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RESUM
L’objectiu d’aquest Projecte Final de Carrera és assolir un coneixement en profunditat del Santuari de la
MARE DE DEU DE LA SALUT de Sabadell, recopilant la documentació existent però dispersa, ampliant
i complementant-la. El document final s’entregarà al Patronat gestor del Santuari per tal que serveixi
com a document base per a futures actuacions constructives a realitzar així com un millor enteniment
de la edificació i la seva història, incidint en els aspectes constructius.

Per tal de contextualitzar l’edifici, primer s’ha fet un estudi de l’entorn, explicant les relacions entre el
municipi de Sabadell i el Santuari, molt estretes i vinculades, recollint totes les referències documentals
ordenades cronològicament, i que han servit per elaborar una hipòtesi d’evolució constructiva.

L’aixecament gràfic mitjançant estació total làser i presa de mides de forma manual, ha permès
elaborar el conjunt de plànols que permeten entendre l’edificació. Els diferents sistemes emprats, tant
el traspàs de les dades preses a mà, com la superposició de imatges amb els punts de l’estació total
queden reflectits en l’annexa final.

El següent pas ha estat l’estudi arquitectònic i constructiu, tot analitzant els aspectes formals i
constructius del Santuari, basant-me en l’aixecament gràfic i la documentació trobada en els diferents
arxius relacionats més endavant. S’ha fet una identificació dels punts més significatius i dels detalls

S’ha fet un recull de fotografies històriques que, permeten entendre l’evolució constructiva de
l’edificació, també l’estudi de la documentació dels arxius ha servit a aquesta feina.

El conjunt de les etapes descrites i que conformen el projecte compleix amb un doble objectiu. El
primer ha servit per tenir un coneixement del Santuari, base per a qualsevol ampliació, estudi de detall,
o actuació a l’edificació. El segon objectiu el docent, m’ha permès realitzar un treball interessant i que
m’ha obligat a aplicar diversos coneixements adquirits durant l’estudi de diferents assignatures.

Tot i el limitat valor arquitectònic del Santuari, s’ha constatat l’important simbolisme que té l’edificació
per a la ciutat de Sabadell i els sabadellencs. La Salut forma part del patrimoni històric de Sabadell i les
institucions reconeixen la seva importància. No es pot escriure la història de Sabadell sense tenir en
compte La Salut. Pels devots de la Mare de Déu és un punt de referència a la comarca.
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1 INTRODUCCIÓ

1.1 OBJECTIUS

L’objectiu del projecte és, elaborar un document bàsic i imprescindible per a futures actuacions, que tot
estudi d’intervencions hauria de contenir. Per tal d’elaborar aquest document s’ha de conèixer el
Santuari des del punt de vista no només constructiu, sinó en el conjunt històric i de relacions de
l’edificació amb el seu entorn, de manera que, les solucions adoptades a les possibles intervencions
tinguin coherència amb l’edificació. També ha servir, aquest projecte, per al desenvolupament d’estudis
de detall de les diferents parts constructives.
A fi de poder assolir l’objectiu, i, des del punt de vista docent, s’han utilitzat diversos coneixements
assolits durant el recorregut curricular,com construcció, topografia, dibuix, història. Alguns d’ells que, de
forma personal, tenien per mi un coneixement baix i allunyat de les tasques desenvolupades al meu lloc
de treball.
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1.2 ESTRUCTURA DEL PROJECTE

El projecte comprèn tres parts diferenciades, totes estretament relacionades. la primera és la recerca
històrica de l’edificació i la interacció del mateix amb el Municipi de Sabadell on s’ubica. L’anàlisi de les
dades obtingudes ha permès entendre tot l’entorn de relacions amb els devots, i habitants de la zona, i
l’evolució històrica i social d’un edifici d’un gran simbolisme per a la Ciutat.
La segona part és l’estudi constructiu de l’edificació, entenent a partir del plànols aixecats, de la
documentació analitzada, i de les diferents visites in situ, com funciona i com es relacionen els
diferents sistemes constructius.
La tercera part ja identificada, és l’aixecament gràfic dels plànols, de manera que serveixin, com he
mencionat de document per a futures intervencions, i també ajudin a entendre el funcionament de
l’edificació.

1.3 APORTACIONS I OBJECTIU DE CONTINUACIÓ
Aquest projecte pretén ser la base d’unes futures intervencions que es facin al Santuari. No es fa cap
proposta de intervenció, primer perquè el projecte, com a projecte final de carrera, i, degut a
l’envergadura seria molt gran. I segon perquè, tal i com s’ha pogut comprovar en les diverses visites,i
de les converses mantingudes amb els responsables de manteniment de l’edificació,el Santuari no te
patologies importants que puguin donar peu a elaborar una proposta d’intervenció.

Fig. 1: Façana principal Santuari La Salut.
Font: Elaboració pròpia

Ha estat molt motivant el fet que, el projecte presentat, s’entregarà integrament a la junta
administradora, per tal que les persones encarregades del manteniment i la conservació, ho puguin fer
servir, ampliar i millorar. Per tant aquest projecte aporta un petit gra de sorra per a la conservació i el
manteniment d’un edifici històric.
Des del punt de vista docent és un projecte que te la capacitat de generar un nou projecte final de
carrera. Proposant millores, i/o intervencions com ara per exemple de tipus energètic.
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2 EMPLAÇAMENT
L'establiment del bronze final i de la primera edat del ferro més important de Sabadell és localitza a Can
2.1 HISTÒRIA DE SABADELL

Roqueta. Els diversos jaciments excavats (Can Roqueta II, Can Roqueta/Torre-romeu, Can Revella,
sector DIASA,...) han aportat més de set-centes estructures de diversa índole, distribuïdes en 190

La prehistòria

hectàrees. La segona àrea en importància es localitza a l'oest del terme municipal, es tracta del serrat
de Can Feu, amb una diacronia paral·lela a Can Roqueta.

El Ripoll i la seva riba acullen els primers grups humans que s'estableixen en el territori de Sabadell. El
riu i la seva conca ofereixen als grups paleolítics i als primers agricultors una extensa gamma de

L’època romana a Sabadell

recursos animals, vegetals i materials, necessaris per fomentar la seva economia, societat i tecnologia.
Avui en dia, el poblament d'època romana, visigòtica i alt medieval a l'actual terme de Sabadell pot ser
El paleolític i el neolític

conegut i estudiat gràcies a l'arqueologia i a l'excavació dels importants jaciments sabadellencs.

Els primers indicis de presència humana a l'actual territori de Sabadell estan documentats al bosc de
Can Deu, a prop de la mina de Ribatallada. La troballa en superfície d'un conjunt d'ascles de sílex,
atribuïts al paleolític mitjà (100.000 - 36.000 aC), donen testimoni de la possible existència de grups de
caçadors - recol·lectors assentats en les proximitats del riu Ripoll.

Pel que fa al neolític, les troballes més antigues es localitzen a Can Gambús i a Can Roqueta. El
jaciment de Can Gambús presenta un conjunt de fosses pertanyents al neolític antic: una fossa tipus
sitja del neolític antic cardial (Can Gambús-1) i un parell de cubetes del neolític cardial i postcardial
(Can Gambús-2).

El calcolític i l’edat de bronze

Les ocupacions d'aquesta època proliferen per tot el terme de Sabadell, cal destacar, però, dues grans
concentracions a les serres de Can Feu (Can Gambús) i de Sant Iscle (Can Roqueta). El model
d'ocupació territorial estaria constituït per petits assentaments, simultanis o successius, destinats a
cobrir les necessitats de subsistència dels grups humans.

L’edat del ferro
Fig. 2: Principals jaciments d’època romana i visigòtica del terme de Sabadell.

El bronze final i la primera edat del ferro representen l'ocupació més intensa del panorama prehistòric
sabadellenc. A nivell cronològic es desenvoluparan entre el 1.300 i el 550 aC. A grans trets, aquests
períodes es caracteritzen per una sèrie de canvis que tradicionalment han estat relacionats amb
l'arribada d'alguns grups humans de procedència transpirinenca: els anomenats camps d'urnes.

Font: Oficina del patrimoni Ajuntament de Sabadell. (www.sabadell.cat/oficinadelpatrimoni) setembre -12
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Els jaciments d’època romana republicana (segles II-I a.C.)

inicis del segle III dC. D'aquesta destaca una considerable pars rustica, dedicada a la producció i
comercialització de vi laietà, amb una àmplia àrea de magatzem amb una seixantena de dolies, un gran

L'actual terme de Sabadell, amb aproximadament uns 38 km2 de superfície, està vertebrat per l'eix

forn de producció d'àmfores tarraconenses del tipus Laietana 1 i tres forns més de ceràmica comuna i

central del riu Ripoll, que ha configurat al llarg del temps unes terrasses superiors fèrtils a banda i

sigil·lada hispànica.

banda de la seva riba, on s'hi han instal·lat grups humans ja des de la prehistòria.
Així mateix, també destaquen les restes de la pars urbana o residencial, de la que podem identificar
És en aquestes planes i suaus carenes paral·leles al curs del Ripoll, on hi trobem emplaçats els

una àrea de banys amb presència d'una gran piscina central o natatio i dues piscines més petites de

assentaments romans, visigots i alt medievals, especialment al llarg de la serra de Sant Iscle o serra de

quasi dos metres de fondària, connectades per una canal principal de desguàs de més de 15 metres de

la Salut en el costat de llevant, i al llarg de la serra o carena de Can Feu a ponent del terme. D'aquesta

llargada. Per altra banda, destaca una estança pavimentada amb un mosaic de tessel·les blanques i

manera, i pel què fa al període romà inicial podem constatar a Sabadell el pas del principal traçat de la

negres amb la figura de Neptú acompanyat d'una sirena o tritonessa, i amb un sòcol d'aplacats de

via romana que unia Roma amb Cadis, la coneguda Via Augusta. Aquesta via de l'interior pot ser

marbre a les parets. Tota aquesta obra forma un conjunt constructivament unitari bastit en un mateix

datada, en el seu traçat primigeni, a l'època republicana, tot i que es detecta una profunda i sistemàtica

moment, entre finals del segle I aC. i principis del I dC., després de preparar el indret i efectuar diversos

remodelació de tot el seu recorregut duta a terme per l'emperador August.

anivellaments de terres. Així mateix, cal tenir en consideració la troballa, durant les diferents
intervencions arqueològiques, de restes de suspensura, pila, tubuli i tegula mamata, escampades per

En el seu recorregut al pas pel Vallès, aquesta via enllaçava, segons les fonts itineràries, tres o quatre

tota l'àrea del jaciment i en especial a les proximitats de l'hostatgeria. Tots aquests elements estan

mansions diferents: Semproniana i Praetorium (identificades a la zona de l'actual Granollers/Parets i la

estretament relacionats amb els paviments sobreelevats i el sistema de calefacció subterrània

Roca del Vallès), Arragone (identificada a la zona del santuari de la Mare de Déu de la Salut de

(hypocaustum) de les termes, i ens permeten confirmar realment l'existència d'uns banys a la vil·la de la

Sabadell) i Ad Fines (identificada a l'actual Martorell). Així, pel que fa al tram concret que creua el

Salut.

territori del Vallès, aquest sabem que vindria de Sant Celoni, per Llinars i la Roca, passant per Parets,
Sabadell, Sant Quirze, Ca n'Ametller/Sant Llorenç de Fontcalçada a Sant Cugat, sud de Rubí i

Altra vil·la romana va ser la de Sant Pau de Riusec, però per quedar fora de l’àmbit d’aquest projecte

Castellbisbal, per anar a travessar el riu Llobregat pel pont del Diable a Martorell.

no es detallaran els jaciments.

La vil·la romana de la Salut

Els jaciments d’època romana imperial (segles I-III d.C.)

Aquest jaciment, conegut ja des de principis del segle XX gràcies a les primeres excavacions de 19121916 i 1931-1949, ha estat darrerament, i després de molts anys d'oblit, objecte de diverses

Pel que fa al període alt imperial romà, entre els segles I i III dC, ja disposem de més jaciments al terme

intervencions arqueològiques entre 2002 i 2006. Aquestes han aportat noves dades estratigràfiques i

de Sabadell. Per una banda, tenim que les dues importants vil·les republicanes precedents de la Salut i

informacions científiques que permeten completar el coneixement del jaciment després de noranta

de Sant Pau de Riusec continuen vigents i en funcionament, amb certes transformacions i

anys.

remodelacions de les seves estructures. Per altra banda, detectem l'aparició de nous jaciments, també
tipus vil·la romana residencial i productiva, com ara els casos de Can Feu, Castellarnau i Can Bonvilar.

Així doncs, les diverses excavacions arqueològiques fetes a l'entorn del santuari de la Mare de Déu de
la Salut, han testimoniat l'existència d'un important jaciment d'època romana, identificat com una vil·la

Els jaciments d’època romana baix imperial (segles IV-V d.C.)

de tipus rural. Tanmateix, tot i que el coneixement que tenim d'aquesta vil·la és força complet, gran part
del jaciment roman encara per excavar.
En aquest període, immers ja en plena crisi del món romà i dins l'etapa de les invasions germàniques,
Aquesta vil·la sabem que va ser fundada en època republicana cap a la primera meitat del segle I aC
sobre un assentament ibèric precedent, i sembla que va perdurar fins a les darreries del segle II dC o

observem com les vil·les precedents de la Salut, Sant Pau de Riusec i Can Feu, ja han estat

Aixecament arquitectònic, estudi històric i constructiu del Santuari de la Mare de Déu de la Salut

abandonades al llarg de les centúries anteriors, entre els segles II i III dC, sense presentar cap tipus de
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Els jaciments d’època visigòtica o de l’antiguitat tardana (segles VI-VII-VIII d.C)

continuïtat d'ús immediat.
Per altra banda, detectem però, l'aparició d'unes vil·les de nova creació, emplaçades en indrets

Durant aquest període de domini visigot de la Tarraconense romana s'observa un canvi radical dels

diferents i de dimensions més reduïdes, que tanmateix no coneixem en profunditat. Es tracta dels

assentaments i l'aparició d'un nou patró de poblament. Aquesta transformació dels llocs d'habitació i el

jaciments del Poble Sec i del Pla d'Antena/Sant Nicolau d'Arraona. D'aquesta manera, també podem

canvi d'explotació del territori durant l'antiguitat tardana, és del tot evident en el cas del Vallès i, per

observar, de forma molt incipient però, una certa continuïtat de poblament en els indrets de

extensió, al terme de Sabadell.

Castellarnau i de Sant Pau de Riusec, amb remodelacions i transformacions puntuals de les seves
estructures.

Al terme de Sabadell, tenim l'important jaciment d'època visigòtica i poblat agrícola de Can Gambús 1,
datat als segles VI-VIII dC, que esdevé, ara com ara, un dels vilatges de l'antiguitat tardana més

L’antiguitat tardana i l’Alta Edat Mitjana

complet que tenim a Catalunya. Aquest jaciment, excavat en la seva totalitat, es troba situat al límit sudoest del terme, just a tocar de l'autopista i la localitat de Sant Quirze del Vallès.

Per altra banda, al terme de Sabadell, tenim també restes parcials d'altres assentaments i poblats de
l'antiguitat tardana amb aquestes mateixes característiques a la zona de la Salut, a Torre Romeu/Can
Roqueta i al Pla d'antena de Sant Nicolau, amb presència de sitges per a l'emmagatzematge de cereal i
estructures de producció agrícola, com ara dipòsits per al vi.

Els jaciments d’època alt (segles VIII-IX-X d.C)

Durant el període de invasió i domini islàmic dels territoris actuals de Catalunya, durant la primera
meitat del segle VIII no se saben gaires coses i no es pot dir sobre el poblament al territori de Sabadell.

En els assentaments es documenta la presència de necròpolis de tombes antropomorfes i l'aparició ja
de petites esglésies preromàniques de tipus funerari al segle X, que en algun cas, i ja posteriorment,
esdevindran parròquies entrat el segle XI. Al terme de Sabadell, tenim el cas de l'església preromànica
de Sant Iscle de la Salut i de l'església de Sant Nicolau d'Arraona (abans Sant Feliu), que conserven en
alçat gran part dels edificis preromànics, amb una petita nau única i absis rectangular, i murs fets de
pedra i morter amb opus spicatum.

Edat mitjana
Fig. 3: Principals jaciments d’època alt medieval del terme de Sabadell.
Font: Oficina del patrimoni Ajuntament de Sabadell. (www.sabadell.cat/oficinadelpatrimoni) setembre -12

La parròquia de Sant Feliu d'Arraona és esmentada per primera vegada en un document de l'any 1039.
Situada al marge esquerre del riu Ripoll (entre el que ara és el barri de Torre-romeu i el cementiri de
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Sabadell), d'aquesta parròquia en queda l'actual capella de Sant Nicolau. La parròquia, junt amb el
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1900 – 1979

castell d'Arraona (1049), controlava el terme d'Arraona, un terme de poblament dispers.
El segle XX és el del gran creixement, la població es multiplicà per vuit en 75 anys del 1900 al 1978.
La formació d'un nucli de poblament agrupat es va produir, en canvi, a la plana del marge dret del riu

Sabadell experimenta un fort impuls industrial, sobretot en el tèxtil i la metal·lúrgia, modernitza la seva

Ripoll, amb unes primeres edificacions que es van construir al costat de la capella de Sant Salvador

economia amb els serveis, Els nous barris en els anys 50, 60 i inicis dels 70 creixent a una velocitat

(actual església de Sant Fèlix), documentada de l'any 1076 ençà. A la llera del riu també s'hi

desmesurada però sense ordre ni concert. Els moviments veïnals i els grups polítics i sindical de la

construeixen els primers molins fariners.

ciutat implantats de fa anys s’impliquen en la lluita democràtica a les acaballes del període franquista.

Segle XV

1980 – 2000

Els primers reptes del nou ajuntament democràtic són en l’entorn de la urbanització de la ciutat i la
Sabadell va viure un descens demogràfic durant aquest segle. La vila tenia entre 500 i 600 habitants

creació d’equipaments públics. Les infraestructures degut al creixement desmesurat del anys anteriors

que es concentraven a l'actual centre històric, una important cruïlla de camins. La frontera amb el terme

fan la implantació de l’enllumenat, clavegueram, Es creen nous parc l’any 1992: el de Catalunya i el

de Terrassa arribava fins al carrer de les Valls.

Taulí. Es comença a recuperar l’entorn del riu Ripoll amb la creació del parc fluvial.

Una de les obres més importants que es van dur a terme a la vila va ser la conducció de les aigües de
la Font Rosella que la reina Elionor havia atorgat el 1367. A la vora del riu Ripoll s’hi comencen a bastir
els primer molins drapers.

Època moderna (segles XVI-XVIII)

La vila comença a créixer més enllà de les seves muralles. Les primeres cases fora del perímetre
emmurallat de la ciutat van començar a bastir-se a partir del segle XVI. El creixement urbà va inutilitzar
alguns dels antics portals, que van haver de canviar la seva ubicació. Es van construir nous edificis
com ara el casal de l'Estudi (conegut després com la Casa del Comú) i un nou porxo a la plaça Major.

Segle XIX

La ciutat va passar dels 2.000 habitants a començaments de segle als 23.044 (cens de 1897). El
caràcter industrial de Sabadell es va veure reforçat durant aquest segle, en què destaquen diversos
esdeveniments com ara la instal·lació de la primera màquina de vapor en una fàbrica tèxtil (1838) i la
fundació de la Societat d'Amants de l'Agricultura i la Indústria de la Vila de Sabadell.
Aquesta es preocupava de l'abastament d'aigua per a la indústria i la població, tema sempre greu a
Sabadell.
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2.2.2 SITUACIÓ ACTUAL

El Santuari de la MARE DE DEU DE LA SALUT, coneguda de forma popular com LA SALUT, està

Sabadell i el Santuari han mantingut una relació de pertanyença mútua, com més endavant

ubicat en el terme Municipal de Sabadell, municipi de la província de Barcelona i que pertany a la

desenvoluparem. Però aquesta no ha estat exenta de moments de tensió, entre els diferents òrgans

comarca del Vallès Occidental. L’edificació es troba situada a la serra de Sant Iscle, tocant a la

municipals i els responsables eclesiàstics, que alhora han col·laborat en les diferents juntes

carretera de Caldes C-1413 i passa tocant el Santuari el camí de Ripollet a Castellar. La cota del

restauradores i administradores

terreny és 226,8 s.n.m. segons el Institut Cartogràfic de Catalunya i les seves coordenades segons el
sistema UT31N – ETRS89 són 426.890,5 est – 4.601.624,5 nord. Actualment es troba integrat en el

De la documentació extreta de l’arxiu històric de Sabadell (AHS), capsa G82-753 Religió. Santuari de la

parc periurbà de la Salut.

Salut 10.1 14 1850-193. El 25-V-1876 es constitueix la Junta Restauradora del Santuari, en la
composició hi ha representats municipals. Serà l’Ajuntament qui cedeix els materials de la fortificació de
la Vil·la per a la construcció del Santuari, com poder observar ja des dels inicis existeix un fort vincle
entre els representats municipal i el Santuari. La gent de Sabadell te una forta devoció per la verge de
la Salut i participen activament en la construcció i col·laboren amb aportacions dineràries per a la
mateixa. És l’Ajuntament qui cedeix uns horts per tal que l’ermità el 30 d’abril de 1814, hi tingui sustent.

Serà l’any 1923 en que el bisbat de Barcelona donen per fet la propietat i els drets del Santuari i el seu
entorn. Entre els anys 1923 i 1926, l’Ajuntament reclama judicialment el fondament principals en que
l’Ajuntament recolza els seus drets en el Santuari del Verge de la Salut. Finalment el pleït es paralitza i
finalitza amb l’aprovació per part de l’Ajuntament del projecte d’escriptura de transacció.

L’any 1926 es signa el pacte de la concòrdia, pel qual l’Ajuntament és propietària del bens immobles i
se’n cuida i l’església és propietària dels bens immaterials i se’n fa càrrec. Els darrers 72 anys fins el
1998, ha estat vigent aquest pacte. Pel qual l’Ajuntament de Sabadell, entre d’altres, dona diners per a
la conservació i el manteniment del Santuari, tanmateix és l’Ajuntament part d’aquesta junta. L’any
1998 l’Ajuntament trenca el pacte, obligat per la nova normativa jurídica i creen un nou conveni per qual
el bisbat de la demarcació Episcopal del Vallès passa a ser propietària del edificis d’ús exclusivament
religiós.

Una referència actual i que dona una visió del que el Santuari de la Salut representa per als
Sabadellencs i les seves institucions, és la celebració de l’Aplec de la Salut, considerada la segona
festa major de Sabadell, i una de les més antigues de la ciutat, més de 300 anys.
L’Ajuntament de Sabadell hi participa i es fa ressò d’aquesta festivitat en les seves notícies municipals,
que es celebra el dilluns després del segon diumenge de maig, Té un caire familiar en el que les
famílies es reuneixen per passar-hi el dia. Els devots de la verge de la Salut celebren una missa,
multitudinària i fan ofrenes florals a la verge de la Salut.

Fig. 4: Principals Situació Santuari La Salut.
Font: Institut Cartogràfic de Catalunya. (www.icc.cat ) setembre -12
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L’entorn del Santuari de la Salut és un espai qualificat de parc periurbà, un dels tres existents, al Pla

El parc de la Salut és un espai que conté un patrimoni cultural, històric i paisatgístic en qual s’integren

General Municipal d’Ordenació de Sabadell. Té per objectiu garantir i promocionar les funcions

els diversos elements culturals, naturals i ecològics.

ambientals, d’esplai de repòs, esbarjo i lleure per als ciutadans. De fet aquest parc és un més del
conjunt d’espais agroforestals que es volen mantenir, en l’espai i en el temps, anomenat El rodal. Els

Trobem dues fonts: la font vella de la Salut, que es troba a peu del torrent de Canyameres, punt d’on

diferents espais del Rodal, que formen part indestriable del medi natural del Vallès, es compon de

agafava l’aigua l’antic ermità, i que segons la llegenda s’hi va trobar la verge de la Salut, i la font nova

patrimoni natural, protecció de al flora i fauna, gestió forestal, camins-turisme, itineraris naturals, parcs

(coneguda per les tres Fonts), amb aigua de la xarxa.

periurbans.
L’Ajuntament de Sabadell a editat un document de senyalització del Patrimoni Històric de Sabadell, en
El conjunt del parc periurbà on es troba la Salut hi trobem diversos edificis i una zona de restes

el que recull 23 edificis per a descobrir, i entre ells s’hi troba la Salut. Posa de manifest la notorietat que

arqueològiques, tres dels quals estan protegits així com la zona de restes arqueològiques i catalogats

té aquest edifici per a la ciutat, en el conjunt del seu patrimoni històric

pel pla especial de protecció del patrimoni de Sabadell (PEPPS) aprovat l’any 2007.
Corroborem amb totes aquestes dades que, la relació entre el la gent de Sabadell , les institucions
Municipals i el Santuari de la Mare de Déu de la Salut, és de respecte, d’orgull, i d’una relació estreta
tant al llarg de l’historia com en l’actualitat. Com hem fet menció en el resum tot i no ser un edifici d’una
rellevància arquitectònica molt gran si que té i demostrem el valor sentimental i patrimonial de
l’edificació per al municipi.

Fig. 5: Plànol informatiu Pla especial de protecció del patrimoni

Fig. 6: Extracte de la publicació dels 23 edificis històrics catalogats.

Font: Oficina del patrimoni Ajuntament de Sabadell. (www.sabadell.cat/oficinadelpatrimoni) setembre -12

Font: Ajuntament de Sabadell, desembre 2010.
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És el segle XVI quan els consellers de la Vila inicien l’ampliació i millora de l’edifici de l’alberg de
l’ermita i la casa de l’ermità, s’executa també el clos de la mural, es realitza un pou dintre del pati de la

3.1 PRIMERS POBLADORS – ERMITA DE SANT ISCLE I SANTA VICTORIA

casa (que encara avui existeix) i es realitzen obres per a l’aprofitament de l’aigua de les teulades.

Originàriament en la serra de Sant Iscle, a la zona del santuari, s’hi va instal·lar un assentament ibèric
que en principi haurien de ser cabanes més o menys disperses. Posteriorment s’hi assentaria la vil·la

3.2 LA LLEGENDA DE LA MARE DE DÈU – L’APLEC

romana anomenada Arrahona o Arragona, aquesta estació (poblament) de la via Augusta s’ubicava a
tocar del pas de l’anomena via, d’una certa importància. Excavacions realitzades han pogut constatar la

A mitjans del segle XVII, torna una altre onada de malalties infeccioses i la ermita de sant Iscle, tornà a

presència de termes i eines destinades a la fermentació de vi. Tot i que és majoritàriament acceptat

realitzar les funcions de morberia, en aquesta ocasió la falta d’espai obligà a tirar les parets per poder

que Arrahona és la sona de l’actual ciutat de Sabadell, hi ha alguns estudis que discrepen d’aquesta

donar cabuda als malalts. La falta d’higiene de les aigües del pou construït a l’ermita, obliguen a

teoria majoritària.

l’ermità a anar a buscar aigua a la font de Canyameres, ubicada a la riera del mateix nom al nord de
l’ermita. Sense data precisa, però una possible és el 1682, l’ermità en una de les seves tasques de

Posteriorment a l’edat mitjana, fins on arribaria el poblament d’Arragona, el culte religiós tenia la seva

recollida d’aigua a la font va trobar la talla de la Mare de Déu. La troballa de la talla així com la curació

expressió cristiana en la parròquia de Sant Feliu d’Arrahona, de la que en l’actualitat només queda la

dels malalts, gracies a l’aigua de la font fa que la gent atribueixi el miracle de la sanació a la Mare de

capella de Sant Nicolau. Cap el 1300 el culte als màrtirs cordovesos, Sant Iscle i Santa Victòria es

Déu de la font de la Salut.

realitza a la capella antiga de Sant Iscle, edificada sobre parets i paviments de construccions romanes,
descobertes el 1934, a la zona de l’esplanada de la serra, a la que la gent es va començar a referir com

Una data importants per als creients i sabadellencs és L’Aplec de la Salut. A finals del segle XVII, el 24

a serra de Sant Iscle. Tot i que la població de l’antiga Arragona va anar-se desplaçant cap a la part

de gener de 1696 es té constància de l’aplec de l’ermita, posteriorment es passarà a celebrar el segon

plana, tot just creuat el riu Ripoll, la devoció pels màrtirs va continuar fent acostar la gent a l’ermita

diumenge de maig, els devots cada cop més nombrosos s’apleguen per donar gracies a la seva

ubicada a la serra de Sant Iscle.

venerada Mare de Déu, per la sanació dels malalts instal·lats a la morberia durant els anys de la pesta

A principis del segle XV, hi havia un ermità que custodiava la ermita de Sant Iscle, la presència
d’ermitans es perllongà fins l’any 1851. És el consell de la Vila qui té cura de l’ermitatge i de la
conservació de l’edifici, li cedeix terres per al conreu de l’ermità l’any 1455. Es clara doncs la vinculació
entre la nova urbs i l’ermita on els seus nous pobladors tenien la referència de culte cristià, a la que
continuen assistint per a les ofrenes i precs.

Durant el segle XVI les pestes i febres, epidèmies provocades per les guerres i la falta d’higiene fan del
Santuari, un lloc apartat de la població de la plana de Sabadell, que sigui utilitzat com a morberia, això
permetia tenir als infectats i possibles infectats en quarantena, per tractar-se d’un lloc en alçada ventilat
i poc exposat al contacte massificat a qui contagiar, allunyat del centre de la població..

Passats aquests períodes de sacrifici, el poble continuà assistint a realitzar el culte als seus dos màrtirs
Iscle i Victòria, al Santuari, es fa menció a partir de l’any 1578 d’una processó anual el 17 de novembre,
data de la festivitat de tots dos màrtirs. Continua evident la relació entre la ciutat de Sabadell i el
Santuari.
Fig.7: Aplec de la Salut – Any desconegut Autor desconegut- (abans 1907)
Font: Arxiu històric Sabadell (doc: mhs-Salut-Actes-1)
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Finalment el 23 d’Abril de 1882 s’inaugurà el temple que en gran part és el present, ja com a obra de

3.3 L’ANTIGA ERMITA – EL NOU SANTUARI

l’arquitecte Miquel Pascual i Tintorer, conegut arquitecte modernista que arribà a ser arquitecte entre
A finals del segle XVII l’ermita de Sant Iscle i Santa Victoria amenaça ruïna, el consell de la vila aprova

d’altres municipis del de Sabadell i col·laborador d’Antoni Gaudí.

una restauració que es veu paralitzada amb “la gloriosa” la revolució de l’any 1868, els políticament
complexes anys inicials de sexenni democràtic no van permetre la construcció del nou temple més gran

Com es pot observar del dibuix original de

i digne, tal i com havia proposat l’ajuntament el 1872.

l’arquitecte no ha variat a la construcció
final, si que hem crida l’atenció que en el

Segons els documents de la capsa G82-753 del Santuari de la Salut de l’arxiu històric de Sabadell, el

dibuix de l’esfondrament, si correspon a la

25 de maig de 1876 es constitueix la junta restauradora del Santuari de la Salut, i s’encarrega

realitat, els arcs són apuntats, mentre que

l’arquitecte de Barcelona senyor Carles Gauran “el levantamiento de los planos de la futura iglesia con

el projecte del sr. Pascual, i que finalment

encargo de que los ultime a la mayor brevedad”.

és el que ha arribat als nostres dies són
de mig punt, més senzills d’execució.

El 21 de juny de 1876 L’Ajuntament cedeix a la junta restauradora el material de la fortificació de la

Desconeixem per complert si, és una de

vil·la (Sabadell) que en aquell moment d’expansió els estava enderrocant.

les causes a afegir a un suposat temporal,
El 29 de Juny de 1876, un

que segons alguns historiadors podrien

cop

haver estat causa del desastre.

acabada

revolucionari
primera

el
es

període
posà

pedra

en

fonaments

de

cantó

ponent.

de

la
els

l’absis

Fig.9: Representació projecte juntament amb el campanar del sr. Miquel Pascual

del

Font: “La Mare de Deu de la Salut de Sabadell” Aut.: Dr. Ernest Mateu i Vidal

L’acta

d’inauguració de les obres es
realitza

amb

protocol

de

Joaquim

de

Marimón

de

Un cop acabat el nou Santuari, l’antiga ermita va quedar descuidada, es va iniciar un procés involuntari

col·legi

de abandonament de l’edificació, la falta de manteniment i les inclemències climatològiques van portar

Pons,

notari

del

Territorial de la ciutat de

al deteriorament de l’ermita fins al punt que el 5 de maig de

Barcelona resident a la vil·la

1896 s’enderrocà les voltes de l’antiga ermita de Sant Iscle

de Sabadell. El mes de gener

que amenaçaven ruïna, es van mantenir els murs i carreus

de 1879 acabant de bastir

que encara avui resten adossats a la part de tramuntana a

l’edificació, durant la nit del

l’edifici de l’hostatgeria, posteriorment es va fer una nova

27 al 28,s’ensorren els arcs i

coberta i actualment La capella de Sant Iscle i Santa Victoria

la volta de la nau, destituït

és administrada pel Ajuntament dins el parc Periurbà de la

degut a l’esfondrament.

Salut. Es una menuda edificació de planta rectangular i de
petits carreus.

Fig.8:Representació esfondrament Santuari obra sr. Carles Gaurán.
Font: “La Mare de Deu de la Salut de Sabadell” Aut.: Dr. Ernest Mateu i Vidal

Fig.10:Antiga ermita Sant Iscle
Font: Elaboració pròpia.
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3.4 AMPLIACIONS I RESTAURACIÓ
De la documentació consultada a l’arxiu històric del col·legi d’arquitectes de Barcelona sabem que,
s’encarrega la restauració del santuari a l’arquitecte Francesc Folguera i Grassi, per part dels devots de
L’any 1907 es construeix el campanar, a càrrec de

la Verge de la Salut :”... bajo esta advocación y particularmente en el Altar Mayor del mismo, reinará la

l’arquitecte Miquel Pascual i Tintorer, es clara la

máxima suntuosidad compatible con la observacia riguraos de las formas del culto impuestas por la

influència modernista sobretot en la coberta del

Sagrada Liturgia y la mayor dignidad artística. Inspirados en este propoósito los artistas a quienes la

mateix amb un mosaic ceràmic al més pur estil de

Junta de obra ha encargado su realización, someten a su apobación la traza general y la de ejecución

l’època, tot i que l’ utilització de la fàbrica de totxo

de su proyecto según los siguientes puntos. 1.- En el prebisterio de la Iglesia se modificará la estructura

vist, també és una influència clara d’aquest estil.

arquitectónica del ábside, excesivamente corpórea y con elementeos a alturas distintas y discordes que

Depenen de les fonts consultades atribueixen el

hacen dificil la solución decorativa a base de grandes

bastiment del campanar a un altre arquitecte

pinturas al fresco. Para dar lugar a las misma, las gruesas

modernista, deixeble de Domènech i Muntaner,

columnas y elementos sustantes de las bóvedas se reducen

col·laborador igualment de Antoni Gaudí, tot i que

de volumen y simplifican en su forma para dar lugar a

en la biografia consultada no apareix com a obra

encuadramientos superficiales de formas armónicas, propias

seva la execució del campanar.

para la decoración mediante grandes pinturas al fresco, de
manera que pueda realizarse una sintesis entre las formas
arquitectónicas que definen las superfícies que han de ser

Fig. 11: Vista campanar oest La Salut.

asiento de la decoración pictórica. A este efeto se han

Font: Arxiu històric Sabadell “FCR01089” Abans 1928.

acentuado el valor lineal de los elementos arquitectónicos
mediant adecuado molduraje que los reduzcan al volumen e

L’any 1298 s’engrandeix el Santuari amb un cambril bastit

intensidad convenientes. Esta modificación es factible por

damunt la Sagristia, també es va engrandir el Santuari amb

cuanto la estructura arquitectónica es ficticia, sin realizar

la construcció dels departaments laterals que cobreixen les

función de sostenimientoy le exige la unidad artística

parets dels contramurs exteriors del Santuari. L’any 1936 els

necesaria entre la arquitectura y la de coronación.”

incendis provocats destrueixen el Santuari i la bella imatge
Fig. 13: Destroces interior Santuari

de la Mare de Déu de l’escultor Vallmitjana així com el
cambril.

Font: Arxiu històric Sabadell “mhs_salut_editici_27” Any 1936

“En la traza general del ábside puede observarse la estructura arquitectónica y la de distribución de
superfícies a que á lugar. De estas seran pintadas al fresco los fondos planos terminados en
semicircular que presentan los lados del ábside.”

“La parte baja ser recubrirá de mármol hasta una altura de dos metros y decorará con estuco, llevando
Fig. 12: Imatge Verge de la Salut conservada fins 1936
Font: AHS. Autor: Francesc Casañas Riera, 1930

juntas, estrellas y otros elementos simples esgrafiados.”
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“En el centro del prebisterio se alzará un ciborio que cobijará el altar. El ciborio sobre cuatro columnas

consistir en els quatre murals a l’oli de la nau central, amb escenes d’art sacre i sobre la història del

de mármol y capiteles de alabastro y arcos semicirculares, llevará una bóveda vaida revestida

Santuari.

interiormente de mosaico veneciano. Exteriorment los arco sustentantes de la cúpula se abriran sobre
un macizo rectangular que dé lugar a unos tímpanos que recuadrados de molduraje de mármol llevarán

El 19 d’octubre de l’any 1947 es produeix la coronació canònica de la Mare de Déu de la Salut.

relieves de bronce sobre fondo de alabastro”.

“Bajo el baldaquino la mesa de mármoles con aplicaciones de bronce. Corresponden a la riqueza del
baldaquino: La cruz y candelabros del altar seran de bronce fundido”.

La direcció artística de la reconstrucció va ser a càrrec de l’arxiver de la ciutat i capellà mossèn Ernest
Mateu i Vidal i conjuntament amb l’arquitecte Francesc Folguera i Grassi. Com podem observar del text
en el que s’explicaven les intencions en les obres de restauració podem entendre la suntuositat del
interior de la nau sobretot a la zona del presbiteri. També hi ha documentació sobretot gràfica de
dibuixos a mà alçada de les
motllures columnes i cornises
així

com

Documentació

el

cimbori.

annexada

en

aquest projecte en el punt 6.1.

Van

col·laborar

el

pintor

EVOLUCIÓHISTÒRICA SANTUARI

1876- 1882: NAU CENTRAL

1928

NOVA SAGRISTIA - CAPELLA ALTÍSSIM

1907:

1940

RECONSTRUCCIO - PORXOS ENTRADES

CAMPANAR - SAGRISTIA

sabadellenc mestre Antoni Vila i
Arrufat, el mestre vidrier Jeroni
Granell i els escultors Enric
Monjo, Rafael Solanich, Joaquim
Ros i Camil Fàbregas.

Fig.15: Fases evolució constructiva.
Font:Elaboració pròpia

Fig.14: Interior Santuari abans de la destrucció i posterior restauració.
Font: Arxiu històric Sabadell “FCR01099” Abans 1936.

L’any 1940 acabada la reconstrucció es celebrà l’aplec a l’interior del temple amb el seu altar egregi.
Tot i la inauguració representada en l’aplec, la restauració no havia finalitzat i continua. El mestre
Antoni Vila va pintar els murals existents actualment a la nau central i ho va realitzar en dues etapes.
La primera entre el 1944 i el 1952, concretament les pintures al fresc del presbiteri, volt, absidal i absis,
i la part alt de la alta dels murs de la nau principal. La segona etapa entre els anys 1958 i 1962, va

EVOLUCIÓHISTÒRICA SANTUARI
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3.5 ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
L’any

1987, coincideix amb l’entrada el mes de desembre del mossèn Jordi Sotorra l’Alcalde de

Entre d’altres documents consultats, com el llibret editat l’any 1970 “Breu historial del santuari de la

Sabadell i president de la Junta Administradora del Santuari, senyor Antoni Farrés encarregà a

Mare de Deu de la Salut de Sabadell”, els documents consultats a l’arxiu històric de Sabadell i el llibre

l’Acadèmia Catòlica, la gestió del Santuari, tant des del punt de vista administratiu com des del punt de

de la Salut del

vista de manteniment i reparacions de l’edificació.

Dr. Ernest mateu i Vidal així com les consultes al arxius s’extreu l’evolució

administrativa del Santuari, on es pot comprovar novament la estreta relació entre el municipi de
Sabadell i els administradors del Santuari.
En aquell moment el president de l’Acadèmia Catòlica era el senyor Esteve Renom i Pulit, el consiliari
De la propietat i administració de l’edifici i dels bens temporals de la Salut n’ha tingut cura la Vila i la

era mossèn Joan Busquets i Masana el tresorer era el senyor Josep Cabré. El 16 d’Abril de l’any 1988,

ciutat de Sabadell. L’Ajuntament nomena els custodis, i també els administradors de la Mare de Déu de

es realitzà una visita detallada al recinte per a avaluar les deficiències i elaborar posteriorment u pla

la Salut , des de 1699. L’any 1899 el rector de Sant Feliu i el Municipi signen un conveni que reconeix

d’obres de rehabilitació del Santuari. Que degut a l’esta d’abandonament que havia patit durant una

el Patronat exercit per l’Ajuntament, des de temps immemorial, en el Santuari, i que continuarà

dècada no eren menors tant al Santuari com a l’habitatge del capellà custodi. La visita es realitzà per el

exercint-lo, declarant-se i reconeixent-se també l’autoritat i jurisdicció del rector de Sant Feliu en el culte

sr. Esteve Renom, President de l’Acadèmia Catòlica, el sr. Josep Cabré, tresorer, i els senyors Daniel

i el béns espirituals.

Piña, Miquel Pla, Salvador Soley, Lluis Tarruell i Antoni Gil.

Segons el llibret publicat pels estaments eclesiàstics, l’any 1926 el bisbe Miralles i l’Ajuntament

L’any 1998, després de 72 anys de concòrdia, degut a uns canvis jurídics, aquest pacte representa

estatueixen una Concòrdia que dóna a l’administració del Santuari un regim definitiu, exemplar en la

legalment un problema per a l’Ajuntament, que degut al canvi jurídic pel qual l’estat es declara

seva forma jurídica i fecundíssim en la promoció del culte a la Patrona de Sabadell; i que també

aconfessional, no pot tenir la titularitat de bens amb finalitat exclusivament d’ús religiós.

reconeix i fixa, a més del diumenge, el dilluns de l’Aplec de la Salut con a diada tradicional i
definitivament establerta a la seva Patrona, i com a dia de festa en la ciutat..

Aquesta raó, ja que hi havia un altre inconvenient que es podia haver superat transformant en
associació fundació la junta administrativa, provoca el trencament del pacte de la concòrdia.

Segons es pot veure en aquesta documentació, obvien, tot el procés judicial entre ambdues parts, que

L’Ajuntament de Sabadell conjuntament amb el bisbe de la Demarcació Episcopal del Vallès a signar

sí queda recollit en la documentació consultada en l’arxiu històric de Sabadell. El fets van ser que

un nou conveni, l’Ajuntament cedeix a l’arquebisbat de Barcelona els immobles on se situen el temple

l’arxiprest de San Fèlix després d’unes discrepàncies, va demanar la inscripció de les terres i els

del Santuari de la Mare de Déu de la Salut i l’edifici annex (casa del capellà). Aquest conveni, a més

edificis de la salut en el registre de la propietat. El litigi va durar tres anys com hem comentat en punts

inclou la successió a l’Ajuntament de la col·lecció de dibuixos i pintures dels projectes que el mestre

anteriors i finalment es va arribar a un pacte el “Pacte de la Concòrdia”.

Antoni Vila Arrufat va dibuixa per les pintures murals, És una nova situació jurídica i canvia les relacions
entre ambdues institucions.

Des d’aquesta data formen la Junta Administrativa: L’alcalde, que és el president nat, i dos Regidors, el
Rector i prevere de Sant Feliu, un altre Rector i dos veïns de la ciutat, un representat del gremi de
fabricants i un representat de l’Acadèmia Catòlica.

Aquest forma de junta administrativa arriba fins l’any 1987. Però el període entre 1977 i 1987 és una
època en la que el Santuari queda orfe en quan a l’administració i conservació. Aquest període va des
de que es produeix la mort de mossèn Ernest Mateu el 24 de juliol, hem de saber que el mossèn,
historiador i arxiver de la ciutat de Sabadell i col·laborà en la redacció conjuntament amb l’arquitecte
Antoni Gauran de la restauració del Santuari després de las destroces del 1936. També és l’autor del
llibre “La Mare de Déu de la Salut”.

Aixecament arquitectònic, estudi històric i constructiu del Santuari de la Mare de Déu de la Salut
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- Comprovació dels fonaments i estudi del terreny.

3.6 CANVIS I MILLORES ACTUALS

- Comprovació de l’estructura.
L’any 1987 en el que l’alcalde de l’Ajuntament de Sabadell encomana a l’Acadèmia Catòlica, el

- Arranjament de les esquerdes de les parets.

president de l’Acadèmia Catòlica era el senyor Esteve Renom i Pulit, el consiliari era mossèn Joan

- Restauració de les façanes

Busquets i Masana el tresorer era el senyor Josep Cabré.

- Reparació de les teulades de les naus laterals i canvi de baixants.
- Reparació de les esquerdes de la cúpula del campanar.
- Comprovació de l’estat del parallamps.

El 16 d’Abril de l’any 1988, es realitzà una visita detallada al recinte per a avaluar les deficiències i
elaborar posteriorment un pla d’obres de rehabilitació del Santuari. Que degut a l’estat d’abandonament
que havia patit durant una dècada no eren menors, tant al Santuari com a l’habitatge del capellà

Les obres d’aquesta segona etapa van començar el 31 de març de 1990 i van finalitzar el 13 de gener

custodi. La visita es realitzà per el sr. Esteve Renom, President de l’Acadèmia Catòlica, el sr. Josep

de 1991. El cost total de les obres d’aquesta segona etapa va ascendir la quantitat de 32.036.209

Cabré, tresorer, i els senyors Daniel Piña, Miquel Pla, Salvador Soley, Lluis Tarruell i Antoni Gil.

pessetes.

El senyor Antoni Gil aparellador i arquitecte tècnic, membre de la Junta Administradora i soci de

Amb motiu de finalització de les obres de la primera fase es celebrà una missa presidida per

l’Acadèmia Catòlica, serà el representant de la Junta per a tractar els temes relacionats amb les obres

l’Excel·lentíssim senyor Ricard Maria Carles Arquebisbe de Barcelona.

de rehabilitació a les que s’ha de sotmetre el Santuari, i persona que m’ha facilitat la documentació per
a poder realitzar la memòria detallada de les diferents obres de rehabilitació a la que ha estat sotmès el

El curs comprés entre 1991-1992 es van realitzar les obres de canvi d’ús per a la transformació de la

santuari..

cambra lateral esquerra per a la ubicació del les espelmes amb un cost de 760.560 pessetes.

Es presenten els pressupostos a la Junta d’administració en reunió celebrada el mes d’abril de 1989. a

Una segona fase important va ser el curs 92-92 en la que es van realitzar les següents feines:

la sala d’actes de l’Ajuntament, és en aquesta reunió en la que s’aprovà la primera fase de les obres,
consisteix en les que més urgència presenten. Els mitjans de comunicació locals es fan reso

-

Restauració de les pintures murals del pintor Antoni Vila Arrufat situades a l’absis de l’església.

d’aquestes obres que s’han d’executar. Com anirem veien al llar de tot el projecte el vincle Ajuntament

-

Substitució de la línia elèctrica de baixa tensió que alimenta la centralització de comptadors.

– Santuari – població de Sabadell és ben present.

-

Anàlisi tècnic d’aluminosi de les biguetes del sostre del menjador amb resultat positiu.

La primera fase de les obres de rehabilitació es desglossà en dues etapes. La primera etapa va

Una tercera fase va ser en el curs 1995-1996 en la que es van realitzar les obres següents:

comprendre els següents treballs:
- Instal·lació elèctrica per la il·luminació exterior del Santuari.
-

Reparació de la teulada de la nau central.

- Ampliació de les lluminàries a la Sagristia.

-

Reparació i electrificació de les campanes.

- Canvi de tensió de les línies interiors de l’església de 125 a 220 volts.

-

Renovació de la calefacció de l’església

- Pintura del sostre i parets interiors de la Sagristia.

-

Reparació de l’habitatge del Capellà Custodi.

- Pintura del sostre, parets interiors i portes dels endreços públics.
- Pintura de les parets i sostre i la reixa de l’entrada lateral oest.

Aquestes obres es van iniciar l’ 1 de juny de 1989 i van finalitzar el desembre de 1989, amb un cost de
9.102.774 pts.

- Col·locació de reforços metàl·lics a una encavallada i bigues de fusta a l’estructura de la cobert
central.
- Arranjament de les esquerdes i repicat del gruix en mal estat de les parets i sostre a la sala

La segona etapa va comprendre els següents treballs:

d’actes de l’hostatgeria.
- Reparació de les bigues de ciment aluminós en el sostre del menjador de l’hostatgeria.
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4 METODOLOGIA DE L’AIXECAMENT GRÀFIC

- Retirada de la runa existent sota la teulada de la nau central
- Reparació i envernissat dels bancs de l’església

4.1 RECOPILACIÓ I RECERCA DE INFORMACIÓ

- Restauració del vernís de les portes i vidrieres de l’entrada principal.
S’han realitzat diverses visites al Santuari, la primera ha servit per a presentar mitjançant fotografies,
El import corresponent al total d’aquestes obres va ascendir a la quantitat de 6.650.330 pessetes.

l’edifici als professors a fi i efecte que hem poguessin aconsellar de com afrontar els passos per a
assolir els meus objectius.

El curs comprés entre 1996-1997 es van realitzar les següents tasques de manteniment:
El professor Manuel Agustiño hem va posar en contacte amb el senyor Antoni Gil, arquitecte tècnic
-

- Reconstrucció d’una claveguera darrere el mur de l’antiga ermita de Sant Iscle.

-

- Formació d’una rampa d’accés per a persones amb mobilitat reduïda, a l’entrada oest.

-

- Canvi del marxapeu d’entrada a l’església.

-

- Construcció d’un col·lector perimetral a l’edificació, per a la conducció de les aigües pluvials

-

- Instal·lació de focus de il·luminació als capitells de les columnes, per a la il·luminació de les
voltes.

-

- Pintat de les parets i sostre de l’entrada lateral est.

-

- Instal·lació de vidrieres a les reixa d’accés i baixada del Cambril.

-

- Neteja de la imatge de la Mare de Déu i Nen Jesús, dos angelets, la corona i les sis
lluminàries dels costats.

El import total de les obre corresponents a aquest curs va ascendir la quantitat de : 5.666.575 pessetes.

membre de la junta administradora del Santuari i que hem va facilitar documentació sobre el seguiment
de les obres de rehabilitació i millores efectuades durant els últims anys.

La professora Sonia Loewe em va aconsellar sobre quins mètodes emprar per a l’aixecament de les
façanes,mitjançant el programa Monoimage, així com la metodologia de triangulació per a realitzar la
presa de dades de forma manual.

Val a dir que per entendre l’edificació, les fotografies consultades del Santuari de l’arxiu històric de
Sabadell m’han ajudat en gran mesura, ja que hi ha fases de la construcció que no queden clares amb
la documentació i les fotos són de gran ajuda així com la documentació extreta de l’arxiu històric

La visita a l’arxiu històric del

Col·legi oficial d’arquitectes de Catalunya per consultar les dades

relacionades amb la restauració dels anys 40.

Les primeres visites s’inicien amb l’amidament en planta de les façanes i l’interior de la nau central,
amb l’ajuda d’un distanciòmetre laser i prenent mides de referència per a la triangulació. Posteriorment
en el moment de traspassar les dades preses en camp i observant la magnitud dels alçats, les façanes,
el campanar, les voltes, finestres a l’alçada del cambril entre d’altres, hem vaig replantejar el sistema de
presa de mides. Fer-ho amb un sistema manual acumularia un error intolerable per a un treball
d’aquestes característiques, i seria impossible arribar a punts com el campanar o les façanes.

Hem vaig replantejar el sistema a emprar i decidí llogar una estació total que s’utilitzà en diferents
jornades, La primera jornada destinada a l’aixecament de la façana sud i est, aquesta estació no estava
enllaçada amb la resta de l’aixecament, però sí que es van prendre punts de referència que hem van
servir per enllaçar-la amb el CAD. La segona jornada la vaig destinar al interior del Santuari, realitzant
un recorregut al voltant del campanar, no es tancà el recorregut per falta de temps, però si es van
prendre punts de comprovació al interior en aquesta jornada també es va realitzar l’aixecament de la
façana nord i oest, relacionant els punts de l’interior de l’edificació amb els de l’exterior.
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El resultat de l’aixecament mitjançant l’estació total ha estat molt satisfactori, una vegada finalitzat el
treball de camp, he pogut comprovar i realitzar els plànols de planta i alçat en CAD. Evidentment per a
la realització dels plànols del detall i d’aquells punts on no hem va ser possible la lectura amb l’estació
total s’ha realitzat l’amidament manual, realitzant múltiples croquis triangulant i aprofitant els punts ja
aixecats.

Fig. 16: Visuals dels estacionaments a nivell 0 interior i façanes. Elaboració pròpia.

Com he mencionat l’estació E-0 va ser independent però amb punts de referència tal i com es pot
observar tant en aquest esquema com en el següent. Les estacions de la E1 a la E8 estan
relacionades.

Fig. 17: Visuals dels estacionaments a nivell 1 interior. Elaboració pròpia.

Fig.18: Croquis columnes presbiteri i cimbori.

Fig. 19: Croquis detall interior finestra

Font: Elaboració pròpia

Font: Elaboració pròpia
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Finalment per a acabar l’aixecament el tercer mètode emprat

4.2 EINES EMPRADES

ha estat mitjançant el programa Monoimage, el qual et

Per a l’aixecament manual s’ha utilitzat un distanciòmetre laser l’abast és de 5 cm. a 60 mts. i una

permet aconseguir plans ortogonals, en verdadera magnitud,

precisió de +/- 1.5 mm., així com flexòmetre. Aquest sistema s’ha fet servir tant per a l’interior de l’edifici

mitjançant punts de referència coneguts. Això ho he fet servir

com per l’exterior per prendre mides parcials de façanes, cobertes i punts on no arriba l’estació total.

per a l’aixecament de les façanes i alguns detalls que
juntament amb l’aixecament de l’estació total i la presa de
mides manualment, m’han permès realitzar el treball.

L’estació total és de la marca Trimble model 5603dr (3”) standard, con kit survey controller y sistema de
DR de medició directa. Com he comentat una vegada iniciada les tasques de presa de mides, vaig
observar les dificultats per assolir l’objectiu de la major exactitud en l’aixecament. Amb l’ajuda de
l’estació total he pogut fer l’aixecament de totes les façanes, també la vaig fer servir per a l’interior del
Santuari, tant a la nau central com al presbiteri. Vaig realitzar un recorregut amb diferents bases
enllaçades de forma directa. Tal i com hem comentat en el punt anterior.

Fig.24: Vista campanar sud.
Elaboració pròpia

Fig.20: Posició estació E0: façana est

Fig.21: Posició estació E1: Nau central

Fig.25: Porta principal tractada amb Monoimage.
Elaboració pròpia

Fig.22: Posició estació E2: lateral exposició

Fig.23: Posició estació 4 relacionant amb estació E5
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Com he comentat al principi d’aquest capítol, les

5 ESTUDI CONSTRUCTIU I DESCRIPTIU

pretensions dels promotors, no eren les de fer
un edifici d’una rellevància arquitectònica, ni els

5.1 ESTIL DEL SANTUARI – FASES CONSTRUCTIVES

diners
El Santuari de Nostra Senyora de la Salut, es una edificació senzilla arquitectònicament, la pretensió

tampoc

ho

permetien.

Però

els

arquitectes evidentment estan influenciats per

principal dels seus promotors, els devots de la Mare de Déu, és construir un edifici digne per a la

l’entorn del seu moment i a la façana principal

veneració de la verge, i prou gran per poder albergar la gent devota. L’ermita d’aquell moment de

projectada per l’arquitecte Miquel Pascual,

planta senzilla i de dimensions reduïdes, es quedava petita i no dignificava la imatge.

podem intuir un estil neoclàssic, amb unes
formes, com el frontó, que recorden a les formes

De la documentació consultada es dedueix que, els diners destinats, per l’Ajuntament per a la

clàssiques.

construcció d’una ermita, no havien de ser molt abundants, Com he explicat els murs del Santuari es
van fer amb els materials de la deconstrucció de la muralla de Sabadell.

El Santuari de la Mare de Déu de la Salut, va iniciar-se l’any 1876, ens hem de situar en aquest context
de finals del segle XIX, per entendre l’edifici. Històricament l’arquitectura es troba en un moment de
"busqueda" d’estil propi, és un moment en el que ja es porta un llarg període durant el qual s’han anat
redescobrint i reutilitzant les formes arquitectòniques d’èpoques passades.

Segons Joan Molet i Petit, en el seu llibre “Història de l’arquitectura de la il·lustració a l’eclecticisme”.
“amb el terme eclecticisme se sol qualificar bona part de l’arquitectura de la segona meitat del segle
XIX…Segons la doctrina eclèctica, no era correcte acceptar a ulls clucs la legalitat d’un únic sistema

Fig.26: Façana principal – vista sud
Font: Elaboració pròpia

filosòfic, rebutjant-ne la resta, sinó que cadascú, de manera individual, havia de decidir quines
formulacions filosòfiques del passat podien ser adoptades….”
El campanar, tot i que estava projectat d’inici, no es va bastir fins l’any 1907, la influència del
Tomas Hope (1769-1831) va ser el primer en defensar l’eclecticisme i l’any 1835 amb el seu Assaig

modernisme és clara, amb mosaic per acabar la cúpula del mateix i la fabrica de totxo vista, de fet

històric sobre arquitectura, en el que defineix l’eclecticisme arquitectònic, com a nou estil propi sorgit de

l’arquitecte Miquel Pascual, va col·laborar amb l’entorn de Antoni Gaudí. Entenc que la influència del

la barreja d’elements d’estils històrics, sense cap pretensió arqueològica, i que aspira a ser una

modernisme, és present i per tractar-se d’un període en el que l’eclecticisme encara era viu, no

superació del historicisme.

representa cap problema per al mateix arquitecte mesclar els estils, ans el contrari.

És molt comú definir el S.XIX com un segle “desgraciat”, menystenint en certa manera l’arquitectura

Són evidents les influències dels diferents estils, però també s’ha de tenir present que entre el final de

d’aquest segle, però tal i com proposa el sr. Molet, és preferible no caure en aquest simplisme i incloure

la construcció del Santuari i el campanar per exemple havien transcorregut 25 anys. Si tenim en

sota aquest nom aquelles realitzacions arquitectòniques de la segona meitat del segle XIX, en les que

compte que el modernisme català te com a data significativa l’any 1888 i l’any 1929, podem

troben elements de diferents èpoques i llenguatges arquitectònics que es combinen amb total llibertat,

comprendre que l’any 1907 aquest estil es trobava en el seu punt àlgid. Entenc que d’alguna forma

sense intenció de ressaltar cap estil ni cap època en concret, sinó cercant una imatge moderna o

considerar el Santuari com una edificació d’estil eclèctic te en la que es mesclen dos estils té molt a

elegant i sumptuosa.

veure la diferència de temps transcorreguda.
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Les posteriors ampliacions dels laterals realitzades l’any 1928, sembla que han procurat mantenir un

Posteriorment l’any 1907 es va realitzar el campanar, l’arquitecte encarregat del seu bastiment va ser

estil sobri i elegant sense destacar, sobre els elements, ja construïts com eren la façana principal i el

Miquel Pascual i Tintorer, recordem que era l’arquitecte del municipi de Sabadell i que va ser qui va

campanar, mantenen un estil que recorda les formes clàssiques, però sense gaires pretensions. De fet

acabar la construcció del Santuari, després que es produís l’esfondrament de la nau durant la

no he trobat cap referència a aquesta ampliació, ni cap signatura de cap arquitecte o mestre d’obres.

construcció i sota la direcció de l’arquitecte Carles Gauran. El campanar té una clara influència
modernista. L’ús de la fabrica de totxo vista donant formes i emprant-la com un element decoratiu,

L’any 1940, després dels incendis provocats durant la guerra Civil l’arquitecte Folguera i Grassi, va

l’aplacat de pedra amb les juntes, les motllures de la coronació de la coberta així com les formes de les

firmar la reconstrucció interior, amb la direcció artística del mossèn Ernest Mateu, però no es va

creus de cares arrodonides, recorden salvant les grans distàncies les formes de la casa Batlló.

realitzar cap modificació significativa de les façanes.

Finalment s’erigeix per sobre la coberta amb una forma cònica de base circular i que està ornamentada
amb mosaic ceràmic de clara influència modernista. Fet que posa de manifest les influències de

El Santuari té una orientació longitudinal sud-nord, situant la façana principal a la cara sud. El Santuari

l’arquitecte que apareix com a col·laborador del sr. Antoni Gaudí.

inicialment, l’any 1882, estava conformat per la nau central de forma rectangular i la capçalera
hemioctagonal on s’ubicava l’altar . També dos cossos, de dimensions més petites, adossats als
laterals de la nau i amb una alçada la meitat que la façana principal. Aquest dos cossos van des de la
façana principal fins a arribar al primer contrafort, dels cinc que divideixen la nau. L’estil de la façana
principal és d’estil neoclàssic. Formes lineals, netes amb figures regulars i repetitives. La construcció de
l’edificació coincideix en dates amb la decadència de l’estil neoclàssic i amb el inici del període eclèctic,
tot i que l’arquitecte Carles Gauran va realitzar els plànols i va iniciar la construcció, aquesta va caure
durant la construcció i es va encarregar a l’arquitecte Miquel Pascual la nova edificació. Pel que es pot
apreciar a les fotos històriques només la façana principal de la nau central juntament amb els murs de
la cara sud dels volums laterals estava revocat, la resta de murs de la nau central així com la resta de
parets dels volums adossats, eren sense revestiment i deixaven vist el mur paredat a base de pedra,
amb verdugades de totxo intercalades.
Fig.28: Ampliació campanar i sagristia 1907
Font: Elaboració pròpia

L’any 1928 s’engrandeix el Santuari amb la construcció del cambril sobre la Sagristia i els
departaments laterals. Tal i com es va construir és com arriba fins el dia d’avui. Els responsable de
l’ampliació no van voler que aquesta, destaqués per sobre del que ja existia. Entenc que ho van
aconseguir, ja que quan mires actualment no destaca de la resta del conjunt, a excepció del campanar..
L’estil d’aquesta ampliació podríem dir que és clarament continuista amb unes formes lineals, netes i
repetitives que recorden d’alguna manera les formes clàssiques, amb el que podem recordar la façana
principal. Entenc que, va ser en aquest moment en el que els murs, es van cobrir amb morter per
protegir-los, segons es pot veure a les fotografies històriques de l’arxiu de Sabadell.
Fig.27: Planta esquema 1882.
Font: Elaboració pròpia
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5.2 ESTUDI GEOTÈCNIC
A petició del sr. Antoni Gil i en representació de la junta administradora del Santuari de la Salut, l’any
1990 s’encarrega el reconeixement geotècnic del subsòl del Santuari, per a poder determinar si les
esquerdes produïdes a la façana nord i de les que hi ha testimonis de l’any 1982, són produïdes per
assentaments del terreny.

S’encarrega el treball a l’empresa “Geotècnia geòlegs consultors, s.l.”. Signa el treball el geòleg Joan
García i Boada, el 9 de maig de 1990. El treball consisteix en el reconeixement geològic del terreny,
l’execució de assaigs de penetració i mesura del nivell freàtic.

Les esquerdes estan estabilitzades el últims 10 anys, han esta controlat per testimonis. Les dades de
camp recollides el 20 d’abril de 1990 dels 8 sondejos, mitjançant el penetròmetre estatic-rotatiu,
juntament amb la descripció geològica del terreny de la base de dates de l’empresa consultora. El
Fig.29: Construcció sagristia i tancament laterals
Font: Elaboració pròpia

terreny estudiat està situat a prop de centre de la depressió prelitoral catalana (Vallès), es caracteritza
per alternança d’argiles, arenísques i conglomerats del terciari (miocè), en diferents estats d’alteració.
Els assajos de penetració i la descripció permeten determinar la successió de tres nivells geotècnics.

Per últim amb data desconeguda però posterior al 1950 es van realitzar dues porxades a les dues
entrades al Santuari, que protegeixen l’interior de l’església de les inclemències meteorològiques. La
primera porxada a la façana principal, al sud pretén com l’anterior ampliació no destacar per sobre de la
resta de l’edificació. La segona està ubicada a l’entrada lateral de la façana oest.

Nivell R: Replè de terres i graves, mitjanament consolidat. Irregular. Nivell A: Sorra argiloses, marró
vermelloses, alterades. Mitjanament compactes a compactes. Nivell B: Sorres marró-vermelloses,
argiloses, amb intercalació d’argiles. Compactes a molt compactes. En cap cas dels assajos s’ha pogut
determinar presència de nivell freàtic, fondària de les perforacions 4.5 metres. És probable, segons
l’estudi que estigui molt profund, tot i que no es descarten nivells d’aigua penjat en èpoques de pluges,
per infiltració. Les càrregues admissibles del terreny van dels 4.3 a 5 kg/cm2 en el nivell A, fins a >5
kg/cm2. en el nivell B. (tenint en compte un coeficient de seguretat de 3.

Les conclusions finals determinen que l’aparició de les esquerdes, tenint en compte la natural limitació
de la informació de que es disposa, no són provocades per l’assentament del terreny, el informe
determina que les possibles causes de la formació d’esquerdes en el Santuari es deuen, segurament, a
deficiències de l’estructura, baixa qualitat dels materials ó d’altres causes.

En l’annex número IV recullo l’informe i les conclusions del informe geotècnic.

Fig.30: Construcció porxos entrada. Porta ppal. Sud i porta lateral oest
Font: Elaboració pròpia
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5.3 DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA, SISTEMES
El santuari de la Mare de Déu de la Salut es troba ubicat a la serra de Sant Iscle, entre els municipis de
Sabadell, al qui pertany, Lliça d’Amunt i Palau-Solità i Plegamans. Actualment com hem mencionat es
troba ubicat dins el parc periurbà de la Salut.

De igual forma que els murs, coincidint amb els arcs, sobre el que es projecten les encavallades de la
coberta, apareixen els contraforts amb un gruix de mur de 70 centímetres i del mateix material, pel que
es dedueix de les fotografies, igual que els murs de la nau i el presbiteri. Són uns contraforts
considerables, l’ample des de la base fins a una alçada de 8 metres és de 3.40 metres, que s’amplia
fins a 3.90 metres si tenim en compte la columna que sobresurt de la cara interior del mur de la nau, i

5.3.1 INTRODUCCIÓ

sobre la que descansen l’arrencada dels arcs. Aquest ample disminueix fins als 2.25 metres des dels 8
m. fins als 11.65 m. d’alçada.

NAU CENTRAL
Els nervis que conformen els arcs de la nau central, són arcs de mig punt, que tenen un gruix de 60 cm.
La nau central, que he pres com cota relativa 0 per a aquest projecte, te una ocupació en planta de
176.80 m2 que units als 72.14 m2 del presbiteri conformen el cos principal del Santuari, la longitud de

i que arriben a una cota màxima de 12.85 metres en el seu punt mig, amb un ample de 9.10 metres. I
estan separat entre eixos aproximadament 4.80- 5 metres.

la nau central és de 18 metres de llarg i 10 metres d’ample entre les parets, el presbiteri te 8 metres de
llarg per els 10 de ample i te una cota relativa de 0.46 mts.. Els 18 metres de la nau central es
divideixen en 4 voltes, separades per 5 arcs de mig punt, el presbiteri queda dividit en 5 voltes
separades per 6 arcs creuer, donant a una forma hemioctogonal.

A la nau central s’accedeix des de la porta principal situada a la façana sud i també a traves de les
obertures existents entre l’arc número quatre i cinc, si els numerem de sud a nord, sent el primer
coincident amb el mur de la façana principal. Aquestes obertures comuniquen amb els cossos laterals a

Els arcs del presbiteri són de uns 20 cm. d’ample, són arcs creuers, neixen a les interseccions de les
parets del presbiteri, sobre les columnes i van fins al centre desplaçat del presbiteri, l’alçada dels arcs
és de 13.10 metres, sobre el terra de la nau central cota 0 relativa.

Les voltes de la nau central i del presbiteri estan realitzades, segons les dates facilitades pel sr. Antoni
Gil, a base de rajola doblada, Les voltes són de quatre punts, és a dir tenen curvatura en els dos axis
del pla horitzontal.

ambdós costats, que tenen en la seva paret exterior les altres dues portes d’accés al Santuari. Les
parets de la nau central,entre el primer arc i el segon tenen als dos costats unes obertures, que donen

CAMPANAR

accés a els cossos laterals adossats. El de la zona est, dona accés a les escales de pujada al orgue, la
obertura a la zona oest dona accés a la capella de les ofrenes. En el presbiteri tenim dues obertures a
les dues parets a costat i costat de la paret nord, i que donen accés al confessionari i a l’antesala de la
Sagristia.

El campanar de base rectangular, de 2.70 m. en sentit nord-sud i 2.50 m. est-oest (mides interiors), va
ser bastit l’any 1907, es va construir adossat al paredat nord del presbiteri, amb un grossor de murs
d’un metre aproximadament, de fet el mur de la cara sud ha quedat integrat amb el presbiteri. Te una
alçada des de la cota relativa 0,00 de 34 metres, dividit en 8 plantes de diferents alçades. Suposo que

Dins la nau central, entre el primer i el segon arc a una cota de 5.77 metres hi ha la planta cor on
s’ubica l’orgue, aquesta va de paret a paret lateral i s’accedeix per una porta ubicada a la paret est. A
una cota de 7.50 m. a les parets a costa i costat entre els arcs tenim unes finestres de 2.35 metres d’alt
per 1.20 m. d’ample, aquestes mateixes obertures estan a la paret entre l’arc 5 i l’arc del presbiteri
paral·lel a les parets de la nau. Dir que les finestres de l’arc 1-2 i les de l’arc 5 i presbiteri estan

els murs són iguals que els murs del cos principal, a base de mur paredat lligat amb morter de calç i
verdugades de totxo. La planta baixa a cota +0.46 té una obertura al mur est, per on s’accedeix des de
l’antesala de la sagristia, a la planta primera a cota +3.44 s’accedeix des de una escala de gat que hi
ha a la planta baixa, antigament aquest era el punt d’accés al campanar. El forjat entre aquestes dues
plantes és a base de biguetes metàl·liques de 13 cm. d’alçada aproximadament.

cegades. A la façana sud sobre la porta principal, centrat, hi ha el finestral de la façana principal amb
una traceria a sobre la finestra de dues fulles. A una cota d’uns 6.50 metres, a la paret nord del
presbiteri hi ha l’obertura al cambril on s’ubica la Mare de Déu de la Salut amb un ample de 1.1 metres
per 2.60 d’alt.

L’accés a les plantes superiors del campanar és des del cambril, seria la tercera planta del campanar a
la cota 6.37 mts., a aquesta planta s’accedeix per ambdós costats del campanar est-oest, mitjançant
unes escales que tenen el seu inici a la capella de l’altíssim (cota 3.61 m). En aquesta planta es troba
la imatge de la Verge de la Salut, i hi ha l’obertura en el mur del presbiteri des d’on es pot veure el cos
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principal del santuari. La cúpula d’aquesta planta esta estucada i ornamentada amb cornises. A la paret

L’alçada del fals sostre, que es a base de plaques de guix de 60x60 cm. i es troben a una alçada de

nord, darrere la Verge, hi ha una porta que dona accés a una escala metàl·lica i per la que s’accedeix al

3.45 m. el sostre és a base de biguetes metàl·liques de 13 cm. d’alt, segons el que he pogut deduir

campanar.

mitjançant el servei on no hi ha fals sostre i es troba a una alçada de 3.63 m. de manera que ens dona

La quarta planta del campanar, cota 10.54, els murs estan arrebossats amb morter de ciment vist i les

un gruix de 0.25 m. entre la sagristia i la capella de l’altíssim.

escales són de rajola doblada amb volta catalana, una mica per sobre d’aquesta cota al mur sud del
campanar trobem el forat de 60x60 cm. que dona accés a la sota coberta. Per sobre d’aquesta planta

NAUS LATERALS

en el mateix mur hi ha la sortida a la coberta mitjançant una obertura de 0.60 m. d’ample per 1.90 m.
d’alt. Continuem pujant segons es pot veure en el plànol de la secció del campanar. Una vegada

El interior d’aquestes estances corresponent en el costat oest a la capella de les ofrenes i en el costat

arribem a la cota 16.36 m. la planta passa a ser hexagonal

est a ubicar les escales d’accés a l’orgue, és senzill amb paviments de peces de 50x50 cm. a la sala de
les ofrenes i de terratzo de 20x20 cm. a l’altra sal. El revestiment de les parets interiors es estucat i

A la cota 21.39 m. sobre la cota relativa, sortim a la planta del campanar. Les obertures on s’ubiquen

pintat. Amb un fals sostre de guix continu en ambdues estances.

les campanes acaben amb un arc de mig punt. Totes les columnes que conformen aquestes obertures i
els murs d’aquesta planta estan realitzades amb fabrica de totxo massís. Des del centre de l planta

Les fusteries són metàl·liques en les finestres, hi ha un plànol de detall. Les que donen a les façanes

arrenca una escala de gat metàl·lica que dona accés al interior de la coberta del campanar. Aquesta és

laterals són de doble fulla batent, metre que les que donen a la façana principal son de fulla simple. Els

de forma cònica, i està ubicada a la cota +27.83 m. Te la sortida mitjançant una petita porta situada al

contraforts són els que serveixen de divisió entre els diferents cossos laterals que es van construir

sud, dóna accés a una terrassa circular. La coberta esta revestida de trencadís, trossos de ceràmica de

posteriorment, existeix una petita porta que els comunica realitzada als contraforts.

forma que formen un mosaic de colors, les gàrgoles tenen una clara influència modernista amb formes
que es recargolen , hi ha 8 un per cada vèrtex de l’hexàgon. La coberta finalitza en la punxa on hi ha la
sagita a la cota +34.02.
Els laterals de nova construcció s’han destinat a magatzem els de la zona oest i de serveis els de la
SAGRISTÍA I CAPELLA ATLÍSSIM

zona est. A la zona est hi ha ubicat el safareig en un,i la sala de la caldera en l’altre. De la mateixa
manera que els altre, donada la seva funció el paviment és de terratzo de 20x20 cm. excepte al

A la part posterior del Santuari, a la façana nord es troba la sagristia a la cota -0.28 sobre la cota

safareig que és de 30x30 cm. del mateix material. Les fusteries són igualment metàl·liques i hi ha una

relativa de la nau central. Les seves parets laterals, façana est i oest, continuen en línia amb les parets

finestra a cada una de les estances, que es repeteixen en mida i alçada, tal i com es pot veure als

exteriors dels cossos laterals. És una sala rectangular, que té un ample de 6 metres i una llargada de

plànols de detall

16 metres, si prenem com a referència la secció longitudinal del Santuari. Els murs de tancament tenen
un gruix de 45 cm. i haig de suposar que està realitzat a base de fàbrica de totxo, ja que es va construir
el 1928. A la cantonada sud – est de la sagristia hi ha un petit servei de 1.50x1.20 m.

Hi ha quatre finestres una a cada façana lateral, que repeteixen la mateixa modulació que la resta de
les de la façanes laterals i dues a cada costat de la porta d’accés des de l’exterior a la sagristia, d’una
única fulla amb vidrieres ornamentals que representes sants en totes elles. La sagristia te dos accessos
al Santuari per dues portes, ubicades a la paret sud de l’estança i a cada costat del campanar, que
donen a l’antesala i al confessionari. S’accedeix pujant per unes petites escales de fusta fins a la cota
+0.46.
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5.3.3 ESTRUCTURA VERTICAL

5.3.2 FONAMENTACIÓ

De la escassa informació que es disposa referent a la
fonamentació dels murs de tancament mencionats, es pot
saber que és una fonamentació d’un metre de fondària
aproximadament i sobresurt del mur uns 20 centímetres
de la paret exterior, podem suposar, del que es veu en un
croquis, que faria entre 1 metre i 1.2 mts. d’ample i estaria
format a base de pedres i obra de fàbrica. Suposadament
continu sota els murs.

Fig.32: Murs i parets Nivell 0
Font: Elaboració pròpia

Fig.31: Cala fonaments sud-oest
Font: Antoni Gil. Any:1995

Els murs de la nau central i del presbiteri són de la
construcció originaria de 1882 de la mateixa
manera que els contraforts, tenen un gruix de 70
centímetres, és un mur paredat amb filades de 50
80 cm. de pedra lligat amb morter de calç,
recordem que són pedres de la demolició de la
antiga muralla, amb verdugades intercalades de
fabrica de totxo, per al lligat dels murs i la
regularització de les filades, Segons es pot apreciar
a les fotografies de les intervencions realitzades, és
així en tota l’alçada del mur fins arribar a l’alçada
dels contraforts que passa a ser un mur de fabrica
de totxo massís.
Fig.33: Mur paredat amb verdugades
Font: Antoni Gil. Any:1995
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5.3.4 ESTRUCTURA HORITZONTAL

terra del Santuari, suposadament paredats amb verdugades de fàbrica de totxo, de la mateixa manera
que els murs del cos principal. Sí, podem observar de la cota de coberta en amunt, com aquests dos
materials es van alternant en formes. La fàbrica de

El sistema estructurals horitzontal es resolt de diverses formes depenen de la zona del Santuari on ens
trobem.

totxo coincideix amb les arestes de la forma
octogonal que te a partir de la cota 14.50 m. i el

El forjat de la sagristia, està resolt amb biguetes metàl·liques que he pogut observar i que fan 13 cm.

paredat queda al mig, fins arribar ala cota 21.39 m.

d’alt, semblant a un perfil IPN separades uns 65 cm. en els eixos, segons s’ha pogut observar des del

relativa sobre el terra de la nau central. A aquesta

servei en el que no hi ha fals sostre, de l’aixecament topogràfic es dedueix que el gruix total del forjat

alçada els murs s’obre en arcades on s’ubiquen les

incloent el paviment és de 25cm. . Les biguetes, a la sagristia, tenen una disposició longitudinal seguint

campanes, els murs tenen un gruix de 50 cm. de

el Santuari, amb una llum de 6 metres. El forjat del campanar en la seva planta baixa, està resolt amb

fàbrica de totxo. Finalment les parets de tancament

el mateix tipus de biguetes que la sagristia.

a la coberta del campanar de forma cònica estan
realitzades amb maons plans

A les naus laterals el sistema originari era amb bigues de fusta,
que anaven empotrades als murs de la nau central i recolzades
sobre les parets exteriors de les naus laterals en els trams laterals

Fig.34: Parets coberta campanar

coincident amb les entrades laterals i en les que la coberta és a

Font: Elaboració pròpia

dos aigües i empotrades en els contraforts en els trams on la
coberta te una única pendent.. Durant les reformes que es van
realitzar els anys 80, es van substituir les bigues originals per

Laterals del santuari, els dos cossos originaris que anaven de la façana principal fins al primer

bigues de formigó pretesat i encadellats.

contrafort. són de 40 cm. de gruix, i originàriament amb una alçada inferior de la que te ara. Segons es
pot apreciar per fotos de la reforma es va realitzar un recrescut dels murs quan es va realitzar l’accés

En el mateix nivell 0 el forjat del balcó de l’orgue, està resolt amb

amb les escales de pujada al balcó de l’orgue. La primera etapa estava executat amb paredat de pedra

un sistema d’entrebigat reticulat, però que no és conegut ja que

i morter de calç, però a partir d’una cota tot es fàbrica de totxo.

els acabats impossibiliten el reconeixement. Tot i que es dedueix
l’existència d’una gran jàssera, que va de mur a mur de la nau
central , a l’alçada de la primera volta i desprès biguetes

Els laterals de nova construcció, quan es va realitzar l’ampliació de la sagristia i la capella del

perpendiculars que es recolzen al mur de la façana principal i a la

santíssim, tenen un gruix lleugerament variable de 40 cm. realitzat a base de fàbrica de totxo massís.

jàssera i la resta de biguetes que es recolzen entre els murs de la

De la mateixa manera que els porxos, tant el de la façana principal com el lateral oest estan realitzats a

nau central.

base de fabrica de totxo massís.

Fig.35: Biguetes de formigó.
Font: sr. Antoni Gil

El sistema estructural de les porxades està format per jàsseres i biguetes de fusta. La porxada principal
és a tres aigües, les jàsseres estan empotrades a la façana principal i recolzades a les cantonades de
la fàbrica de totxo, recolzades sobre aquestes jàsseres i sobre els murs laterals i frontal del porxo hi ha
les biguetes de fusta, sobre aquesta biguetes l’empostissat (taulell) està fet a base de rajola de colors
combinat. La porxada la lateral oest , està resolta amb els mateixos materials però al ser la coberta a
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dos aigües, la jàssera va de la paret del mur

L’estructura sota coberta de la nau central està feta a base de 4 encavallades, i 4 més a la zona del

lateral fins a la paret frontal del porxo, les

presbiteri, graciades amb color magenta. Les encavallades són del tipus pont, es a dir amb parells i

biguetes es recolzen sobre la jàssera i les parets

monjo i no hi ha tirant, aquesta particularitat permet que les voltes puguin pujar per sobre de les

laterals del porxo donant la pendent a dos aigües,

encavallades aconseguint una major alçada a l’interior de la nau, ja que es disposa de major espai lliure

l’empostissat està format per rajoles de colors.

sota el tirant. El pont és un tirant, situat per sota de la meitat dels parells, per tant la unió amb els
parells ha de ser sòlida i aquesta en el cas que ens toca es resolt amb un sistema rudimentari com és
un passador.

Fig.36: Estructura sota coberta porxada ppal..
Font: Elaboració pròpia

Les bigues de la nau central, grafiades en color blau,
estan recolzades sobre les encavallades són de fusta
L’estructura sota cobert del nivell 1 comprèn el forjat de la capella de l’altíssim i la sota coberta de la nau central i
el presbiteri.

amb un diàmetre aproximat de 16 cm. Les bigues que
van de la façana principal sud a la primera encavallada,
van patir un procés patològic degut a humitats en els
caps empotrats al mur sud i es va solucionar instal·lant
uns reforços metàl·lics, grafiats en color vermell, durant
les obres de reforma de l’any 1995. També es van
col·locar uns perfils en “L” entre la base del contrafort, on
descansa l’encavallada i el mur de tancament.
Fig.38: Reforços bigues façana sud
Font: sr. Antoni Gil

Les bigues situades al presbiteri són de diàmetre 12 cm.
de fusta recolzades igualment sobre les encavallades.
Fig.37: Estructura sota coberta nivell 1

Les llates a tota la sota coberta són de fusta de 11x4 cm.

Font: Elaboració pròpia

sobre aquestes es recolza l’empostissat a base de rajola
catalana de 29x14x2 cm. doblat i sobre les que es

L’estructura a la capella de l’altíssim no s’ha pogut visualitzar ja que l’artesonat impedeix veure com

recolzen les teules àrabs de la coberta.

està executat. Suposo a partir de les columnes vistes i de la distribució de la coberta, que possiblement
existeixin unes jàsseres, grafiades en color taronja.
Fig.39: Recolzament encavallada
Font: elaboració pròpia
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5.3.5 COBERTES

Totes les cobertes estan realitzades a base de teula àrab,

El paviment de la nau central P-1 dibuixa un mosaic jugant

però amb diferents solucions constructives, a la nau principal

amb peces de 50x50 cm. i peces de 10x10 i diferents colors,

és com ja he dit bigues recolzades sobre les encavallades que

son de peces de marbre de diferents colors, enrajolades a junt

donen la pendent de la coberta, sobre les que s’hi recolzen les

seguit. En el presbiteri P-5, s’utilitzen peces de pedra natural

llates, que sustenten les rajoles i que serveixen de base per a

de 80x40 cm. a trencajunts de color gris fosc el formant unes

la teula. A les naus laterals són les bigues pretesades les que

aigües amb relleu. Dintre de la nau central el balcó de l’orgue

donen el pendent , l’empostissat és de peces ceràmiques

utilitza taulons de fusta sense envernissar com a paviment.

encadellades i a sobre la teula àrab. A les porxades les bigues

Fig.42: Pav-1 Nau central

de fusta, també formen el pendent, i sustenten la rajola

Font: Elaboració pròpia

catalana sobre la que es recolza la teula. La ventilació de la
sota coberta es realitza mitjançant forats coincidents amb les

A la sala de la caldera i als magatzems P-3, s’utilitza un paviment hidràulic enrajolat a junt seguit. Al

motllures de les cornises de les façanes laterals.

safareig es fa servir un terratzo de 30x30 cm. a junt seguit. El paviment del confessionari i l’antesala de
la sagristia P-9 es fa servi un paviment un gres amb peces de
Fig.40: Vista coberta nau central

25x25 cm. enrajolat a junt seguit que juga amb els color i

Font: Elaboració pròpia

realitza un mosaic com el que es mostra a la figura 39.

5.3.6 PAVIMENTS

Destacar al nivell 0 el paviment dels laterals P-7, és un mosaic
hidràulic de peces de 2x2 cm. amb colors formant un mosaic.

Els paviments del Santuari presenten una gran varietat de tipologies i formes geomètriques

El paviment de les porxades P-2, son de 40x40 cm.

condicionades per la seva posta en obra i per les possibles variacions que hagin pogut patir al llar del

ceràmiques de tova

temps.

P-10 es fa servir un gres de 25x25 enrajolat a junt seguit. El

enrajolades a junt seguit. A la sagristia

paviment P-8 són unes peces de gres de 46x46 en tons foscos
enrajolats de punta.
P-8

P-7

P-4

P-3

P-3

Fig.43: Pav-7 Zona exposició
Font: Elaboració pròpia

P-9
P-1
P-10

P-9

En el nivell 1, nivell del cambril, trobem el paviment de la

P-5

P-2

capella de l’altíssim en el que trobem peces de marbre de
60x40 cm. i peces hidràuliques de 4x4 cm. formant un mosaic.
El paviment del cambril és de peces de 25x25 de gres

P-9

enrajolat a junt seguit.
P-8

P-7

P-4

P-3

P-3

P-2
Fig.41: Tipologia paviments nivell-0
Font: Elaboració pròpia

Fig.44: Nivell 1 Capella altíssim
Font: Elaboració pròpia
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Les voltes del presbiteri estan decorades amb pintures al

5.3.7 REVESTIMENTS

fresc, no passa el mateix amb les voltes de la nau central
Els revestiments de les columnes, de la nau central, fins a una cota

que està estucat i pintat.

de 1.20 m. és de marbre, per sobre d’aquest a l’arrencada dels pilars
de la nau central les motllures estan estucades de color daurat i la

Al centre del presbiteri hi ha el cimbori sobre l’altar.

resta, estucat i pintat. Els capitells d’aquestes columnes tenen unes

Presento un plànol de detall, els materials, són suntuosos

volutes de motius florals, estucades en bronze, fins arribar a la

amb quatre columnes de marbre i capitells d’alabastre, els

cornisa situada a 7.15 metres. Des d’aquest punt en amunt tot el

tempans són de marbre i al interior hi ha una cúpula de

revestiment és estucat i pintat. Els murals que queden entre els

mosaic.

pilars, per sota de la cota 1.20 m. tenen arrimador de fusta amb

Fig.47: Cúpula interna Cimbori

bancs que van de columna a columna,mentre que els murals des de

Font: Elaboració pròpia

la cota 1.20 m. fins arribar a la cornisa entre els arcs 2-3, 3-4, 4-5,
l’acabat és amb pintures al fresc, que representen moments de la

A la sagristia el revestiment de les parets fins a una alçada

història del santuari, és el mateix tractament que tenen des de la

de 2 m. es amb una arrimador de fusta. Sota la finestra de

cornisa fins als arcs on s’inicia l’arrencada de la volta.

la façana sud hi ha un rentamans de marbre sobre una
placa de marbre recolzada a la paret.

Fig.:45 Arrencada pilars nau central
Font: Elaboració pròpia

Al presbiteri les 4 columnes són de marbre fins a una alçada de 0.62 cm. per sobre del terra, coincidint
amb el 1.20 m. relatiu, les motllures tenen un estuc al bronze i les columnes a diferència de les de la

Fig.48: Arrimador i rentamans sagristia

nau central que son circulars, són de pedra natural amb relleus geomètrics, els capitells de formes

Font: Elaboració pròpia

geomètriques també tenen un acabat amb estuc de bronze,

Les 5 parets del presbiteri, entre les columnes fins a una
alçada de 5 metres des del terra, hi ha un revestiment a
base de fusteries de fusta, es poden veure els alçats als
plànols de detall, per sobre d’aquesta cota en els panys
rectes hi ha pintures al fresc, de la mateixa manera que els
de la nau central. Les voltes del presbiteri estan decorades
amb pintures al fresc, no passa el mateix amb les voltes de
la nau central que està estucat i pintat.

Fig.46: Arcs laterals nau central pintats al fres i detall finestra
Font: Elaboració pròpia
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6 RECULL GRÀFIC I FOTOGRÀFIC
Les façanes del Santuari després de la reforma dels anys 90 que

6.1 PLANOLS RESTAURACIÓ FOLGUERA I GRASSI

es va realitzar, segons es pot veure a les fotografies es va
realitzar un arrebossat de morter de ciment, i finalment sobre

La documentació trobada en l’arxiu permet posar de manifest que tot l’èmfasi de la restauració es va

aquest es va ver un estucat en fred, amb acabat rugós o picat,

centrar en els elements ornamentals, detalls del cimbori, detalls de l’arrencada de pilars i les seves

imitant mitjançant llistons una façana de pedra, aquesta imitació

motllures, detalls de les cornises, detalls de les fusteries. El fet que, el incendi que va provocar les

de pedra comença del arrimador en amunt amb unes dimensions

destroces no va afectar l’estructura, de manera que tots els esforços de la restauració estiguessin

de 35x18 cm. De la línia horitzontal, que serveix com arrimador,

enfocats als detalls ornamentals. A més, la direcció artística va estar co-dirigida per l’Arquitecte

fins al terra la imitació és d’un picat.

Francesc Folguera i Grassi i el mossèn del Santuari senyor Ernest Mateu Vidal. Aquest últim molt
preocupat, com es pot llegir a la documentació pertanyent al senyor Folguera, per donar-li una
majestuositat al Santuari.

L’arquitecte Francesc Folguera i Gassi va néixer l’any 1891 i va morir l’any 1960, el títol d’arquitecte el
va aconseguir el 5/7/1917. La documentació donada a l’arxiu històric del col·legi d’arquitectes de
Catalunya està formada per 287 expedients i 194 dibuixos. Va ser un arquitecte centrat en arquitectura
religiosa, entre d’altres obres importants estan: façana del Monestir de Montserrat, plaça del Monestir
de Montserrat, Cambril del mateix Monestir, Reforma a l’església de Sant Felip Neri…

Fig.49: Arrebossat morter ciment

Respecte a la documentació pertanyent a al Santuari de la Mare de Déu de la Salut, la documentació

Font: sr. Antoni Gil. 1990

que hi ha data del període 1941 – 1948, la referència és C 378 / 143 i conté 98 plànols i la referència
H103C / 24 / 36-35 que conté 10 fotografies.

Fig.50: estucat façanes
Font: elaboració pròpia

Fig.51:Alçat i secció finestra superior lateral nau central
Font: Arxiu històric COAC Autor: Francesc Folguera i
Grassi
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Fig.52:Arrencada pilars cimbori
Font: Arxiu històric COAC Frances Folguera

Fig.53:Cimbori
Font: Arxiu històric COAC Frances Folguera

Fig.56: Alçat presbiteri
Font: A.H.COAC Autor: Francesc Folguera

Fig.54: Alçats façanes Santuari la Salut
Font: A.H.COACAutor: Francesc Folguera

Fig.55: Parets del presbiteri
Font: A.H.COAC Autor: Francesc Folguera

Fig. 57: Parets presbiteri
Font.: A.H.COAC, Francesc Folguera
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6.2 FOTOGRAFIES HISTÒRIQUES SANTUARI
De la documentació existent a l’arxiu històric de Sabadell (AHS) referent al Santuari de la Salut, una
part molt important són fotografies , estan dividides en actes i edifici, les primeres són imatges en les
que queda recollit aquells moments o actes religiosos de rellevància que han tingut lloc en el Santuari.
La segona són imatges relacionades amb l’edificació.

Les fotografies, juntament amb la documentació escrita trobada a l’AHS, m’han servit i molt per a
l’elaboració d’aquest projecte, en dos sentits. El primer m’ha permès identificar el procés constructiu i
les diferents fases per les que ha passat el Santuari, que no sempre estava clar. En un segon sentit
m’han ajudat les fotografies per entendre la importància i la rellevància que te el Santuari per a
Sabadell, pels sabadellencs i pels devots de la Mare de Déu, així com entendre la notorietat històrica
de l’edificació.
Adjunto algunes de les fotos extretes, tot i que la qualitat de les mateixes no és molt gran, poden ajudar
al lector d’aquest projecte i transmetre el que he descrit:

A la figura 58 tenim la façana principal l’any 1890, encara no hi ha el campanar, no hi ha la creu de
coronació, mentre que a la figura 59 sí tenim al fons el campanar, és una imatge posterior al 1907, any
en que es va acabar de bastir el campanar.

Fig.58: Façana principal, sense campanar
Font: AHS, CLO2824, 1890

A la figura 60 tenim una imatge de la façana est, abans de bastir el campanar, és una imatge de l’aplec
de la Salut, abans de l’any 1907.

A la figura 61 podem observar la mateixa façana est amb el campanar bastit, i la sagristia inicial que
posteriorment s’enderrocà. També es veu la torre de la que la he trobat mencionada en algun
document però sense que sigui rellevant, s’enderrocà, suposo que quan es va bastir la nova sagristia,
posterior a 1907.

A la figura 62 veiem la façana oest, és una imatge posterior a 1907, es pot veure el campanar i s’intueix
la sagristia inicial.

La figura 63, es pot observar la mateixa façana oest, ja amb la sagristia i la capella de l’altíssim bastits
així com el tancament de les ara ja naus laterals

Les figures 64 i 65 són dos moments de l’aplec a la fi.64 sembla que el campanar encara no està bastit,
al fons es veu l’hostatgeria o casa del capellà custodi darrere de la qual estaria la antiga ermita de Sant
Iscle. A la figura 65 ja es veu el campanar bastit durant la celebració de l’Aplec.

Fig.59: Façana principal, amb el campanar bastit. Durant l’Aplec
Font: AHS. Autor: Francesc Casañas Riera 1920
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Fig.62: Façana oest, amb el campanar bastit i antiga sagristia
Fig.60: Façana est i sud, sense campanar bastit

Font: AHS. Francesc Casañas Riera 01089. Desprès 1907

Font: AHS. Mhs_Salut_Actes_1. Abans 1907

Fig.61: Façana est i sud, amb el campanar i la sagristia antiga.
Font: sr. AHS mhs_Salut_Edifici_17. Posterior 1907

Fig.63: Façana oest, amb la nova sagristia i les naus laterals executades
Font: AHS. Autor. Autor: Francesc Casañas Riera. Posterior 1928

Aixecament arquitectònic, estudi històric i constructiu del Santuari de la Mare de Déu de la Salut

Fig.64: Aplec de la Salut al fons la hostatgeria i la antiga ermita
Font: AHS. Autor: Francesc Casañas Riera. Dècada de 1910 a1920

Fig.65: Aplec de la Salut, al fons la façana nord-oest del Santuari
Font: AHS. Autor: Francesc Casañas Riera (FCR00814) decada 1910-1920.
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6.3 FOTOGRAFIES ACTUALS
Presento algunes de les fotografies actuals per tal que es pugui tenir una visió del conjunt del Santuari,
i que el lector es pugui fer una visió global del seu conjunt i de les seves parts més significatives.

Fig.:66 Façana est

Fig.:70 Vista presbiteri

Fig.:71 Mare de Dèu de la Salut
Fig.:67 Façana sud

Fig.:68 Faç. nord

Fig.:69 Façana oest

Fig: 73 Vista sud orgue

Fig: 72 Rosetó façana nord
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Fig: 75 Vista sud campanar

Fig: 74 Vista finestra façana principal

Fig: 76 Trencadís coberta campanar

Fig: 77 Coberta Nau central

Fig: 78 Escales campanar
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CONCLUSIONS

En un principi, el projecte es plantejava com un repte, degut a la meva manca d’experiència en aquest
àmbit. Motiu que m’ha motivat a aprofundir en nous coneixements i experiències.

Duran t l’execució d’aquest projecte he pogut posar en pràctica la teoria assolida duran els darrers
anys, a partir de la realització de l’estudi històric, constructiu i l’acurat aixecament arquitectònic del
Santuari. He pogut recopilar un recull d’informació dispersa, i deixar-la clara i entenedora de l’estat
objecte del projecte, oferint una font de recursos als responsables de manteniment i conservació de
l’edifici.

El primer entrebanc se’m va presentar amb l’aixecament gràfic, a causa de les dimensions del Santuari,
finalment amb el procés automatitzat de l’estació total, juntament amb les visites i la redacció de la
memòria m’han permès realitzar el projecte i assolir els objectius d’una forma acurada.

Aquesta experiència m’ha fet créixer personalment, i, molt probablement si en el futur m’haig
d’enfrontar a una feina similar a aquesta, haurà estat de gran ajuda haver realitzat un projecte
d’aquestes característiques. En el que la recerca i l’ordre del gran número de dades, partint des de
zero, és molt important perquè desprès a mida que es van bolcant les dades rebudes conformen un
projecte indivisible i entenedor.

He pogut apreciar com és d’important conèixer la nostra cultura, la nostra història, tant de elements
grans i vistosos, com petits i comuns, per tal de comprendre i apreciar allò que ens envolta.
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