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LLEGENDA:

Alçat SUD: és on trobem l'entrada

principal de la Tafona, s'ha de dir
que bastant ben conservada.

Despreniment  d'alguna pedra a la porta d'entrada:
és l'única patologia visible d'aquest alçat.
S'hi tornaran a situar les pedres caigudes amb
productes silico-orgànics.

Per la distribució de les pedres el color
del morter utilitzat, s'intueix que aquest
arc ha estat contruït més recentment
que la resta de façana.

Alçat OEST: és on trobem el mur més

deteriorat, la banda dreta, a sobre la
volta. En quan a la resta, es troba en
molt bones condicions.

S'identifica a simple cop d'ull les
diferències tipològiques que estan
adosades.

Separació del mur de la tafona per
pandeig. S'hi visualitza una separació
màxima a la part superior d'uns 20 cm.
A causa del mal estat de tot el mur en
general, per a la rehabilitació es tirarà
a terra i es deixarà una obertura.

Equerdes per moviments relatius.  A
causa del moviment del mur, s'han
causat aquestes esquerdes de nivell
greu.
A causa del mal estat de tot el mur
en general, per a la rehabilitació es
tirarà a terra i es deixarà una
obertura.

Obertures en bon estat
però sense tancament

Antiga obertura, actualment tapiada.
Es tornarà a obrir la finestra per a la
recuperació total de la façana
autèntica.

Obertures en bon estat
però sense tancament.

Forats artificials per a la col·locació de
bigues de fusta.
Com que no afecta a l'estructura no són
greus. Bastarà en omplir-los amb algun tipo
de morter que permeti deformacions.

Canvi de material per a l'ampliació
que es va fer posterior de la teulada.
S'ha de referir amb el mateix acabat
de guix que la resta de tafona.

Esquerda del mur causada pel moviment
propi del mur i la sobrecarga.
Injeccions de líquids per a recuperar la
continuitat estructural del conjunt per
adherència del producte al material.

Despreniment  del revestiment actual
de guix.
S'ha de llevar tot el revestiment en mal
estat i posar-ne de nou.

Esquerda degut a l'antiga obertura, ara
tapiada.
Com que ja no té cap funció, l'obertura
desapareixarà del tot deixant enrera els
problemes.

Esquerda del revestiment
A l'hora de revestir la tafona de
guix allà on toqui, aquestes
esquerdes desapareixeran.

Sutge provinent de l'antiga cuina
ubicada a dintre la tafona.
Utilització de vapor a pressió com a
tècnica de neteja i, si no fos suficient,
algun producte químic.

Sutge provinent de l'antiga cuina
ubicada a dintre la tafona.
Utilització de vapor a pressió com a
tècnica de neteja i, si no fos suficient,
algun producte químic.

Antic arc per a l'entrada de l'ase.
No hi haurà canvis, simplement es
netejarà de la pols i brutícia.

S'utilitzarà la hidrofugació com a
tècnica de consolidació. S'aplicaran
hidrofugants transparents que deixin
els porus oberts per evaporar l'aigua

S'utilitzarà la hidrofugació com a tècnica
de consolidació. S'aplicaran hidrofugants
transparents que deixin els porus oberts
per evaporar l'aigua

S'utilitzarà la hidrofugació com a tècnica
de consolidació. S'aplicaran hidrofugants
transparents que deixin els porus oberts
per evaporar l'aigua

Equerdes per moviments relatius.  A causa
del moviment del mur, s'han causat
aquestes esquerdes de nivell greu.
A causa del mal estat de tot el mur en
general, per a la rehabilitació es tirarà a
terra i es deixarà una obertura.

Esquerda causada  pel pandeig del
mur. Com a tècnica per a la
recuperació d'aquest mur s'utilitzarà el
grapatge, que quedarà ocult sota el
revestiment.

Esquerda deguda a l'obertura i el moviment
del mur.
A causa del mal estat de tot el mur en
general, per a la rehabilitació es tirarà a
terra i es deixarà una obertura.

Canvi de material ja vigent al projecte
inicial de tafona.
Es tracta de fer n acabat més regular i
un límit més precís.

Despreniment  del revestiment actual de morter.
S'ha de llevar tot el revestiment en mal estat i
posar-ne de nou. Morter de calç.

Esquerda originada per a la petita espessor del mur en aquest
lloc i el deteriorament del morter que unia les pedres.
Utilització de productes silico-orgànics i injeccions de líquids per
a recuperar la continuitat estructural del conjunt per
adherència del producte al material.

Esquerda del mur causada pel deteriorament
del morter que unia les pedres.
Injeccions de líquids per a recuperar la
continuitat estructural del conjunt per
adherència del producte al material.

Esquerdes

+

_

Sutge

Canvi material

PLANTA. Al terra s'hi realitzara una neteja

a fons  i excavació, abans d'aïllar-lo amb el
nou paviment.
També es realitzarà una neteja de cada un
dels objectes petris pròpis de la tafona amb
aigua a pressió.

Despreniment  del revestiment actual
de morter.
S'ha de llevar tot el revestiment en mal
estat i posar-ne de nou. Morter de calç.

Despreniment  del revestiment actual
de morter.
S'ha de llevar tot el revestiment en mal
estat i posar-ne de nou. Morter de calç.

Despreniment  del revestiment actual
de morter.
S'ha de llevar tot el revestiment en mal
estat i posar-ne de nou. Morter de calç.
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PLANTA, ALÇATS I SECCIONS
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ALÇATS SUD I OEST DE LA TAFONA

1_Vista de la tafona baixant per l'escalonada. 2_Entrada de la tafona, pujant per l'escalonada.

3_Vista de l'interior cap a l'exterior de la porta.

5_Vista general de la tafona
des de l'entrada principal

6_El trull, la premsa de l'oliva.

7_Vista des de l'altell cap al
fons de la tafona.
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4_Vista de l'interior del graner
de volta de canó.

S'utilitzarà la hidrofugació com a
tècnica de consolidació. S'aplicaran
hidrofugants transparents que deixin
els porus oberts per evaporar l'aigua

S'utilitzarà la hidrofugació  com a
tècnica de consolidació. S'aplicaran
hidrofugants transparents que deixin
els porus oberts per evaporar l'aigua


