars en tubs de buit* que hauria d’anar combinat amb 
un sistema convencional per assolir el 100% de producció d’energia necessària. Aquesta 
opció s’ha descartat per diversos motius: 
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a. Per a tants metres quadrats, s’hauria de fer una inversió molt gran en plaques perquè 
l’estalvi fos significatiu a l'hivern, que sumat al sistema convencional (per exemple 
amb gasoil) sortiria més car que el sistema proposat pel nostre projecte. 
 

b. És un sistema que es basa en la captació solar, per tant si no fa sol no estalvies, 
amb el sistema de biomassa sempre estalvies. 
 

c. En els sistemes amb tubs de buit si no tenim cap lloc on dissipar l'excés d'energia a 
l'estiu (per exemple en una piscina gran), es produeix un problema d’inestabilitat a 
causa de patir d’estar exposats a grans temperatures. Per això es fan sistemes de 
dissipació com són els aerotermos, que consumeixen energia. Tècnicament no hi ha 
problema, però necessiten mes manteniment. 

 
Resumint, que per fer una despesa important en sistemes de captació solar combinat amb 
un sistema convencional, i a mes tenir possibles problemes a l'estiu, és més recomanable 
muntar un sistema de biomassa combinat amb troncs, on complim amb normativa (CTE HE), 
a més som ecològics i el combustible que utilitzem és més econòmic.  
 
Per tant de totes les opcions per la calefacció i la producció d’ACS ens quedem amb un 
sistema de calderes de pellets combinades amb troncs. Per un costat tenim la casa 
principal, on proposem una calefacció per radiadors dividida per zones i a la vegada per 
habitacions. Això vol dir que podrem habilitar per plantes a la part central i la torre des de la 
sala de calderes, i a la vegada dintre d'aquestes plantes cada habitació amb un termòstat. 
 
L'energia l’obtindrem amb una caldera de biomassa amb pellets que tindrà una gran 
autonomia mitjançant una sitja* de càrrega automàtica, aquesta sitja* té una capacitat de 7,5 
m3 que són 4.875 kg de pellets (1.000 euros aprox.) i pot durar tot l'hivern, depenent del fred 
que faci i dels dies que la facin servir. També disposarem en paral·lel d'una caldera de 
troncs que podrà funcionar sola o amb la de pellets per ajudar a fer la calefacció de la casa. 
El que hem de tenir clar és que si tenim tota la casa oberta, amb plena ocupació, haurem de 
posar en funcionament les dues calderes un mínim de 45 minuts, ja que només amb la de 
pellets no arribaríem a garantir les necessitats totals. 
 
Tant la caldera de pellets com la de troncs també ens donaran l'aigua calenta sanitària. En 
aquest punt podríem pensar que és un sistema que també té un cost a la llarga, però creiem 
que de tots els sistemes i, tenint en compte que la casa no estarà habitada constantment, 
sinó per temporades i , també molt important, per zones, aquest sistema és el millor per 
rendiment / cost. El fet d’haver triat un sistema addicional que suposa la utilització d’un 
material tant escàs i preuat com és la fusta també té un motiu de ser. El fet d’haver triat 
instal·lar un sistema elèctric convencional que prové de la xarxa, té com a conseqüència que 
l’empresa elèctrica s’hagi d’encarregar de mantenir neta tota la zona de bosc que queda 
propera als posts elèctrics. Això vol dir que 1 o 2 cops l’any un servei de neteja forestal talla 
totes aquelles branques que poden suposar un perill per les línies elèctriques i per tant tota 
la fusta tallada queda al terra, a l’espera de biodegradar-se. De fa temps és una pràctica 
dels propietaris de la casa anar a recollir aquesta llenya al bosc, i reutilitzar-la així per a la 
caldera actual de troncs, una caldera antiga que té un consum altíssim de fusta. Amb la 
instal·lació d’una caldera moderna de troncs, el consum es minimitzaria en un 80%, per tant 
seria una solució molt ecològica en diversos sentits. 
 
El consum i cost de calefacció anual que tindria la casa funcionant amb aquests sistemes 
està subjecte a la transmitància (K) de tots els elements constructius, a l’ocupació que tindrà 
i en quines èpoques de l’any estarà més o menys ocupada. Aquest consum serà 4 vegades 
inferior que si la instal·lació funcionés amb propà, la meitat que si fos amb gasoil i un 10-
15% inferior si fos amb energia geotèrmica. 
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Pel que fa a les Palleres, s’ha optat per independitzar la zona habitable (apartament 
independent) de la sala polivalent amb dues estufes de pellets (fitxa tècnica, aplicacions i 
pressupost dels sistemes a l’apartat d’Annexes 07 ). Aquestes estufes podrien ser 
programables i de gran rendiment. La de la sala polivalent és un model que és canalitzable, 
així es pot distribuir millor l’escalfor ja que es tracta d'un espai obert més gran. En aquest 
cas l'aigua calenta sanitària es contempla que es podria fer amb un acumulador elèctric, ja 
que la demanda serà molt baixa i puntual. 
. 
En tot cas, es podria plantejar un recolzament amb energia solar tèrmica, sobre tot per l’ACS 
de les palleres, Si no es contempla en aquest projecte és per la inversió que suposaria en 
aquestes condicions, però sí que podria ser una bona opció en una segona fase del 
projecte, si la freqüència de visita a la casa augmentés o canviés l’ús que se li vol donar. En 
tot cas, es pot deixar la previsió per si més endavant, en funció del tipus d'ús i l’ocupació de 
l'espai, interessés col·locar-ho. Considerem que la inversió tant en ecologia com en estalvi 
energètic i econòmic ja es fa amb la biomassa. 
  
Si el projecte es materialitzés a curt termini, hauríem de tenir en compte que les dues 
calderes i les dues estufes són susceptibles de ser subvencionades en un 30% del seu 
import d’instal·lació, cosa que fa el projecte encara més interessant. 

Certificació energètica i Fitxa de transmitància tè rmica dels sistemes: 

Segons els usos dels edificis, es poden utilitzar diferents eines de qualificació d’eficiència 
energètica. A la pàgina web d’ICAEN (Institut Català d’Energia) podem trobar tota la 
informació necessària sobre el procés de certificació i l’enllaç amb el RD 47/2007 que regula 
la certificació d’eficiència energètica d’edificis (Certificació d'eficiència energètica d'edificis). 

Al tractar-se d’un projecte de rehabilitació d’un mas, i segons el que diu el RD 47/2007, 
s’han de certificar els edificis d’obra nova i les grans rehabilitacions. S’entén per gran 
rehabilitació aquella que afecta més del 25% dels tancaments en edificis de més de 
1.000m2 de superfície útil. Com que l’edifici no compleix aquests requisits, no estem obligats 
a certificar-lo amb l’opció general. 

Segons els usos de les edificacions, s’han d’utilitzar eines diferents per a certificar-los. En el 
nostre cas poden assimilar l’ús al d’un habitatge, així que podem utilitzar una opció 
simplificada per a la certificació. 

(Fitxa de transmitància tèrmica dels sistemes a l’apartat d’Annexes 08 ) 
 
(Certificació energètica opció simplificada a l’apartat d’Annexes 08 ) 
 
De la certificació energètica en treiem els següents valors: 
 
Indicador d’Eficiència Energètica de demanda de Calefacció IEEDC: 1,54 
Qualificació parcial: E 
 
Indicador d’Eficiència Energètica de demanda de Refrigeració IEEDR: 1,29 
Qualificació parcial: D 
 
Indicador d’Eficiència Energètica Global IEEG: 0,19 
Qualificació Energètica: A 
 
El fet de tenir la qualificació energètica més alta és degut a la utilització de sistemes de 
biomassa tant en la calefacció com per a la producció d’Aigua Calenta Sanitària. Segons la 
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taula TSIS 2.2 (IEE sistema de calefacció. Calderes de combustió) i la taula TSIS 2.4 (IEE 
sistema de ACS. Calderes / Escalfadors de combustió) del Ce2, l’IEE dels sistemes de 
biomassa és 0 i és per això que l’indicador d’Eficiència Global és tan baix. D’aquí treiem la 
conclusió que el sistema és el més eficient i, per tant una molt bona opció per la casa. 
 

Aigua: 
 

A. Recuperació de les aigües pluvials: 
 
• Reparar i completar l’antiga canalització (ceràmica) d’aigües pluvials, que recorre la 
teulada (per la façana principal) i que condueix les aigües fins a la cisterna existent. 
Actualment aquesta cisterna té una bomba que bombeja l’aigua recollida fins als punts de 
distribució. Fins ara la quantitat d’aigua recaptada de la pluja era suficient per un subministre 
controlat a la casa principal, però amb el canvi d’ús i de capacitats de la casa, aquesta 
cisterna de 9 m3 queda obsoleta. A més és molt probable que aquesta cisterna tingui 
pèrdues a causa de la manca de manteniment i els anys que té És per això que es proposa 
incorporar una nova cisterna que estigui en bones condicions i ben dimensionada per les 
necessitats de la casa.  
 
Aprofitar l’aigua de pluja és una mesura que ens ajudarà a la sostenibilitat de la casa i a 
estalviar recursos. Fins a un 50 % de l’aigua que s’utilitzarà al mas pot ser substituïda per 
aigua pluvial. Tot i que el seu ús està limitat per normativa, aquesta aigua pot ser utilitzada 
per a tots aquells usos que no requereixin aigua potable, per exemple la cisterna del WC, la 
rentadora, neteja en general o per regar el jardí. 
 
L’aigua de la pluja és aigua pura que no conté calci ni productes químics, fet que beneficia el 
manteniment de les canonades, evitem calci a la rentadora i podem regar les plantes amb 
excel·lent aigua natural. A més del benefici ecològic, el motiu principal de la implantació 
d’aquest sistema és l’aprofitament dels recursos naturals dels que pot gaudir la casa ja que 
al ser un terreny qualificat com a rural seria molt difícil que l’Ajuntament es plantegés 
urbanitzar la zona de manera que la casa pogués dependre de la xarxa de subministrament 
general. 
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Per tal de poder calcular la demanda d’aigua de les instal·lacions hem de tenir en compte els 
següents factors: 
 
Pluviometria de la zona: 
 

 
 
La zona estudiada (Segarra) té una pluviometria mitja anual de 700-1000 mm . 
 
Aigua que podem recollir: 
 
La fórmula de càlcul és la següent: 
 
PLUVIOMETRÍA ANUAL1 (l/m2) x CUBIERTA DE RECOGIDA2 (m2) = AGUA RECOGIDA3 
(l/any) 
 
1 Valor de la pluviometria anual del lloc 
2 Superfície de planta de la coberta on recollim l’aigua 
3 Aigua recollida 
 
Per tant en el nostre cas tenim que: 
 
Casa principal: 700 l/m2 x 200 m2 = 140.000 l/any 
Palleres: 700 l/m2 x 115 m2 = 80.500 l/any 
 
Aigua que necessitem: 
 
Per poder calcular l’afluència de gent que passarà pel mas hem de tenir en compte que els 
tallers seran mensuals, per tant podem calcular que un cap de setmana al mes hi haurà 
afluència total i la resta de dies una activitat mitja de 2 persones diàries per la casa principal 
i 1 persona diària per les palleres. Fem el següents càlculs: 
 
Casa principal: 
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50 persones / 30 dies = 1,67 persones/dia 
1,67 persones/dia + 2 persones/dia = 3,67 ≈ 4 persones/dia 
 
Tenim doncs una mitja de 4 persones diàries. 
 
WC    persona/any: 8800 l x 4 persones = 35.200 l 
Rentadora  persona/any: 3700 l x 4 persones = 14.800 l 
Neteja general persona/any: 1000 l x 4 persones = 4.000 l 
Rec general 1  m2:  450 l x 50 m2  = 22.500 l 
 
TOTAL       = 76.500 l 
 
Palleres: 
 
25 persones / 30 dies = 0,83 persones/dia 
0,83 persones/dia + 1 persones/dia = 1,83 ≈ 2 persones/dia 
 
Tenim doncs una mitja de 2 persones diàries. 
 
WC    persona/any: 8800 l x 2 persones = 17.600 l 
Rentadora  persona/any: 3700 l x 2 persones = 7.400 l 
Neteja general persona/any: 1000 l x 2 persones = 2.000 l 
Rec general 1  m2:  450 l x 25 m2  = 11.250 l 
 
TOTAL       = 38.250 l 
 
1 Quantitats complementades amb reutilització d’aigües grises 
   
Mesura del tanc que necessitem: 
 
Buscarem la mitja per fer el balanç entre l’aigua que podem recollir i l’aigua que necessitem 
en un any. El període de reserva és el temps que tindrem aigua disponible sense que plogui. 
 
Per tant: 
 
Casa principal: 
 
(140.000 + 76.500 / 2) x (30 dies (període de reserva) / 365 dies) = 8.897 l de capacitat 
 
Palleres: 
 
(80.500 + 38.250 / 2) x (30 dies (període de reserva) / 365 dies) = 4.880 l de capacitat 
 
Es recomana sempre escollir una mesura lleugerament superior a la obtinguda, ja que el 
nostre règim de precipitacions sol ser molt irregular i convé tenir espai per a períodes de 
fortes pluges. 
 
És per aquest motiu que dels models existents al mercat triarem els següents: 
 
Casa principal:  ECOAIGUA 10 (2.000 mm Ø / 3.504 mm long. / 10.000 l volum) 
Palleres:   ECOAIGUA 6 (2.000 mm Ø / 2.350 mm long. / 6.000 l volum) 
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Per minimitzar l’impacte econòmic es proposa utilitzar un sòl tanc de 15.000 l de volum situat 
entre les dues edificacions (segons plànols) i que portarà acoplades dues bombes de 
pressió per fer arribar l’aigua a les dues instal·lacions independents. 
 
Casa principal+Palleres: ECOAIGUA 10 (2.500 mm Ø / 3.450 mm long. / 15.000 l volum) 
 

(fitxa tècnica, aplicacions i pressupost dels sistemes a l’apartat d’Annexes 09 ) 
 
La instal·lació i el funcionament d’aquests tancs, tenint en compte que van soterrats i que 
l’espai del que disposem és ampli, és molt simple. 
 

  
 

B. Reutilització de les aigües grises: 
 
• Les aigües grises:són aquelles procedents dels desaigües de banyeres, dutxes, 
piques,rentadores i rentavaixelles, sobrants de piscines i aigües pluvials, que amb un 
tractament senzill poden ser reutilitzades en usos NO POTABLES. 
 
Com hem dit anteriorment el sistema de recollida d’aigües pluvials només ens garanteix una 
aportació de fins al 50% de l’aigua necessària del mas, per tant el sistema s’ha de 
complementar amb altres solucions. 
 
Una d’aquestes solucions és el sistema de reutilització de les aigües grises residuals per a la 
reutilització en inodors i per al rec. 
 
Actualment amb el preu d’aigua que tenim aquest sistema és generalment rentable per a 
comunitats o poblacions de més de 100 persones i la seva aplicació és també lògica en llocs 
on hi ha restriccions d’aigua importants o la normativa municipal o autonòmica ho exigeix. 
En el nostre cas, hem de tenir en compte que el mas està situat un terreny rural, per tant no 
té accés a la xarxa i al no ser terreny urbanitzable, no en tindrà mai. La manca d’accés a la 
xarxa és el motiu que fa que l’opció de reutilització sigui obligatòria.  
 
Els sistemes per a la reutilització d’aigües es dimensionen depenent de: 
 

1. La quantitat d’aigües que s’aporten (número de persones), el tipus d’aigües (grises 
de lavabo, grises de dutxa, rentadores, rentavaixelles...) 
 

2. El tipus de reutilització que es pretén realitzar (alimentació per inodors, reg o 
ambdues) 

 
Les depuradores d'aigües grises porten incorporat l'equip de bombeig per a subministrar 
aigua a les cisternes dels vàters. L'excedent es pot fer servir pel reg de plantes ornamentals. 
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Aquests equips poden anar enterrats o aeris. En el nostre cas, aprofitarem l’espai restant a 
la sala de màquines de la casa principal i en el cas de les palleres aprofitarem l’espai que 
queda sota la coberta que s’amplia del volum que es manté per fer un espai ventilat i 
registrable per col·locar-hi els equipaments per a la depuració d’aigües grises així com 
l’acumulador elèctric. Per tant ambdós dipòsits seran aeris. 
 
Com hem dit anteriorment l’ocupació de les nostres edificacions serà la següent: 
 
Casa principal: Tenim una mitja de 4 persones diàries.  
 
Palleres: Tenim una mitja de 2 persones diàries.  
 
I el tipus d’utilització que li donarem a les aigües tractades serà per alimentar els inodors i 
pel reg. 
 
Les depuradores recomanades en relació a aquesta ocupació i utilització són: 
 
 Casa principal: 
 
KIT V. 300 LITRES  (07-14 pers. / 600 mm Ø / 1.100 mm alçada) 
 
Palleres: 
 
KIT V. 150 LITRES  (01-07 pers. / 500 mm Ø / 1.000 mm alçada) 
 

(fitxa tècnica, aplicacions i pressupost dels sistemes a l’apartat d’Annexes 09 i 10 ) 

 
C. Depuració de les aigües negres: 

 
• Com hem comentat a l’apartat 2.2.2 sobre Aigua, la primera idea era de decantar les 
aigües negres residuals per un sistema de depuració fitosanitària, però aquests sistema s’ha 
descartat per la problemàtica que podria causar causada per la continua incidència solar de 
la zona. Com a alternativa proposo col·locar una depuradora biològica on es recondueixen 
les aigües residuals que s’hi generen cap als arbres i vegetació diversa, aportant d’aquesta 
manera, nutrients a les plantes. 
 
La depuradora recomanada en relació a l’ocupació que tindrem és: 
 
Depuradora biològica per a petits volums (20 pers. / 6.500 l volum / 1.600 mm Ø / 3.720 mm 
long. / Æ 110 canonada PVC) 
 

(fitxa tècnica, aplicacions i pressupost dels sistemes a l’apartat d’Annexes 09 ) 

 
D. Aportació complementària d’aigua: 

 
• Tot i prenent totes aquestes mesures, és probable que durant les temporades 
seques, on la pluja escasseja a la zona i les temperatures pugen, no tinguem suficient aigua 
per abastir la casa. És per això que s’haurà de tenir en compte una aportació 
complementària d’aigua. 
 
El primer que es va plantejar per aquest projecte va ser, un sistema de bombeig de les 
aigües freàtiques existents al subsòl amb una bomba de pressió. Quan es va estudiar 
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aquesta opció sobre el terreny vaig veure que a la casa només hi ha un pou, però és un pou 
en superfície que recollia antigament les aigües pluvials, i no tenim antecedents que hi hagi 
cap aqüífer ni cap pou en profunditat al terreny ni en aquest mas ni als que hi ha al voltant. I 
si antigament no utilitzaven les aigües del subsòl és probable que fos perquè no són 
accessibles, és per això que tot i descartar la possibilitat en aquest projecte, deixem la porta 
oberta a un futur estudi del terreny per aprofundir en aquest tema. 
 
És per aquest motiu que es preveu l’aportació complementària d’aigua externa, mitjançant 
cubes, i que es podrà emmagatzemar al dipòsit de pluvials, que ja ha estat dimensionat i 
s’ha dissenyat per tenir un registre i poder doncs aportar-hi aigua de manera externa. 
 
I en un futur.... 
 
El municipi al qual pertany la masia, junt amb altres 4 o 5 masies properes, es diu Torrefeta-
Florejacs, que es troba a 30km al sud. Això fa que a la casa no li donin CAP servei, no es 
plantegen ni la viabilitat de fer-los arribar l’aigua. 
 
En aquests moments, per voluntat d’alguns dels propietaris de les cases, s’està plantejant la 
possibilitat de: 

- Canviar de municipi, a un que es troba una mica al nord de les masies, però molt 
proper. 

- Canviar, per tant, de comarca (de la Segarra al Solsonès). 
 
Ja s’estan fent els tràmits (carta de les masies, signada per totes, de sol·licitud; signatura del 
“poble d’acollida”, amb el seu consentiment, i signatura del poble actual, amb la seva 
acceptació). Un cop s’hagin realitzat i aprovat totes aquestes actuacions, es faran els tràmits 
necessaris per a canalitzar l’aigua corrent fins a les diverses masies, però tot això és encara 
una esperança i se mai passa a ser un fet trigarà encara molt de temps en fer-se realitat. 
 

Il·luminació: 

Al mercat existeixen múltiples sistemes d’il·luminació, però els més rellevants en sistemes 
d'enllumenat artificial per les seves característiques de durabilitat i rendiment són els LEDs*, 
els halògens i els fluorescents. El LED és un producte relativament nou i desconegut en 
aquest camp, davant d'altres que porten anys al mercat. Per aquest motiu es planteja 
aquesta comparativa amb els seus oponents més directes (halogen i fluorescent), per tal de 
poder avaluar més fàcilment les seves característiques i entendre així el perquè podria ser 
una molt bona opció en aquest projecte .  
 
Avantatges del LED: 

Baix consum: Una llum LED s'alimenta a baixa tensió, consumint així poca potència. 
 
Exemple: Una làmpada halògena de 50W de potència il·lumina 25 lúmens / W aconseguint 
un total de 1250 lúmens. Per aconseguir la mateixa il·luminació amb un llum de LEDs 
necessitarem 179 LEDs (utilitzant LEDs d'alta lluminositat que il·luminen 7 lúmens / unitat), 
d'aquesta manera tindrem la mateixa il·luminació amb les dues llums però no el consum amb 
la llum de LEDs serà aproximadament 4 vegades menor, ja que només consumirà 13W.  
 
Baixa tensió: Els LEDs s'alimenten a 24V de corrent continu, adaptant-se perfectament a la 
majoria de les fonts d'alimentació dels equips, i reduint al mínim els possibles riscos 
d'electrocució.  

 
Baixa temperatura: El LED s'alimenta a baixa tensió, consumint així poca energia i per tant 
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emetent poca calor. Això és degut a que el LED és un dispositiu que opera a baixa 
temperatura en relació amb la lluminositat que proporciona. Els altres sistemes d’il·luminació 
en igualtat de condicions de lluminositat que el LED emeten molt més calor i necessiten per 
tant més despesa en climatització.  
 
Petita amplada espectral: El LED té una amplada espectral petita, convertint-se d'aquesta 
manera en un bon sistema d’il·luminació per visió artificial, ja que la càmera capta amb molt 
més detall l'objecte i pot apreciar millor les possibles imperfeccions d'aquest.  
 
Àmplia banda espectral: El LED és un dispositiu de longitud d'ona fixa, però que pot treballar 
en una àmplia banda de l'espectre. Per cobrir tot aquest ample de banda hi ha al mercat una 
gran gamma de LEDs que ens permetran il·luminar amb una longitud d'ona específica, o el 
que és el mateix en un determinat color (vermell, verd, ambre, blanc i fins i tot ultra violeta) .  
 
Major rapidesa de resposta: El LED té una resposta de funcionament molt més ràpida que 
l'halogen i el fluorescent, de l'ordre d'alguns microsegons, això el fa un bon sistema per a 
funcionar amb un estrop (sistemes estroboscòpics), augmentat així les prestacions d'aquest 
últim.  
 
Llum més brillant: En les mateixes condicions de lluminositat que els seus rivals, la llum que 
emet el LED és molt més nítida i brillant.  
 
Sense errors d’il·luminació: Absorbeix les possibles vibracions a què pugui estar sotmès 
l'equip sense produir errors ni variacions d’il·luminació. Això és degut a que el LED no té 
filament luminiscent evitant d'aquesta manera les variacions de lluminositat del mateix i la 
seva possible ruptura.  
 
Major durada i fiabilitat: La vida d'un LED és molt llarga en comparació amb els altres 
sistemes d'enllumenat:  
 

Vida Media Horas 

LED 100.000 h. 

Fluorescente  20.000 h. 

Halógeno   4.000 h. 
 

 

I la seva fiabilitat és molt major, ja que la degradació de la llum és mínima en relació a la 
d’halògens i fluorescents: 

Perdida de 
luminosidad -20% -30% 

LED 45.000 h. 100.000 h. 

Fluorescente   5.000 h.  20.000 h. 

Halógeno   1.500 h.    4.000 h. 
 

 

*Dades obtingudes d’algunes marques destacades d’il�luminació del mercat.  
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Desavantatges del LED: 
 
Preu: El major inconvenient que té el LED sens dubte és el seu preu, però si avaluem les 
seves múltiples i immillorables condicions de funcionament, i sobretot la seva llarga vida en 
comparació amb els altres sistemes d’il·luminació, estem en condicions d'afirmar que és la 
inversió més assenyada, eficaç i rendible que podem fer en el cas del nostre projecte, sense 
descartar la possibilitat de combinar-la amb altres sistemes segons necessitats. La inversió 
pot arribar a doblar el pressupost d’una instal·lació amb un dels altres dos sistemes, però el 
que hem de valorar és el temps d’amortització del sistema de LEDs que podria oscil·lar entre 
els 4 i 6 anys, segons l’ocupació mitja anual. Tenint en compte que és un projecte plantejat 
per tenir una vida útil de molts més anys, podem considerar que el sistema serà eficient, 
rendible i ens suposarà una minimització de despesa d’energia elèctrica considerable. 

(fitxa tècnica, aplicacions i pressupost dels sistemes a l’apartat d’Annexes 11 ) 
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3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC 
 
EXTERIORS (estat actual): 
 

 
Casa principal Façanes Sud i Sud-oest 
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Casa principal Façana Nord 
 

 
Casa principal Façana Nord 
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Casa principal Façana Nord-est 
 

 
Casa principal Façana Est 
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Casa principal Façana Sud-est 
 

 
Palleres i bassa Façana Nord 
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Palleres i bassa Façana Nord-Oest 
 

 
Palleres Façana Sud-Oest 
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Palleres Façana Sud 
 

 

 
Palleres Façana Sud 
 
 
 



REHABILITACIÓ D’UN MAS A LA SEGARRA COM A CENTRE D’ACTIVITATS 
ESCÈNIQUES I ARTESANALS AMB ALLOTJAMENT 

 

45

 
 

 
Palleres Façana Est 
 

 
Casa principal i Palleres Façanes Sud 
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INTERIORS (estat actual): 
 

 
Casa principal Abeuradors 

 

 
Casa principal Pedra integrada a l’edificació 
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Casa principal Sala-menjador 

 

 
Casa principal Habitació 2 
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Casa principal Habitació 1 
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Casa principal Passadís 

 

 
Casa principal Habitació 2 
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Casa principal Bany 

 

Casa principal Distribuïdor 
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Casa principal Pou 

 

 
Casa principal Golfes 
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Casa principal Golfes 

 

 
Casa principal Sala lectura 
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Casa principal Habitació torre 

 

 
Casa principal Cuina 
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4 CONCLUSIONS / RECOMANACIONS 
 

El que es vol aconseguir amb aquest projecte és mostrar com es pot donar una plusvàlua 
a un indret rural sense canviar completament la seva filosofia, actualitzant un edifici obsolet 
amb la recuperació d’activitats i sistemes que ja tenia antigament, i adequant-lo a les 
tecnologies d’avui en dia, amb l’objectiu de fer-ne un lloc eficient i sostenible. 

 
L’indret passa de basar-se en una economia productiva, conreu, producció d’oli, vi, 

ceràmica, autoabastiment, autoconstrucció...a una economia del lleure i l’artesania, però que 
intenta mostrar el lloc com el que havia estat per recuperar-ne no només la utilitat sinó 
també la “memòria històrica” del llegat de la nostra cultura. 
 

El que ens mostra aquest projecte és que, igual que en qualsevol decisió,  s’ha de 
reflexionar a l’hora de prendre decisions pel que fa a la implantació de sistemes basats en 
energies renovables, no només per motius econòmics, sinó també per motius ambientals 
(impacte visual i ambiental amb l’entorn) o de viabilitat. No hem de pensar que sempre és 
millor aplicar tots els sistemes renovables que puguem, sinó que s’ha de saber com 
combinar-los i en quin cas seran rendibles i eficients en la mesura del possible. El cas més 
significatiu en aquest projecte és la tria de la implantació d’energia elèctrica de la xarxa en 
comptes de triar un sistema basat en alguna de les energies renovables que existeixen 
(eòlica, fotovoltaica, càmera d’hidrogen...). 

 
A més aquest projecte també m’ha ensenyat que el primer element que s’ha de tenir en 

compte a l’hora de proposar una actuació mediambiental és l’envolvent. Els sistemes 
renovables són, al cap i a la fi, prescindibles si no han de ser eficients i necessaris, però 
l’envolvent és imprescindible i crec que pensar-la i valorar-la com a un dels elements 
principals és molt important per a qualsevol projecte arquitectònic. 
 

També hi ha altres factors que poden ser determinants per a fer, o no, un canvi tecnològic 
i d’usos que no és, ni molt menys, l’econòmic. Aquests són: 

 
1. La conscienciació dels usuaris i els que explotaran l’indret. 
2. La viabilitat (en termes d’esforç) d’algunes iniciatives. 
3. Factors externs (robatoris, mals usos, etc.). 
 

Un aspecte del projecte que m’ha fet reflexionar en termes ecològics i que considero que 
té un impacte immediat és la coberta enjardinada*. Aquest sistema té molts valors afegits 
que poden tenir un notable impacte sobretot en entorns urbans, que és on es pateix més les 
manques de recursos i el sobreescalfament, com poden ser: 
 
Retenció de l'aigua: 
Les cobertes enjardinades són capaces de retenir fins al 90% de la precipitació. Una gran 
part d'aquesta aigua és tornada a l'atmosfera, la resta flueix de forma lenta fins al sistema 
d’evacuació. Així es pot disminuir la dimensió dels conductes i a la vegada es redueixen 
els costos d’evacuació. 
 
Millora del clima urbà: 
La coberta enjardinada redueix l'escalfament atmosfèric i humiteja l'ambient urbà, creant així 
un clima més agradable. 
 
Reducció de la contaminació: 
La coberta enjardinada té un efecte de filtre per a l'aire, reduint així substancialment la 
contaminació de pols i aerosols. Així contribueix a reduir elements tòxics a l'atmosfera. Per 
altra banda, el substrat filtra l'aigua de la pluja, reduint la càrrega de substàncies nocives. 
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Millor protecció contra el soroll: 
La coberta enjardinada redueix la reflexió sonora fins a 3 dB i és capaç de millorar la 
insonorització fins a 8 dB. Així doncs, son ideals per a edificis envoltats de focus de soroll. 
 
Té molta estabilitat tèrmica: 
Per la seva composició i el gruix de terra que incorpora és un sistema que és molt estable 
tèrmicament i això permet reduir i, per tant estalviar, en aïllament tèrmic. 
 
Aquesta plusvàlua que aporta aquest sistema al seu entorn immediat i secundari és un bé 
que ens beneficia a tots, crec que és un sistema que s’hauria de promocionar i premiar més. 

Un altre punt interessant del projecte que m’ha fet reflexionar en els sistemes renovables és 
l’energia generada amb biomassa. És potser dels sistemes renovables el menys conegut, 
potser perquè de primeres es podria considerar un sistema no renovable. En qualsevol cas, 
la biomassa  en tots els seus usos, pot ser considerada una energia renovable . Renovable  
perquè es tracta d’un circuit tancat de matèries primeres (veure esquema 01 ), un circuit 
tancat en cicles, que en molts casos són anuals, i que són milers d’anys més curts que els 
dels combustibles fòssils. També la considerem renovable perquè pel mateix motiu és un 
recurs inesgotable sempre que es gestioni de manera sosten ible ; perquè és endògena i 
per la seva disponibilitat al territori. I en darrer lloc, es pot considerar renovable pel seu 
paper en el tractament de residus i en l’aprofitament de terrenys i els seus usos. 

 

Esquema 01: Cicle de la biomassa 

La millora i conservació del medi ambient resulta evident amb un ús adequat i proporcional. 
La utilització de biomassa col·labora amb el control i reducció d’emissions de CO2. En altres 
processos de combustió, el CO2 que s’emet és igual o menor que el que ha estat absorbit 
pels vegetals en el seu creixement. 
A més, la recol·lecció de la biomassa es una tàctica molt eficaç per a prevenir incendis i 
plagues, netejant boscos i evitant cremes incontrolades de residus. Evita també 
l’enterrament de residus i amb un ús adequat, garanteix la cobertura i nutrients pel sòl, 
evitant inclús fenòmens d’erosió.  
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6 AGRAÏMENTS 
 
En primer lloc, i crec que sempre han de ser els primers, agraeixo a la meva família la 
paciència que han tingut i la comprensió cada cop que he hagut de faltar a una trobada per 
haver de treballar en el projecte. També els agraeixo la seva col·laboració quan ha calgut 
demanar-los que m’acompanyessin a aquell polígon al que no s’hi pot arribar en transport 
públic, que em deixessin el GPS, que m’anessin a buscar això i allò i per haver-me escoltat 
en tot moment, com sempre. 
 
En segon lloc, però no menys important, la meva segona família. A tots aquells que hem 
passat junts moments meravellosos i inoblidables a aquest mas tan especial. Sobretot als 
seus propietaris, que ens han permès passar-hi hores, dies, setmanes...i mai han perdut el 
bon humor! I a la resta, que han hagut de mesurar, fer fotos, dibuixos i preparar el dinar 
mentre la resta intentàvem esbrinar la geometria de la casa menys geomètrica del territori! 
 
També vull agrair a tots aquells que formen part del grup de Casadefang, en especial al seu 
progenitor, que ens ha deixat aprendre tècniques tan rurals com sofisticades i practicar amb 
casa seva! I això sí, sempre amb una estoneta per menjar-nos una “xíndria” sota d’un arbre! 
 
I finalment vull agrair als experts en sistemes d’energies renovables, en reutilització i 
depuració d’aigües i sistemes d’enllumenat pel seu temps dedicat, la paciència i l’energia 
posada en les seves explicacions, que de tan ben fetes que estaven han aconseguit fins i tot 
enganxar al més desinteressat en el tema. 
 
A tots, moltes gràcies! 
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7 ANNEXES 
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ANNEX 01: BIOMASSA 
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ANNEX 02: LLOSA TRAMA DE BREINCO 
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ANNEX 03: PANELLS DE VIROC  
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ANNEX 04: REVOLTÓ CERÀMIC 
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ANNEX 05: ecocicleMBR 
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ANNEX 06: CALDERES DE BIOMASSA I CALDERES DE TRONCS   
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ANNEX 07: ESTUFES DE PELLETS  
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ANNEX 08: CERTIFICAT EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I FITXA DE TRANSMITÀNCIA 
TÈRMICA DELS SISTEMES 
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ANNEX 09: REUTILITZACIÓ AIGÜES GRISES, RECOLLIDA PLUVIALS I DEPURACIÓ 
BIOLÒGICA  
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ANNEX 10: REUTILITZACIÓ AIGÜES GRISES   
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ANNEX 11: SISTEMA D’ENLLUMENAT AMB LED’s   
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8 PLÀNOLS 
 
 
 
 00 SIT 01  SITUACIÓ I EMPL. Plànol de situació i emplaçament 
 01 ARQ 01 ESTAT ACTUAL Planta -1 casa principal 
 02 ARQ 02 ESTAT ACTUAL Planta 0 casa principal i palleres 
 03 ARQ 03 ESTAT ACTUAL Planta 1 i 2 casa principal 
 04 ARQ 04 ESTAT ACTUAL Alçats Sud i Est casa principal i palleres 

  05 ARQ 05 ESTAT ACTUAL Alçats Nord i Oest casa principal i palleres 
 06 ARQ 06 ESTAT REFORMAT Planta -1 casa principal i palleres 
 07 ARQ 07 ESTAT REFORMAT Planta 0 casa principal i palleres 
 08 ARQ 08 ESTAT REFORMAT Planta 1 i 2 casa principal 
 09 ARQ 09 ESTAT REFORMAT Alçats Sud i Est casa principal i palleres 
 10 ARQ 10 ESTAT REFORMAT Alçats Nord i Oest casa principal i palleres 
 11 DET 01 ESTAT REFORMAT Detalls constructius dels diversos sistemes 
 12 INS 01  INSTAL·LACIONS I Planta -1 casa principal i palleres 
 13 INS 02  INSTAL·LACIONS I Planta 0 casa principal i palleres 
 14 INS 03  INSTAL·LACIONS I Planta 1 i 2 casa principal 
 15 INS 04  INSTAL·LACIONS II Planta -1 casa principal i palleres 
 16 INS 05  INSTAL·LACIONS II Planta 0 casa principal i palleres 
 17 INS 06  INSTAL·LACIONS II Planta 1 i 2 casa principal 
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