
*anàlisi tipològic estructural *axonometria materialitat

el conjunt d'adoberies s'estructura segons una seqüència de
murs mitjaners de gran espessor .

es buscava la màxima llum lliure i flexibilitat.

estructura horitzontal

forjats unidireccionals:
·formats en general per bigueta i entrebigat de fusta.
·en alguns casos es substitueix el tauler continu per rastrells
que suporten un doble tauler ceràmic.

forjats assecadors:
·tauler de rastrells separats sobre entramat de suport
·nivells entremitjos no autoportants penjats del nivell superior
o suportats per peus drets entre forjats.

bigues
·seccions bastes de fusta recolzades sobre mitgeres en
parcel·les inferiors a 8m, o en pilastres per a amples superiors.

cobertes
·es resolen en general a dues aigües amb teula àrab sempre.
·la geometria de suport és molt senzilla sense estructura de
triangulació en la majoria dels casos.

estructura vertical

murs mitjaners:
· testimonis del procés constructiu-evolutiu del conjunt.
· constituïts per un sòcol de pedra de riu, espès i massís, amb
successives remuntes de tàpia i maó.
· les remuntes de maó es resolen en general mitjançant murs
de 15 cm apilastrats on les pilastres recullen les bigues
principals.
· no hi ha relació entre les pilastres d'ambdós cantons de la
mitgera, responen a la lògica de creixement propi de cada
adoberia.

pilars centrals de càrrega:
· pilastres d'obra de fàbrica interrompudes parcialment en
cada forjat per al recolzament de les bigues incidents.
· en els soterranis són generalment de pedra tallada per a
suportar les condicions d'humitat.

fonamentació:
· es resol amb el recolzament directe dels murs en el substrat
rocós que conforma la llera del riu.
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*anàlisi estat conservació
coberta
· estructura fusta:
la constant exposició a la intempèrie, ha produït un procés
irreversible de degradació de la fusta per contacte directe i
continuat amb l'aigua, xilòfags i agents externs
· teules:
s'han produït pèrdues materials fruit de l'acidificació de
l'aigua pluvial, humitat i organismes vius

murs
· pedra riu:

la naturalesa del material i la generosa secció de les pedres
han permès que el sòcol de pedra hagi perdurat i es conservin
en un bon estat estructural.

s'ha produït despreniments en el revestiment fruit de la
contaminació atmosfèrica, la humitat i la sobre radiació .

· tàpia i maó:

els baixos requeriments estructurals i de comfort de les
plantes superiors  junt a l'alta exposició als agents externs
han degradat molt els murs.

forjats
· fusta:

la presència continuada d'aigua i agents externs per la
proximitat amb el riu i per la permeabilitat de façanes i
cobertes han contribuït a la degradació profunda de la fusta .

· formigó:

fruit d'una reconstrucció actual, l'estat de conservació i la
resposta a les sol·licitacions estructurals són positives
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