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“Perquè seran catalans, totes les seves despeses, on vagin, els seran pagades (...) 

i els oferiran l’hotel, el més preuat regal que se li pugui fer a una català quan viatja. 

Al cap i a la fi, i pensant-hi bé, més valdrà ser català que milionari.” 

Francesc Pujols 
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1. RESUM 

 

El Projecte Final de Carrera que teniu a les mans s’ha redactat amb l’objectiu de complementar i 

ampliar la documentació existent de l’edifici de Martorell conegut com la Torre de les Hores alhora 

que ajuda a completar el fons del Taller de Patrimoni Arquitectònic de l’Escola Politècnica Superior 

d’Edificació de Barcelona. 

S’ha estudiat una torre senyorial de finals de segle XIX executada d’acord amb la construcció 

tradicional catalana situada a la comarca del Baix Llobregat, concretament a Martorell. Aquesta 

comarca fou un destí habitual pels senyors benestants de l’època a l’hora de construir les seves 

residències d’estiueig. Martorell és, sens dubte, un poble amb una important història ja des de 

l’antigor doncs està situat en un punt neuràlgic de les comunicacions de la zona (tal com ho 

testimonia la construcció romana del pont del Diable). Entre tots els aspectes de la singularitat de 

Martorell no cal oblidar les construccions civils de la Vila, edificis emblemàtics tenyits tots amb 

esgrafiats de diversos motius a les façanes a més de les construccions de caràcter  religiós.  

L’objectiu central del document és l’aixecament arquitectònic i la diagnosi de patologies de la Torre 

de les Hores, ara bé, no és difícil entendre que no és possible tenir una visió global sense conèixer 

tots els fets que passaven a les rodalies de l’edificació. I no només ens referim a unes rodalies 

geogràfiques, que també, sinó històriques, polítiques, socials, artístiques,... Per aquest motiu es 

dóna una breu visió de la política espanyola i catalana, de la burgesia i de l’emergent societat civil 

que demana un lloc a la societat de finals de segle XIX i inicis del XX. 

La Torre fou construïda segons les ordres d’Isidre Pujols, procurador barceloní i pare de Francesc 

Pujols i Morgades, il·lustre filòsof, escriptor, crític d’art, poeta, dramaturg i un sens fi d’oficis (i poc 

beneficis que segurament subscriuria el mateix Pujols). Francesc Pujols nasqué al 1882 a Barcelona 

i morí al 1962 després d’instal·lar-se definitivament a la Torre de les Hores al 1926. Com a figura 

singular i rellevant de la història catalana aquest projecte esmenta les dades biogràfiques del filòsof 

tot i que deixem el tractament de la seva obra filosòfica per gent més entenimentada. 

La figura de Pujols ha permès recopilar diversa informació referent a la finca, no pels canals que es 

podrien esperar (Ajuntament i arxius) ja que aquests són inexistents, sinó per escrits i anotacions 

d’autors que passaren per la Torre en algun moment de la seva vida. Aquesta informació es 

concentra principalment en dos escriptors: Artur Bladé i Desumvila, biògraf de Pujols, i Josep Pla, 

escriptor que recopilà les idees Pujolsianes al Manual del sistema hiparxiològic. 

La Torre de les Hores no ha estat aliena a les modificacions del seus entorns i amb motiu de la 

construcció d’uns habitatges plurifamiliars al carrer posterior va deixar de ser una edificació 

totalment aïllada. Aquest fet, conjuntament amb la construcció d’un gran soterrani, són les dues 

modificacions d’importància a la torre tot i no les úniques. No obstant, el caràcter senyorial de la 

torre es manté intacte i és motiu d’admiració per qualsevol vianant que passegi pel carrer del Mur de 

Martorell. 

Actualment la Torre és la seu de la Fundació Francesc Pujols, destinada a promoure, estudiar i divulgar 

l’obra del filòsof i que també s’encarrega del manteniment de l’edificació. 
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2. INTRODUCCIÓ 

 

La Torre es va construir pels volts de 1888 en uns terrenys de Martorell situats davant el Campanar 

de la vila dotat d’un gran rellotge, el casc antic de Martorell. Els habitants de Martorell ràpidament 

varen assimilar la Torre construïda amb el campanar pròxim i varen començar a anomenar la torre 

com la Torre de les Hores. Així és com neix una denominació peculiar per una edificació que hauria 

de donar aixopluc a un dels homes més peculiars de Catalunya, Francesc Pujols i Morgades. No 

només un filòsof, escriptor i crític d’art sinó una persona interessada en qualsevol manifestació de 

l’art a més d’un tertulià agut i alegre conversador. Des de 1926 a 1962 estigué instal·lat a la Torre de 

les Hores (a excepció de l’exili provocat per la guerra civil a Montpeller) tot i que anteriorment ja hi 

passava els estius. 

L’edificació té una planta rectangular d’uns 100 metres quadrats amb dues plantes habitables, una 

planta sotacoberta i un mirador central superior. Inicialment era una edifici totalment aïllat de la resta 

d’edificacions i tenia quatre façanes totalment modulades i simètriques seguint un eclecticisme amb 

finestrals envoltats de volums ornamentals de caràcter clàssic i esgrafiats a les façanes. Al voltant 

de l’edifici la resta de parcel·la sempre ha estat ocupada per jardins i zones pavimentades 

envoltades d’un muret de delimitació. 

Val a dir que l’edifici està en molt bon estat de conservació, tan sols afectat per patologies que s’han 

anat solucionant amb el pas del temps (entrades d’aigües, corcs a les estructures de fusta, fissures 

diverses,...). Ara farà dos anys, en un d’aquests capítols de reparacions, es va restaurar la façana ja 

que es trobava força malmesa i el recobriment més superficial amenaçava en desprendre’s en 

diverses zones. Després es va pintar donant molt protagonisme als esgrafiats originals a més 

d’ordenar l’espai exterior i retirar un pesat  muret de delimitació amb el carrer del mur. En aquesta 

operació es va recuperar l’escala de la filosofia pujolsiana al portal de l’entrada com a símbol de 

l’obra de Pujols. De fet, quan varem fer la primera visita a la Torre i vam escollir aquest edifici com a 

tema del Projecte Final de Carrera encara varem veure l’edifici amb la façana sense restaurar i va 

ser durant els tràmits de l’acceptació del projecte que es van dur a terme els treballs a la façana. 

A través del fons fotogràfic de la Seu s’ha tingut accés a diverses fotografies històriques que 

s’adjunten i que tenen com a motiu principal la Torre de les Hores. Aquestes fotografies donen uns 

flaixos des de 1948 fins a l’actualitat de l’evolució de la façana i els exteriors. Paral·lelament s’ha 

investigat a l’Ajuntament de Martorell i a diversos arxius tot i que amb resultats negatius i ha calgut 

parlar amb gent que d’una o altre manera varen tenir tracte amb la família Pujols. 

A través de tota la informació recopilada i observada in situ s’ha fet l’informe de l’estat de l’edificació 

conjuntament amb unes fitxes on es detallen les lesions patològiques observades. 

A mesura que hem anat introduint-nos en l’edifici hem entès com ha evolucionat al llarg del temps i 

ens hem aventurat, amb totes les reserves, a intruir com seria la Torre de les Hores després de la 

seva construcció, desfent tots els canvis que ha sofert al llarg del temps. Volem indicar però, que diverses 

conclusions no estan fonamentades en més que la nostra humil experiència i coneixements i que bé 

podria ser una interpretació parcial de la realitat que fou un dia una edificació que es construí a Martorell. 

 

 

D’acord amb la normativa imperant de l’escola sobre els criteris generals per a l’elaboració de projectes 

disposem la informació d’aquest document de la següent manera: ja que es tracta d’un aixecament 

arquitectònic i diagnosi d’un edifici hem considerat que el resum de la nostra feina són els plànols 

principals de la torre i les fitxes patològiques i aquesta és la informació que trobareu a memòria limitats per 

la quantitat de pàgines que proposen les indicacions. Hi ha un segon volum amb el nom d’annexes on 

s’introdueix, a més de la resta de plànols de detalls, totes les parts que hem considerat necessàries per 

acabar de contextualitzar els documents de la memòria, tals com el marc històric, una breu biografia de 

Francesc Pujols i la memòria constructiva de la Torre de les Hores, entre d’altres.  
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3. RELACIÓ DE PLÀNOLS, PLÀNOLS PRINCIPALS  

 

NUM FORMAT TÍTOL DEL PLÀNOL NOM DE L’ARXIU VOLUM 

01 A3 Situació i emplaçament 01 Sit i empl.dwg I 

02 A2 Planta soterrani: cotes i 

superfícies 

02 Psot A2.dwg I 

03 A3 Planta baixa: cotes i superfícies 03 PB.dwg I 

04 A3 Planta primera: cotes i 

superfícies 

04 P1.dwg I 

05 A3 Planta sotacoberta: cotes i 

superfícies 

05 P2.dwg I 

06 A3 Planta mirador: cotes i 

superfícies 

06 P3.dwg I 

07 A3 Planta coberta 07 Pcob.dwb I 

08 A2 Façana sud i oest 08-09 Façanes A2.dwg I 

09 A2 Façana nord i est 08-09 Façanes A2.dwg I 

10 A2 Secció A-A’ transversal 10 SA-A’ A2.dwg I 

11 A2 Secció B-B’ longitudinal 11 SB-B’ A2.dwg I 

12 A3 Estructura sostre planta baixa 12-16 Estr.dwg II 

13 A3 Estructura sostre planta primera 12-16 Estr.dwg II 

14 A3 Estructura sostre planta 

sotacoberta 

12-16 Estr.dwg II 

15 A3 Estructura sostre planta mirador 12-16 Estr.dwg II 

16 A3 Estructura forjat sanitari 12-16 Estr.dwg II 

17 A3 Secció constructiva C-C’ (lateral 

façana sud) 

17-25 Sec contr.dwg I 

18 A3 Secció constructiva D-D’ (central 

façana sud) 

17-25 Sec contr.dwg I 

19 A3 Detall constructiu B.B01 

(balconada planta baixa secció 

C-C’) 

17-25 Sec contr.dwg I 

20 A3 Detall constructiu B.101 

(balconada planta primera secció 

C-C’) 

17-25 Sec contr.dwg I 

21 A3 Detall constructiu B.102 

(balconada planta primera secció 

17-25 Sec contr.dwg I 

D-D’) 

22 A3 Detall constructiu cos entrada 

(planta baixa secció D-D’) 

17-25 Sec contr.dwg I 

23 A3 Detall constructiu  finestra tipus 17-25 Sec contr.dwg I 

24 A3 Detall constructiu esgrafiats 1 17-25 Sec contr.dwg I 

25 A3 Detall constructiu esgrafiats 2 17-25 Sec contr.dwg I 

26 A3 Acabats paviments, sostres i 

paraments verticals 

26 Materials.dwg I 

27 A3 Paviment rajola hidràulica 27 Pav.dwg II 

28 A3 Cel rasos, plantes 28-36 Cel rasos.dwg II 

29 A3 Cel rasos, detalls sala d’estar 28-36 Cel rasos.dwg II 

30 A3 Cel rasos, detalls annex sala 

estar i habitació 1 

28-36 Cel rasos.dwg II 

31 A3 Cel rasos, detalls entrada 1 i 

cuina 

28-36 Cel rasos.dwg II 

32 A3 Cel rasos, detalls habitació 2 i 

entrada 3 

28-36 Cel rasos.dwg II 

33 A3 Cel rasos, detalls habitació 3 i 6 28-36 Cel rasos.dwg II 

34 A3 Cel rasos, detalls habitació 5 i 

vestidor 

28-36 Cel rasos.dwg II 

35 A3 Cel rasos, detalls habitació 7 28-36 Cel rasos.dwg II 

36 A3 Cel rasos, detalls habitació 4 28-36 Cel rasos.dwg II 

37 A3 Fusteries interiors, plantes 37-44 Fusteries.dwg II 

38 A3 Fusteries interiors, detalls 1 37-44 Fusteries.dwg II 

39 A3 Fusteries interiors, detalls 2 37-44 Fusteries.dwg II 

40 A3 Fusteries interiors, detall P.B02 

(sala d’estar) 

37-44 Fusteries.dwg II 

41 A3 Fusteries interiors, detall P.B55 

(portal d’entrada principal) 

37-44 Fusteries.dwg II 

42 A3 Fusteries interiors, detall P.155e 

(habitació 3) 

37-44 Fusteries.dwg II 

43 A3 Fusteries exteriors, plantes 37-44 Fusteries.dwg II 

44 A3 Fusteries exteriors, detalls 37-44 Fusteries.dwg II 

45 A3 Metal·listeria, plantes 45-48 Metalisteria.dwg II 

46 A3 Metal·listeria, detalls 1 45-48 Metalisteria.dwg II 

47 A3 Metal·listeria, detalls 2 45-48 Metalisteria.dwg II 



 Aixecament arquitectònic i diagnosi de l’edifici la Torre de les Hores de Martorell 6 

48 A3 Metal·listeria, detalls 3 45-48 Metalisteria.dwg II 

49 A2 Planta urbanització 49 Purb.dwg I 

50 A2 Planta soterrani, cotes de 

replanteig 

50 Psot_aix.dwg II 

51 A3 Planta sotacoberta, cotes de 

replanteig 

51 P2_aix.dwg II 

52 A3 Patologies planta baixa 52 PB_Pat.dwg I 

53 A3 Patologies planta primera 53 P1_Pat.dwg I 

54 A3 Patologies planta sotacoberta 54 P2_Pat.dwg I 

55 A3 Patologies planta mirador 55 P3_Pat.dwg I 

 

 

 

Plànols inclosos a l’apartat 5.2. Hipòtesis d’evolució històrica 

 

NUM FORMAT TÍTOL DEL PLÀNOL NOM DE L’ARXIU VOLUM 

H1 A3 Estat original de la planta baixa H1 PB.dwg II (1) 

H2 A3 Estat original de la planta primera H2 P1.dwg II (1) 

H3 A2 Estat original de les façanes sud i 

oest 

H3-H4 Façanes A2.dwg II (1) 

H4 A3 Estat original de les façanes nord 

i est 

H3-H4 Façanes A2.dwg II (1) 

 

(1) Aquests plànols els trobareu al final de l’apartat de l’evolució històrica de l’edifici. 
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4. ESTUDI DE LESIONS 

 

Adjunten les fitxes de lesions patològiques on s’explica l’origen, les causes que l’han provocat i la 

proposta de reparació de les mateixes. S’afegeix a cada una de les fitxes un croquis de les plantes 

per ubicar la lesió detectada. 

Paral·lelament, però, s’afegeixen quatre plànols corresponents a cada una de les plantes amb les 

situacions exactes de les lesions detallades. En aquests plànols apareix la referència de la fitxa per 

tal de localitzar-la ràpidament. 

Aquests plànols també ajuden a detectar les zones on es concentren més o menys lesions i poder 

analitzar, d’una manera gràfica, ràpida i evident, les concentracions de les lesions segons el tipus i 

poder extreure les conclusions oportunes. 

Com comentem en alguna de les fitxes, durant l’estudi exhaustiu realitzat a la torre varem detectar 

que havien tingut una patologia de caire greu, l’atac d’agents biòtics a les bigues de fusta, el qual 

adjuntem informe que ens ha facilitat la Fundació Francesc Pujols, informe que data de l’any 2002, 

on es detalla l’actuació que es va produir. 
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Fotografies
Mecànica Física Química

fotografia graó entrada edifici

fotografia graons arribada Planta Primera

fotografia graons Planta Baixa

Gravetat de la Lesió Greu

FITXES DE LESIONS 1

Substitució de la peça de fusta de la petja de les escales. S’intentarà localitzar una peça semblant
per evitar al màxim els danys estètics.

Situació dins l'edifici

Moderada
Descripció de la Lesió

Actuació

Molt Greu

Es detecta pèrdua de secció i erosió dels graons, del tram d'escala que puja a la Planta Primera,
sobretot en els graons del tram inicial de les escales. Aquesta lesió es deguda a l’erosió ocasionada
pels usuaris. Es veu clarament que el pas de la gent es realitza per la zona central dels graons. 

Lleu
Manca de manteniment.

Tipus de Lesió

Indirecte

Directe

Erosió graons escalaIdentificació de la Lesió

Causa de la Lesió
Desgast provocat pel trànsit durant els anys de les persones que a diari feia
servir les escales, òbviament les més desgastades son les del tram entre la
Planta Baixa i Primera, així com el graó d'entrada de la glorieta.
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Fotografies
Mecànica Física Química

fotografia ubicació humitat cuina Planta Baixa

fotografia ubicació humitat habitació-1 Planta Baixa

Situació dins l'edifici

Es detecta que la pintura de la paret y el propi enguixat està totalment desprès de la paret. És una
humitat per capil·laritat, provocada per la falta d'impermeabilització de la part exterior del paviment.

Actuació
S'hauria d'aixecar el paviment actual, i impermeabilitzar la solera existent, entregant la tela asfàltica
contra la paret uns 10 o 15 cm per sobre del nivell del paviment exterior. 

Descripció de la Lesió
Gravetat de la Lesió Molt Greu Greu Moderada Lleu

Directe Humitat a la part baixa de la paret de la cuina de l'edifici, possiblement per
capil·laritat, provocada per la falta d'impermeabilització de la part exterior
pavimentada.

Indirecte

Tipus de Lesió
Causa de la Lesió

FITXES DE LESIONS 2
Identificació de la Lesió Humitats en paret per capilaritat
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Fotografies
Mecànica Física Química

fotografia ubicació esquerda bany-1 Planta Baixa

fotografia ubicació esquerda bany-1 Planta Baixa

FITXES DE LESIONS 3
Identificació de la Lesió Esquerda sota biga en paret de càrrega.
Tipus de Lesió
Causa de la Lesió

Lleu

Directe Recepció de càrrega puntual, provocant el trencament de la paret. Assentament
càrregues rebudes de la planta superior

Indirecte

Descripció de la Lesió
Gravetat de la Lesió Molt Greu Greu Moderada

Situació dins l'edifici

Esquerda paret de càrrega, sota biga de fusta. Pot ser causat per una càrrega puntual sobre la biga
fent trencar la peça ceràmica.

Actuació
Primerament s'hauria de comprovar que l'esquerda està estabilitzada mitjançant la col·locació de
testimonis. Posteriorment s'hauria de reparar amb un cosit de grapes cada 30-40 cm amb un morter
de resines epoxi per intentar donar de nou la unitat al mur.
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Fotografies
Mecànica Física Química

fotografia ubicació fissura bany-1 Planta Baixa

fotografia ubicació fissura bany-1 Planta Baixa

FITXES DE LESIONS 4
Identificació de la Lesió Fissura en paret  de façana sobre dintell finestra.
Tipus de Lesió
Causa de la Lesió

Lleu

Directe Després de rumiar i intentar averiguar per tots els mitjans la causa d'aquesta
lesió i descartar lesions del tipus per assentament diferencial de fonaments i
altres tipus, arribem a la conclusió que en aquesta finestra possiblement s'ha fat
alguna actuació i no hi ha dintell, el pes propi de la paret massissa que hi ha
entre la part superior de la finestra i el forjat ha provocat la fissura vertical en el
moment de maxima fletxa. Amés observem que els porticons prácticament no es
poden obrir

Indirecte

Descripció de la Lesió
Gravetat de la Lesió Molt Greu Greu Moderada

Situació dins l'edifici

Fissura que s’inicia des de la part inferior del forjat superior i recorre verticalment fins a la part
superior de la finestra justament pel centre.
Actuació
Primerament s'hauria de comprovar l'existencia del dintell, si no hi ha dintell s'huria de repicar tota la
part superior i posar un dintell prefabricat, i si per casualitat existeix dintell, s'hauria de reparar
possant un altre dintell per sobre ja que aquest deu estar trencat per la meitat.
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Fotografies
Mecànica Física Química

fotografia ubicació lesió a l'estança bany-1 Planta Baixa

Situació dins l'edifici

Observem rajoles trencades i despreses del suport on estan enganxades.

Actuació
S'hauria d'aixecar el paviment actual, i impermeabilitzar la solera existent, entregant la tela asfàltica
contra la paret uns 10 o 15 cm per sobre del nivell del paviment exterior. Finalment es repicarien
tant les rajoles afectades com el material que les uneix al suport, reposant-les amb un ciment cola
flexible i deixant una junta d'uns 2-3mm.

Descripció de la Lesió
Gravetat de la Lesió Molt Greu Greu Moderada Lleu

Directe Degut a les humitats per capil·laritat es produeix un augment del volum del
material que suporta la rajola, provocant que aquesta no aguanti les tensions
(junta inexistent) i per tant el trencament de les mateixes.

Indirecte

Tipus de Lesió
Causa de la Lesió

FITXES DE LESIONS 5
Identificació de la Lesió Despreniment de rajoles per humitats
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Fotografies
Mecànica Física Química

fotografia ubicació fissura bany-1 Planta Baixa

Situació dins l'edifici

Fissura que es produeix al llarg de les bigues de fusta, entre la mateixa biga i el llistó que està clavat
amb puntes per rebre el revoltó ceràmic.

Actuació
S'hauria de rejuntar amb una massilla elàstica.

Descripció de la Lesió
Gravetat de la Lesió Molt Greu Greu Moderada Lleu

Directe Fissura que es produeix per la unió de dos materials la biga treballa a flexió i el
llistó que suporta el revoltó a tallant. El moment que es produeix fa que es marqui
la junta de dalt a baix.

Indirecte

Tipus de Lesió
Causa de la Lesió

FITXES DE LESIONS 6
Identificació de la Lesió Fissura per elasticitat
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Fotografies
Mecànica Física Química

 

fotografia ubicació lesió bany-2 Planta Primera

fotografies ubicació lesió estança vestidor Planta Primera

Situació dins l'edifici

Aparició de taques negres que indiquen la presència de fongs i per tant una humitat per
condensació, per la falta de ventilació.

Actuació
Una possible solució seria la col·locació d'una ventilació mecànica forçada, com un extractor que
extragués l'aire cap a l'exterior.

Descripció de la Lesió
Gravetat de la Lesió Molt Greu Greu Moderada Lleu

Directe Humitat que apareix per condensació, sobretot a les parts superiors del sostre,
bàsicament a les cantonades i també en espais tancats on no hi ha ventilació. La
humitat per condensació apareix quan el vapor d'aigua que hi ha l'aire entra en
contacte amb una superfície freda o una paret mal aïllada una zona poc ventilada
o en absència de calefacció aquest es liqua.

Indirecte

Tipus de Lesió
Causa de la Lesió

FITXES DE LESIONS 7
Identificació de la Lesió Humitat per condensació i aparició de fongs
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Fotografies
Mecànica Física Química

 

fotografia ubicació fissura bany-1 Planta Baixa

Situació dins l'edifici

Fissura lleugerament visible paral·lela al llarg de la biga a 1/3 de l'amplada del revoltó. 

Actuació
Un repàs amb una massilla per tapar la fissura ni hauria prou per reparar la lesió.

Descripció de la Lesió
Gravetat de la Lesió Molt Greu Greu Moderada Lleu

Directe Segurament la causa de la fissura es el fet que la biga on s'està recolzant ha
tingut tendència a agafar deformació o a haver-se desplaçat cap a un costat,
provocant la lesió.

Indirecte

Tipus de Lesió
Causa de la Lesió

FITXES DE LESIONS 8
Identificació de la Lesió Fissura revoltó ceràmic
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Fotografies
Mecànica Física Química

 

fotografia ubicació humitat bany-2 Planta Primera

Situació dins l'edifici

Humitat per filtració en paret de càrrega de fàbrica ceràmica, està el paper aixecat, el guix està
bufat i es detecta una decoloració en l'empaperat de la paret.

Actuació
La solució passa per impermeabilitzar el dipòsit d'aigua i una vegada realitzat això es repara la paret
repicant el guix i tornant a empaperar.

Descripció de la Lesió
Gravetat de la Lesió Molt Greu Greu Moderada Lleu

Directe Humitat per filtració de l'aigua degut a una pèrdua que prové d'un dipòsit d'aigua
de la planta superior, (la sota coberta).

Indirecte

Tipus de Lesió
Causa de la Lesió

FITXES DE LESIONS 9
Identificació de la Lesió Humitat per filtració
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Fotografies
Mecànica Física Química

 

fotografia ubicació fissura escala Planta Primera

Situació dins l'edifici

Fissura horitzontal en tot el llarg del tram de pujada de l'escala que puja de Planta Segona a Planta
Sota coberta.

Actuació
Repicar l'enguixat a banda i banda de la fissura uns 7-8 cm i posar una malla de fibra o mallatex
que faci de vena, per a evitar el que torni a sortir la fissura.

Descripció de la Lesió
Gravetat de la Lesió Molt Greu Greu Moderada Lleu

Directe La fissura es produeix per la descàrrega de la volta d'escala del tram superior
(pujada de Planta Segona a Planta Sota coberta), que no és de la mateixa
amplada que l'escala principal, a més del pes d'una paret que tapa l'ull de l'escala
ubicada justament en aquest mateix punt, però per la part superior.

Indirecte

Tipus de Lesió
Causa de la Lesió

FITXES DE LESIONS 10
Identificació de la Lesió Fissura descàrrega volta escala
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Fotografies
Mecànica Física Química

 

fotografia ubicació sostre vestidor Planta Primera

fotografia ubicació sostre habitació-7 Planta Primera

Situació dins l'edifici

Lesió produïda per la filtració d'aigua de pluja a través de la coberta, l'aigua filtrava des del forjat de
la Planta Sota coberta i es quedava estancada al cel ras., provocant taques d'humitat i
despreniment de la pintura. Aquesta lesió ha estat corregida en el seu origen al realitzar una
actuació en la mateixa coberta com es el fet de reparació de les teules que estaven trencades.

Actuació
Actualment l'origen de la lesió ha estat corregida, per tant només restaria reparar els desperfectes
del cel ras. En aquest cas caldria aplicar una capa segelladora contra l'humitat i un posterior
massillat i pintat amb pintura plàstica.

Descripció de la Lesió
Gravetat de la Lesió Molt Greu Greu Moderada Lleu

Directe Filtracions d'aigua de pluja produïdes pel mal estat de la coberta.

Indirecte

Tipus de Lesió
Causa de la Lesió

FITXES DE LESIONS 11
Identificació de la Lesió Humitats per filtració aigua de la coberta
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Fotografies
Mecànica Física Química

 

fotografia ubicació lesió cel ras habitació-4 Planta Primera

fotografia ubicació lesió cel ras habitació-5 Planta Primera

fotografia ubicació lesió cel ras habitació-4 Planta Primera

FITXES DE LESIONS 12
Identificació de la Lesió Esquerda cel ras per assentament de bigues. 
Tipus de Lesió
Causa de la Lesió

Lleu

Directe Degut a la flexió de les bigues de fusta, provoca que el cel ras de la Planta
Primera es deformi de forma general i es produeixi el trencament d'aquest guix
en les zones més sensibles, com poden ser cantonades, centre dels cels rasos,
etc.

Indirecte

Descripció de la Lesió
Gravetat de la Lesió Molt Greu Greu Moderada

Situació dins l'edifici

Esquerda en cel ras, tant en cantonades com en el punt de màxima fletxa de les bigues en cada
dependència, en tots els sentits.

Actuació
S'hauria de comprovar la secció de les bigues i una vegada havent quedat estabilitzada la seva
deformació, es procedirà a la reparació de les esquerdes mitjançant un encintat amb malla o vena
de poliester, pasta de juntes i un acabat pintat amb pintura plàstica.
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Fotografies
Mecànica Física Química

 

fotografia ubicació lesió vestidor Planta Primera

fotografia ubicació lesió habitació-7 Planta Primera

fotografia ubicació lesió habitació-6 Planta Primera

FITXES DE LESIONS 13
Identificació de la Lesió Esquerda horitzontal en envans. 
Tipus de Lesió
Causa de la Lesió

Lleu

Directe Esquerda horitzontal en envans produïda per la seva entrada en càrrega, degut a
la flexió de les bigues del forjat superior, causant la compressió del maó ceràmic. 

Indirecte

Descripció de la Lesió
Gravetat de la Lesió Molt Greu Greu Moderada

Situació dins l'edifici

Esquerda horitzontal en envà ambdós costats produïda per la seva entrada en càrrega. Aquesta
esquerda apareix a la part central de la paret que és el punt en que es produeix la deformació
màxima per compressió d'un element vertical. A la vegada també correspon amb el punt de màxima
flexió de les bigues superiors.

Actuació
Una vegada fet el tractament a les bigues contra agents biòtics i havent quedat estabilitzada la seva
deformació, (com és el cas), es procedirà a la reparació de les esquerdes deixant l'esquerda a la
vista uns 7 cm a banda i banda de la mateixa, segellant l'esquerda amb sikaflex i aplicant una malla
tipus mallatex,  amb el seu posterior enguixat i pintat amb pintura plàstica.
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Fotografies
Mecànica Física Química

 

fotografia ubicació trencaaigües habitació-6 Planta Primera

Situació dins l'edifici

Esquerda horitzontal en envà ambdos costats produida per la seva entrada en cárrega. Aquesta
esquerda apareix a la part central de la paret que és el punt en que es produeix la deformació
màxima per compresió d'un element vertical. A la vegada també correspon amb el punt de màxima
flexió de les bigues superiors.

Actuació
S'han d'arrencar les peces actuals trencades i substituir-les per unes de noves amb goteró
col·locades amb ciment cola flexible, per evitar possibles filtracions posteriors.

Descripció de la Lesió
Gravetat de la Lesió Molt Greu Greu Moderada Lleu

Directe Esquerda en peces ceràmiques que s'utilitzen com a trencaaigües, degut alls
moviments de dilatació i contracció produïts pels canvis de temperatura agents
atmosfèrics), probablement, les juntes de les peces son buides i pot haver filtrat
aigua haver-se acumulat a sota i amb el fred haver-se glaçat obtinguent com a
resultat el trencament de les peces.

Indirecte Absència de manteniment.

Tipus de Lesió
Causa de la Lesió

FITXES DE LESIONS 14
Identificació de la Lesió Trencament de peces ceràmiques, trencaaigües.
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Fotografies
Mecànica Física Química

 

fotografia ubicació humitat annex-1 escala Planta Primera

fotografia ubicació finestra Planta Mirador

fotografia ubicació humitat
escala Planta Segona

Situació dins l'edifici

Marques de humitats en la paret de façana, també es detecten esquerdes de l’acabat de la paret i
despreniments de pintura. Totes aquestes lesions són causades per humitat. Per una part hi ha la
humitat per filtració de la façana.

Actuació
En aquest cas s’ha de substituir l’acabat de la façana per evitar més filtracions. Una vegada la
causa estigui resolta, es pot reparar la lesió. També es recomanable substituir el tancament de la
finestra ja que està en molt mal estat i servirà per evitar les filtracions que es puguin produir entre la
fàbrica ceràmica i el tancament de fusta, així millora l’estanquitat de l’habitatge. Les taques
d’humitat s’han de deixar assecar i seguidament, eliminar tot el material no adherit correctament a la
paret, aplicar una pintura antihumitats i pintar de nou les parets.

Descripció de la Lesió
Gravetat de la Lesió Molt Greu Greu Moderada Lleu

Directe Filtracions d’aigua a través de la façana de l’edifici. Les filtracions també es
produeixen per la unió entre la fusteria de fusta i la fabrica de maó.

Indirecte Falta de manteniment.

Tipus de Lesió
Causa de la Lesió

FITXES DE LESIONS 15
Identificació de la Lesió Humitats per filtracions de la façana.
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Fotografies
Mecànica Física Química

 

fotografia encontre barana-envà Planta Mirador

Descripció de la Lesió
Gravetat de la Lesió Molt Greu Greu Moderada

Situació dins l'edifici

Despreniment de l'arrebossat de morter i trencament de l'envà ceràmic en l'empotrament de
l'ancoratge de l'element "barana".

Actuació
Primerament tallaríem el passamà extraient el tros que quedaria empotrat a la paret, refaríem el tros
de paret i l'arrebossat. Proposaríem un canvi del sistema d'ancoratge de la barana a la paret,
soldant el passamà a una platina collada a la paret amb femelles i volanderes.

Tipus de Lesió
Causa de la Lesió

Lleu

Directe Despreniment de revocat de morter i trencament de l'envà ceràmic provocat pels
moviments i assentaments diferencials de la Planta Mirador.

Indirecte Falta de manteniment.

FITXES DE LESIONS 16
Identificació de la Lesió Despreniment i trencament d'element ceramic.
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Fotografies
Mecànica Física Química

 

fotografia ampit finestra habitació 5 (Planta Primera)

fotografia ampit habitació 3 (Planta Primera)

fotografia ampit finestra
fotografia ampit finestra vestidor (Planta Primera) habitació 6 (Planta Primera)

Descripció de la Lesió
Gravetat de la Lesió Molt Greu Greu Moderada

Situació dins l'edifici

Fissura longitudinal en l’acabat de guix que recorre part de la paret de façana entre el límit de la
fusteria de fusta i la paret de maó. Fissura originada perquè el guix no pot absorbir les tensions a les
que està sotmesa la fusteria de fusta.

Actuació
Modificar la unió de la fusteria de fusta i la paret de fàbrica de tal manera que la paret pugui absorbir
les tensions a les que l’usuari sotmet la finestra, sense que hagin d’aparèixer fissures o esquerdes
en l’acabat de guix.

Tipus de Lesió
Causa de la Lesió

Lleu

Directe Acció de les traccions a les que està sotmesa la paret i el material de tancament
de la finestra.

Indirecte La unió entre els dos materials no es correcte, ja que fabrica de maó no pot
absorbir-les tensions als que està sotmès els tancaments exteriors.

FITXES DE LESIONS 17
Identificació de la Lesió Fissura material acabat paret interior façana
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Fotografies
Mecànica Física Química

 

fotografia ubicada en Planta Mirador

fotografia ubicada en Planta Mirador

Descripció de la Lesió
Gravetat de la Lesió Molt Greu Greu Moderada

Situació dins l'edifici

Aparició d'esquerdes a 45º i horitzontals bastant pronunciades en paredons de 10 cm, al entrar en
càrrega, inclús aquestes esquerdes continuen per les escales i al paviment.
Actuació
Primerament s'hauria d'estabilitzar l'estructura inferior i crear uns reforços per l'intervenció posterior
de les parets de la Planta Mirador. Es realitzarien l'execució d'uns testimonis per veure el
comportament de les parets. Posteriorment procediríem a la col·locació de grapes per cosir les
esquerdes i faríem un doblat de la paret amb un reforç perimetral per repartir millor les carregues de

 

Tipus de Lesió
Causa de la Lesió

Lleu

Directe Esquerdes a 45º i horitzontals en parets del mirador, provocades per un cúmul de
circumstancies com son l'error d'execució de l'estructura inferior en voler centrar
la Planta Mirador en l'edifici i el pes excessiu de la coberta que està suportada
per paredons de 10 cm.

Indirecte Error en l'execució de l'estructura de la Planta Sota coberta, ja que les bigues
principals carreguen en parets en comptes dels pilars corresponents.
Possiblement hi hagi un error de projecte estructura coberta Planta Mirador
suportada per paredons de 10 cm.

FITXES DE LESIONS 18
Identificació de la Lesió Esquerdes a 45º i horitzontals per assentament diferencial.
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Fotografies
Mecànica Física Química

 

fotografia sostre escala pujada a Mirador.

Oxidació (fase prèvia al procés patològic) del perfil metàl·lic. Presencia d’oxidació, entenent
aquesta com una capa fina que apareix en la superfície. La presència d’un ambient humit afavoreix
a aquesta lesió. No s'observa pèrdua de secció.

Actuació
S’ha de raspar completament la pintura del perfil amb un raspall de pues metàl.liques, aplicar dues
capes d'imprimació antioxidant, i finalment una o dues capes d'acabat de pintura esmaltada.

Descripció de la Lesió
Gravetat de la Lesió Molt Greu Greu Moderada

Situació dins l'edifici

Tipus de Lesió
Causa de la Lesió

Lleu

Directe Reacció produïda pel contacte de l’oxigen de l’aire amb l’acer del perfil metàl.lic.

Indirecte

FITXES DE LESIONS 19
Identificació de la Lesió Oxidació suport passamà metàl.lic de 40x4 mm.
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Fotografies
Mecànica Física Química

 

fotografia finestra Planta Mirador

fotografia finestra Planta Mirador

Descripció de la Lesió
Gravetat de la Lesió Molt Greu Greu Moderada

Situació dins l'edifici

Fissura horitzontal sota finestra produïda per un canvi de material d'orígens diferents, la paret antiga
és de maó massís i al haver escurçat la finestra el material que s'ha empleat per fer la paret és maó
ceràmic més modern, sense haver posat algun tipus de malla o fibra que absorbís l'elasticitat de la
junta entre els dos materials diferents.

Actuació
S’ha d'obrir la junta i posar una malla tipus mallatex per absorbir les dilatacions del comportament
dels dos materials. Posteriorment es realitza l'acabat mitjançant un arrebossat.

Tipus de Lesió
Causa de la Lesió

Lleu

Directe Fissura produïda per la junta de unió entre dos materials de dos èpoques
diferents i que per tant en les dilatacions i contraccions es comporten diferents.

Indirecte

FITXES DE LESIONS 20
Identificació de la Lesió Fissura horitzontal per canvi de material.
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Fotografies
Mecànica Física Química

 

fotografia ubicació Planta Sota fotografia ubicació Planta Sota

fotografia biga Planta Sota coberta
Observem les perforacions al portell

fotografia biga Planta Sota coberta

Descripció de la Lesió
Gravetat de la Lesió Molt Greu Greu Moderada

Situació dins l'edifici

Es varen detectar fongs de pudrició, la fusta s'obre en tires a la direcció de la fibra i pren un color
marró fort, tirant a negre. S'observen també uns forats petits a la fusta provocats pels Corcs. La
lesió com es veu a les fotos és visible, però actualment està eradicada.

Actuació
Es va fer un tractament a base de perforacions al portell a les bigues de fusta i la injecció de
productes curatius i preventius amb dosis no menors de 300 gr/m2. La nostra sospita de que estava
eradicada la lesió va ser que al inspeccionar les bigues varem detectar com s'observen a les fotos
uns forats realitzats al portell al llarg de les bigues d'uns 8 mm de radi.

Tipus de Lesió
Causa de la Lesió

Lleu

Directe Aparició de fongs de pudrició i la aparició d'agents xilòfags (menjadors de fusta),
degut a la humitat produïda en la coberta de fusta sota teulat per filtració d'aigua.
(actualment aquesta lesió està eradicada).

Indirecte

FITXES DE LESIONS 21
Identificació de la Lesió Atac en bigues de fusta per agents biòtics
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Fotografies
Mecànica Física Química

 

fotografia dintell habitació 3

fotografia dintell habitació 4

fotografia dintell habitació 6

Situació dins l'edifici

Fissura horitzontal justament al centre de l'obertura de les finestres o balconeres.

Actuació
El que s'hauria de realitzar és obrir la fissura, i posteriorment massillar i pintar.

Descripció de la Lesió
Gravetat de la Lesió Molt Greu Greu Moderada Lleu

Directe Fissura produïda per (flexió), al entrar en carga el dintell de les obertures, de la
fusteria exterior.

Indirecte

Tipus de Lesió
Causa de la Lesió

FITXES DE LESIONS 22
Identificació de la Lesió Fissura dintells obertures exteriors.
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Fotografies
Mecànica Física Química

 

fotografia pujada a Planta Mirador

fotografia Planta Sota coberta

fotografia Planta Sota coberta

Situació dins l'edifici

Despreniments de l’arrebossat interior provocat per les filtracions de façana i pels canvis tèrmics del
material (biga de fusta i maó massís arrebossat 1ª foto). Aquestes lesions són provocades pels
agents atmosfèrics, dilatacions i contraccions dels diferents materials per canvi tèrmic i absorció
d'aigua, provocant el despreniment d’aquest i de la pintura.

Actuació
S’ha de reparar les filtracions, ràfec coberta i teules en voladís, repicar l'arrebossat i refer-lo amb un
morter més flexible i realitzar l'adherència al suport antic amb mallatex. 

Descripció de la Lesió
Gravetat de la Lesió Molt Greu Greu Moderada Lleu

Directe Les humitats per les filtracions de façana i els canvis tèrmics que tenen diferent
comportament en els diversos material, (maó massís i fusta).

Indirecte

Tipus de Lesió
Causa de la Lesió

FITXES DE LESIONS 23
Identificació de la Lesió Fissures i despreniments de l'arrebossat.
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Fotografies
Mecànica Física Química

 

fotografia Planta Sota annex a escala 2

fotografia arribada a Planta Sota coberta

fotografia arribada a Planta Sota coberta

Greu
Descripció de la Lesió

Directe La filtració per la coberta de l’aigua de pluja, que provoca les humitats en alguns
punts del sostre i de la paret de façana.

Situació dins l'edifici

Es detecten taques d’humitat al sostre de sota coberta amb presència de floridures.
Aquesta humitat es filtra per la coberta (teula romana) i pel encadellat de maó massís ceràmic que
aguanta les teules el qual està trencat. També es filtra per les juntes d'envans amb la coberta en sí.
Actuació
S’ha d’aconseguir impermeabilitzar correctament la coberta i aconseguir estanquitat entre aquesta i
els paraments verticals. Per la coberta s’ha de revisar l’estat de les teules i l'encadellat ceràmic, si
estan despreses o no, si estan solapades correctament.... Quan les filtracions estiguin resoltes
s’han de netejar i raspar les parets per fer desaparèixer les floridures i aplicar una capa segelladora
antihumitat per acabar-ho pintant amb pintura plàstica.

LleuMolt Greu

Causa de la Lesió

Moderada
Indirecte

Gravetat de la Lesió

FITXES DE LESIONS 24
Identificació de la Lesió Humitats per filtració d'aigua de pluja en coberta.
Tipus de Lesió
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Fotografies
Mecànica Física Química

 

fotografia annex-1 Planta Primera

Situació dins l'edifici

Directe Tot i que les voltes de l'escala transmeten les càrregues a la paret de façana i a
la paret de càrrega, la volta que recull el replà de l'escala (paral.lela a façana)
crea una empenta vers l'envà que separa l'escala i l'estança "annex 1". Aquest
envà al estar trabat amb la paret de façana, amb l'empente de la voltà li ha
provocat un efecte de torsió que produeix l'esquerda.

Indirecte

Causa de la Lesió

FITXES DE LESIONS 25
Identificació de la Lesió Esquerda a 60º situada en envà 
Tipus de Lesió

Descripció de la Lesió
Es detecta una esquerda a 60ºque va des del sostre fins a l'alçada del replà de l'escala que puja de
Planta Primera a Planta Segona.
Actuació
S'hauria de repicar l'enguixat a tot el voltant de l'esquerda a banda i banda de paret i segellar amb
sikaflex l'esquerda. Finalment es torna a refer el revestiment (enguixat) incloent-hi un mallatex entre
el suport (envà de maó que ens agafi tota l'esquerda a 10 cm a banda i banda i el revestiment), per
acabar amb dues capes de pintura plástica.

Molt Greu Greu Moderada LleuGravetat de la Lesió
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5. CONCLUSIONS 

 

Amb aquest treball hem tingut l’oportunitat d’aplicar una bona part dels coneixements adquirits al 

llarg de la carrera sobre un cas real, l’aixecament arquitectònic de la Torre de les Hores de Martorell. 

Aquest exercici proporciona una visió totalment global del què suposa la nostra professió en aquest 

tipus de feina concreta i t’obliga a enfrontar-te a problemes del tot insospitats que no es detecten 

quan es fa un estudi focalitzat de cada una de les parts individualitzades. 

La feina ha començat amb l’aixecament de plànols pròpiament dit de tots els espais, que en aquest 

cas, donades les dimensions i característiques de la torre, s’ha fet d’una manera, podríem dir-ne, 

artesanal, és a dir, amb cinta mètrica, plomada i nivell làser per transportar punts d’igual cota per 

l’espai. Si ens haguéssim trobat en una tipologia d’edifici més gran o complicada si que hagués estat 

necessari l’ús d’eines per calcular mides, angles i anivellacions però la distribució en planta i forma 

de les façanes ens ha permès fer un aixecament senzill i acurat amb els mitjans tradicionals. 

El treball de recerca dels orígens realitzat ha estat enormement gratificant en el moment que 

anàvem trobant informació, tot i que en la majoria dels casos ens portava a carrerons sense sortida. 

L’aprofundiment de la literatura de l’època on es fa esment a la torre a més de l’anàlisi de diverses 

pàgines web parlant de Francesc Pujols també ens ha donat una visió totalment insospitada, a priori, 

dels entorns de l’edifici. En aquest punt no voldríem oblidar tota la gent que d’una o altre manera ens 

ha aportat detalls significatius, detalls que, potser per separat no tenien el més mínim significat, però 

que posats en el context adequat il·lustraven com l’adjectiu precís que tan buscava Josep Pla a les 

seves obres. 

I no cal oblidar la figura omnipresent  a tots els racons de la Torre de les Hores de Francesc Pujols. 

La veritat és que desconeixíem aquest peculiar personatge de la història catalana, que, de ben 

segur, per alguns deu ser poc més que un poca-solta mentre per d’altres és un dels màxims 

exponents de la filosofia actual catalana. El nostre consell: llegiu els seus articles i anècdotes i 

opineu. 

Com a conclusió constructiva, la diagnosi de l’edifici ha revelat el què ja en un bon principi ens 

esperàvem, l’edifici està en bones condicions i cal, lògicament, anar fent el manteniment necessari, 

però no s’ha d’incidir en cap patologia greu. Això si, tot i haver incidit en l’estanquitat de l’edifici, cal 

millorar-la, sobretot a les fusteries dels miradors, per evitar les entrades d’aigua en els dies plujosos 

que poden ser la font de futures patologies greus. 
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7. AGRAÏMENTS 

 

Volem agrair l’ajuda desinteressada que ens han ofert la Carme Perella i la Mariló Mesa en nom de 

la fundació Francesc Pujols. El tracte rebut per elles sempre ha estat exquisit i familiar i no podem 

fer més que reconèixer totes les facilitats i confiances que en nosaltres han dipositat. 

També de manera molt especial voldríem agrair les xerrades del senyor Ferran Balança, lletraferit 

com s’autoanomena, que ha dedicat tota una vida a estudiar la història de Martorell amb veritable 

devoció. 

I no seria just acabar aquests agraïments sense mencionar Construcciones Ponte-Arosa que ens ha 

deixat disposar de les seves eines per fer l’aixecament arquitectònic.  

I finalment al tutor, Joan Serra, que, tot i trobar-se amb dos projectistes que portaven bastant temps 

sense tenir contacte amb el món acadèmic, ha sabut inculcar les ganes necessàries per fer una 

bona feina, tasca que només pot fer una persona que realment sent una vertadera passió per la 

professió. 
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8 CONTINGUT DEL CD 

 

S’adjunta un CD amb suport informàtic i pdf d’aquest projecte final de carrera. 

En la carpeta suport informàtic hi ha els fitxers en format word V1 TFC memoria.doc  i V2 TFC 

annexes.doc que és aquest document que esteu llegint i el dels annexes; hi ha tots els plànols 

presentats a la relació de plànols (vegeu detalls de nom, format, títol i volum on apareixen segons 

indicacions a la taula de l’apartat corresponent) a més d’altres arxius .dwg que són les referències 

externes dels arxius principals. S’adjunten també les fotografies usades als arxius de CAD amb la 

nomenclatura IMG_xxxx.JPG. S’adjunta també el fitxer de plometes usat per a la correcta impressió 

dels plànols. 

Hi ha una carpeta denominada pdf on hi ha una còpia dels dos documents presentats: V1 TFC 

memoria.pdf i V2 TFC annexes.pdf preparats per a la impressió a doble cara en format A3. 
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