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RESUM 

El present Projecte Final de Grau tracta de l’estudi històric, diagnosi, intervenció i proposta de rehabilitació de la 

masia de “Can Cruz” de Gallecs, espai rural proper al municipi de Mollet del Vallès, situat a la comarca del Vallès 

Oriental.   

La masia de “Can Cruz” és un edifici aïllat que consta de 1.226 m2 construïts, d’acord a les dades facilitades per la 

Seu Electrònica del Cadastre del Govern Espanyol, distribuïts en tres plantes. A part, trobem edificacions annexes 

antigues, de les que actualment en queden restes, dins del mas, que té una superfície propera a les 2 hectàrees 

de terreny. 

En primer lloc, per a poder conèixer els orígens de la construcció ens hem centrat principalment en la síntesi de 

les tipologies estructurals i constructives observades, realitzant una hipòtesi. A partir d’aquí, juntament amb la 

informació recopilada, hem realitzat l’estudi històric de la masia. 

En segon lloc, hem estudiat les lesions i patologies a través d’un mètode de diagnosi integral i exhaustiu i hem 

apostat per una intervenció on intentem mantenir al màxim l’aparença rural de l’edificació, sobretot a la zona 

original de tres crugies.  

En referència a les reparacions realitzades, hem optat per un sistema de rehabilitació respecte d’altres, seguint 

un criteri basat en factor estructurals, de construcció senzilla i, com hem esmentat anteriorment, mantenint el 

valor patrimonial i històric de l’edifici. A la rehabilitació, hem tingut present les normatives i aspectes d’estalvi 

energètic i mediambiental.  

Gràcies a l’execució d’aquest Projecte Final de Grau hem adquirit els coneixements necessaris per comprendre 

les condicions de vida i història de la masia. Hem après a fixar-nos en detalls constructius i estructurals per tal 

d’entendre el funcionament i el significat d’allò observat. Gràcies a aquest primer pas d’estudi, ens ha sigut més 

fàcil trobar solucions per a la intervenció necessària.  


