GRAU EN CIÈNCIES I TECNOLOGIES DE L'EDIFICACIÓ
Projecte final de grau

DIAGNOSI I RECOMANACIONS D'INTERVENCIÓ A
L'ESGLÉSIA DE SANT BERNAT CALBÓ

Projectista: Albert Morant Fernández
Directors: Ricardo José Gómez Val i Juan Ramón Rosell Amigo
CURS 2013-14 – Convocatòria Novembre / Desembre 2013

Diagnosi i Recomanacions d'Intervenció a l'Església de Sant Bernat Calbó

1

Diagnosi i Recomanacions d'Intervenció a l'Església de Sant Bernat Calbó

RESUM.
L’església de Sant Bernat Calbó està ubicada a pocs metres de la Rambla de Poblenou, entre
els carrers de Maria Aguiló i el de l’Amistat. L’edificació, construïda el 1957, combina una
estructura porticada de formigó armat vist i murs de tancament d’obra vista.
Degut al mal estat de conservació en el que actualment es troba l’església, l’Arquebisbat de
Barcelona ha decidit derruir la construcció i donar‐li un altre ús al terreny.
Amb aquest treball, s’intenta donar a conèixer l’església de Sant Bernat Calbó, analitzant tant
els seus aspectes tècnics, històrics i estètics. Però el nucli d’aquest, és diagnosticar i
comprendre les causes que han portat l’església al mal estat actual i proposar les intervencions
adients a cada cas per a una hipotètica restauració.
Per a poder representar l’església i permetre l’aixecament de lesions s’han refet els plànols de
l’església. Refent els plànols, m’he adonat que l’església no solament ha patit certs canvis al
llarg dels anys, sinó que els documents facilitats pels directors corresponien a un projecte
alternatiu al que es va acabar construint. Tot i això, tan el projecte alternatiu com l’original
obtingut a l’Arxiu de l’Arquebisbat de Barcelona, m’han sigut de gran ajuda.
Per a facilitar el diagnòstic, les diferents deficiències s’han numerat, ordenat en fitxes i
representat en un aixecament de lesions. Aquest anàlisis individual de les lesions ha
possibilitat trobar causes comuns entre elles que han permès agrupar‐les, facilitant el
diagnòstic i simplificant les intervencions de restauració.
Al llarg del treball s’han utilitzat diferents tipus de proves, in situ i a laboratori, que han facilitat
l’estudi. Els procediments d’aquestes proves han estat redactats i fotografiats.
Un cop agrupades les diferents deficiències s’ha proposat el mètode d’intervenció més adient
a cada cas i s’han indicat els passos a seguir.
Com a últim punt, per a obtenir un anàlisis del comportament energètic de l’església s’ha fet
un informe d’eficiència energètica (segons el sistema entrat en vigor el 31‐5‐13). A partir dels
resultats obtinguts, s’han proposat mesures de millora i s’han analitzat els seus efectes.
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1. INTRODUCCIÓ.
Recentment s’ha sabut la noticia que l’església de Sant Bernat Calbó, un dels edificis més
característics de Poblenou, té els dies contats. L’església, construïda l’any 1957 entre els
carrers de Maria Aguiló i el de l’Amistat, serà demolida per a donar pas a la construcció d’un
monestir. Aquesta noticia no ha sorprès a la gent del barri que porten veient, des de fa anys, el
mal estat en el que es troba l’edifici.
Tot i que ja s’ha decidit el futur de l’església, el principal objectiu d’aquest treball és
comprendre i diagnosticar les causes que han portat l’església al mal estat actual i proposar
mesures per a intervenir aquestes deficiències en el cas d’una hipotètica restauració.
El fet que tant l’estructura porticada com la paret d’obra siguin majoritàriament vistos, ha
facilitat molt l’anàlisi del les diferents deficiències i el procés de diagnosi.
El fet que l’església tingui que ser derruïda, ha sigut un incentiu per analitzar altres aspectes de
l’església més enllà del diagnòstic, com són els seus aspectes tècnics i estètics, o la seva
influència en el barri al llarg dels anys.
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2. DATA GATHERING ON THE BUILDING/RECOPILACIÓ DE DADES SOBRE L’EDIFICI.
2.1. DESCRIPTION OF THE BUILDING / DESCRIPCIÓ DE L’EDIFICI.

The church of St. Bernat Calbó is located a L’església de Sant Bernat Calbó, situada a
few meters from the popular Rambla of pocs metres de la popular Rambla de
Poblenou, more than fifty years ago, that Poblenou, fa més de cinquanta anys que
church acts as ecclesiastical center for actua com a centre eclesiàstic per als
parishioners in the area. The building, built in feligresos de la zona. L’edifici, construït l’any
1957, is located between the streets of Maria 1957, s’ubica entre els carrers de Maria
Aguiló and Amistat. The both alignment of Aguiló i el de l’Amistat. L’alineació de l’edifici
the building with the end of the street from amb la finalització del Carrer del Dr. Trueta i
the Dr. Trueta and the small square that la petita plaça que precedeix a la façana
precedes the main facade, allows the opening principal, permet l’obertura de l’església cap
of the Church towards La Rambla.

a la Rambla.

The construction made of brick and of simple La construcció, d’obra vista i de caràcter
character, stressed by the combination of senzill, destaca per la combinació del formigó
concrete structural elements and the ceramic dels elements estructurals i els materials
materials of the exterior walls. The design ceràmics dels tancaments exteriors. El disseny
plays with these two materials of different juga amb aquests dos materials de colors tant
colors and it forms a series of lines both diferent per a formar un seguit de línies tant
horizontal and vertical. The decorations of horitzontals com verticals. La decoració de les
the facades were complete with parts of façanes es completa amb peces de pedra
artificial stone of color almost identical to the artificial de color gairebé idèntic al del
concrete, thus giving more complexity to the formigó, donant així més complexitat al
whole.

conjunt.

The main facade is the one that contains

La façana principal és la que conte més

more additions of artificial stone, these form afegits de pedra artificial, aquests formen
a large grid on the main access that also una gran quadricula sobre l’accés principal
fulfils the function of window.

que també compleix la funció de vidriera.

The entry that is accessed up a few rungs, L’entrada, a la qual s’accedeix pujant uns
consists of two large double doors of wood quants esglaons, consta de dos grans portes
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under a large porch of concrete. The

dobles de fusta sota un gran porxo de

symmetry of the main facade could be formigó. La simetria de la façana principal es
considered full if it were not for the bell podria considerar plena si no fos pel
tower, now out of use. They had to remove campanar, aquest, ara ja fora d’us, se li van
the large pillars which support the bells haver de desmuntar els llargs pilars que
because

of

the

serious

injuries

that aguantaven les campanes a causa de les

threatened to break down the belfry.

greus lesions que amenaçaven d’enfonsar‐los.

The church has access to the parishioners on L’església conta amb un accés més per als
the north side and access to the priests feligresos situat al lateral nord‐oest i un accés
located in the back facade that can directly per als mossens, que accedeix directament a
go to the sacristy.

la sagristia, situat a la façana posterior.

The interior of the Church continues the L’interior de l’església segueix l’estètica
aesthetic exterior, combining

reinforced exterior, combinant formigó i obra vista. La

concrete work with brick. The nave, with a nau, de planta rectangular i coberta de voltes
rectangular plan, is covered with concrete de formigó, té una alçada de 10,80 metres. En
vaults and has a height of 10.80 meters. On el costat nord‐oest es forma un cos addicional
the northwest side forms a body of two de dos plantes obertes cap a l’interior de la
additional plants open toward the inside of nau. En el nivell inferior es troben els
the nave. In the lower level are the confessionaris, i en el superior es troba la
confessionals, and in the higher level we can galeria del cor. En la façana d’accés trobem el
find the gallery of the choir. In the facade of cor, aquest situat a una alçada de 4,35
access they find the choir, is located at a metres.
height of 4.35 meters.
L’espai, diàfan, nomes consta de columnes en
The diaphanous space only consists of les zones de dos nivells. Tan al cor com a la
columns in the areas of two levels. If you galeria nomes si pot accedir a traves de
want to access the choir or the choir gallery, l’escala del campanar. A l’hora, nomes si pot
you have to go up the stairs of the bell tower. arribar al terrat de la sagristia per la porta
And only if you can reach the roof of the situada en la planta superior.
sacristy by the door located on the top floor.
El presbiteri, elevat sobre quatre esglaons,
The presbytery, high on four rungs, contains a conté una decoració molt senzilla que s’ajusta
very simple decoration to match the style of a l’estil modest de l’església. Nomes el terra
the modest church. Only the floor of the del presbiteri i l’altar situat en el seu centre

6

Diagnosi i Recomanacions d'Intervenció a l'Església de Sant Bernat Calbó

7

presbytery and the altar located at its center destaquen amb un acabat més noble. Als
stand out with a finishing nobler. On the laterals, amb un color blanc semblant al del
sides, with a white color similar to that of the presbiteri, trobem dos pilars de pedra
presbytery, they found two stone pillars artificial
artificial that plays a strictly decorative role.

que

compleixen

una

funció

estrictament decorativa.

The apse, made of brick, adopts a gentle L’absis, d’obra vista, adopta una suau
curvature in plant that remembers to the curvatura en planta que recorda a les
traditional church style. The roof is decorated esglésies tradicionals. El sostre d’aquest està
with a wooden placated painting of the four decorat amb un aplacat de fusta amb una
cubist style gospels. Natural light reaches the pintura dels quatre evangelis d’estil cubista.
presbytery by two large windows on both

La llum natural arriba al presbiteri per dos

sides.

grans finestrals situats a banda i banda.

The illumination of the nave is achieved La il∙luminació de la nau s’aconsegueix a
through the large windows along the sides

traves dels finestrals situats al llarg dels

and the stained glass windows of the main laterals i les vidrieres de la façana principal.
facade.
En la part posterior de l’església trobem la
In the back of the church we can find the sagristia, formada per quatre petites sales i
sacristy, formed by four small rooms and a un banys. Es pot accedir a aquesta, tant per la
bathroom. You can access both through the porta lateral del Presbiteri, per la porta sota
same, both through the side door of the la galeria del cor, com per l’entrada exterior
Presbytery, by the door under the gallery of situada al carrer de Maria Aguiló.
the choir, as external entrance located in
Maria Aguiló street.
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2.2. HISTORY OF THE CHURCH / HISTÒRIA DE L’ESGLÉSIA.

From the second half of the years 50, A partir de la segona meitat dels anys 50,
Barcelona changes significantly. Due to the Barcelona canvia significativament. A causa
large migratory trend toward the cities in de la gran tendència migratòria cap a les
search

of

work,

Barcelona

double

its

ciutats en busca de feina, Barcelona doble la

population and neighborhoods such as seva

població

i

barris

com

Poblenou

Poblenou experiencing a large growth.

experimenten un gran creixement.

The religious factor was very entrenched in

El factor religiós estava molt arrelat a la

society and many citizens attended the societat

i

molts

ciutadans

assistien

church. This increase of the number of freqüentment a l’església. Aquesta crescuda
inhabitants caused the need to build new del numero d’habitants va comportar la
churches

to

accommodate

new necessitat de construir noves esglésies per a

the

donar cabuda als nous feligresos.

parishioners.

The parish church of Sant Bernat Calbó was La parròquia de Sant Bernat Calbó va ser
founded by decree on 9 October 1945 but for fundada per decret el 9 d’Octubre de 1945
many

years

hadn’t

own

church,

and però durant molts anys no va contar amb

parishioners prayed in premises approved. església pròpia, i els feligresos rendien culte
Already in the second part of the fifties, the en locals habilitats. Ja en la segona part de la
economic sponsorship of Elvira Spaeth dècada
Rubland

de

Ugalde

and

José

dels

cinquanta,

l’apadrinament

Ferrero econòmic per part d’Elvira Spaeth Rubland

Cebanach, donations of the people of the d’Ugalde i José Ferrero Cebanach, els
neighborhood, and a state grant, allowed him donatius de la gent del barri, i una subvenció
to carry forward the construction of the estatal, van permetre tirar endavant la
church .

construcció de l’església.

The architect of the church was Josep Soteras L’Arquitecte de l’església va ser Josep Soteras
Mauri, known for works such as the church of Mauri, conegut per obres com l’església de
Santa Tecla, located in the Avenida Madrid Santa Tecla, situada a l’avinguda Madrid amb
with Carles III, or also known as one of the Carles III, o conegut també, per ser un dels
main architects of the Camp Nou stadium.

arquitectes principals de l’estadi Camp Nou.

On 25 February 1957 they put the first stone El 25 de febrer del 1957 es va col∙locar la
of the future church, this act attracted a great primera pedra de la futura església, aquest
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crowd of neighbors and senior officials of the acte va atreure a una gran multitud de veïns i
time, and the act was homepage of La alts càrrecs de l'època i fou portada de La
Vanguardia the following day. The initial Vanguardia el dia següent. La pedra inicial,
stone, as is usual in this type of acts, was com és costum en aquests tipus d'actes, va
blessed by Bishop Modrego.

ser beneïda, pel Bisbe Modrego.

On 2 November in the same year, only nine

El 2 de novembre d’aquell mateix any, nomes

months after the placement of the first stone, nou mesos després de la col∙locació de la
the church was inaugurated with a Mass primera pedra, s’inaugura l’església amb una
given by the Bishop Modrego. The news also missa també a mans del Bisbe Modrego. La
appeared on the newspaper La Vanguardia, noticia també aparegué en el diari La
this time without so much impact. The act Vanguardia,

aquest

cop

sense

tanta

marked the day in the neighborhood, repercussió. L’acte va marcar el dia en el
although the bell tower and part of the main barri, tot i que el campanar i part de la façana
façade were not yet completed.

principal encara no estaven finalitzades.

For many years the church of St Bernat Calbó Durant molts anys l’església de Sant Bernat
was one of the most important buildings of Calbó va ser un dels edificis més importants
the neighborhood, but over time the del barri, però al llarg del temps la
importance of religion in society has been importància de la religió en la societat ha
declining.

anat minvant. Actualment el numero de
creients

Currently the number of people attending
Mass is about twenty parishioners, but in the
60s the church was full.
The lack of maintenance and the proximity to
the coast were the causes many injuries
caused by carbonation of concrete. This
ailment forced in 1979 to demolish part of
the belfry by the high risk that meant for
pedestrians.
The decline of believers practitioners has
reduced the hours of Mass and has caused
that the parish of St Bernat Calbó is unified

practicant

és

molt

reduït.

L’assistència a missa ronda els vint feligresos,
mentre que en els anys 60, l’església amb
capacitat per a sis‐centes persones, s’omplia.
La falta de manteniment i la proximitat amb
la costa, ha comportat a l’església moltes
lesions causades per la carbonatació del
formigó. Aquesta deficiència va obligar l’any
1979 a demolir part del campanar per l’alt
risc que comportava per als vianants.
La disminució de creients practicants ha
reduït els horaris de missa i ha comportat que
la parròquia de Sant Bernat Calbó s’unifiqués
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with the parish church of Sta. Maria del amb la parròquia de Santa Maria del Taulat
Taulat in order to reduce costs.

amb la finalitat de reduir costos.

The proximity to the church of Sta. Maria del La proximitat amb l’església de Santa Maria
Taulat , the small number of parishioners and del Taulat, el reduït nombre de feligresos i
the high cost of restoration, have led to the l’alt cost de restauració, han portat a
Archbishopric

of

Barcelona

decide

to l’Arquebisbat de Barcelona a decidir demolir

demolish the church and find a new use to l’església i buscar un nou ús al futur terreny.
future field.

Picture taken the day of the laying of the first stone.
25 February 1957
We can see the Bishop Modrego before the first stone, accompanied by a large number of
attendees.

Arxiu Històric del Poblenou. Centre Cívic Can Felipa. Títol 05835 [Consulta: 17 juny 2013]. Disponible a :
<http://fotos.arxiuhistoricpoblenou.cat/fotografia/arxiufotografic/5835+St_+Bernat+Calv__+1957.html>
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Homepage of La Vanguardia of the February 26 1957.
In the picture above you can appreciate the great support of the event. A large crowd of
people attended the acts of blessing and placement of the first stone.
In the lower right image you can appreciate the timing of the signing of the parchment that
symbolically was introduced within the stone. This scroll was signed by the Bishop Modrego,
the godparents and authorities present.

Hemeroteca digital La Vanguardia. Títol 32762583 [Consulta: 18 juny 2013]. Disponible a :
<http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1957/02/26/pagina‐1/32762583/pdf.html>
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ARTICLE OF LA VANGUARDIA OF SATURDAY FEBRUARY 26 OF 1957 CONCERNING THE ACT OF
FITTING OF THE FIRST STONE OF THE CHURCH OF ST BERNARDO CALBÓ.
"BLESSING AND PLACEMENT OF THE FIRST STONE OF THE PARISH OF ST. BERNAT CALBÓ.
Sunday at noon, the Archbishop, doctor
Modrego, given Blessing of the first stone of the
parish church of St Bernat Calbó, which will be
released in the existing solar between the streets
of Mariano Aguiló, friendship and Galceran
Marquet, in populous neighborhood of Poblenou.
The act commenced with the singing of the litany
of the Saints already then the Dr Modrego and
shall proceed to the Blessing , acting of
godparents Doña Elvira Rubland Spaeth of Ugalde
and don José Ferrero Cebanach .
A parchment, signed by the bishop, the
godparents and the authorities was introduced
into the first stone.
Attended the act the lieutenant colonel of
Artillery don Antonio Calvar, on behalf of the
captain general accidental; don José Segura Lake,
by the civil governor; don Marcelino Coli, deputy
mayor, representing the Mayor; Mr Maluquer
Cueto, deputy head of the provincial Movement,
as councilman for district; cone Sunday Girones,
provincial chief of the textile trade union; captain
of the Guardia Civil lord Uribarri, in
representation of the praiseworthy Institute;
inspector of the district, Mr Capdevila; don José
Canalda, head of the district of FET and the JONS;
Commissioner of Police of the district, Mr
Rodriguez; deputy mayor don José Salan Latorre;
deputy provincial with Carlos Trias; parish priests
of the Parishes of St Mary and St Francis of Assisi
in the neighborhood and other personality and
hierarchies of the district.
At the end of the act, the dr. Modrigo said a few
words of thanks to the generous donors of the
terrain, the authorities and Personality
Attendees, encouraging the faithful to that with
donations make it possible for the erection of the
temple."
Hemeroteca digital La Vanguardia. Títol 32763058 [Consulta: 18 juny 2013]. Disponible a :
<http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1957/02/26/pagina‐14/32763058/pdf.html>
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Inaugural Mass officiated by the Bishop Modrego on 2 November 1957 .
You can see that both columns of artificial stone of the presbytery as the roof of this had been
added later.
Arxiu Històric del Poblenou. Centre Cívic Can Felipa. Títol 05837 [Consulta: 18 juny 2013]. Disponible a :
<http://fotos.arxiuhistoricpoblenou.cat/fotografia/arxiufotografic/5837+St_+Bernat+Calv__+1957.html>
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ARTICLE OF LA VANGUARDIA OF SATURDAY NOVEMBER 2 OF 1957 CONCERNING THE
INAUGURAL MASS OF THE CHURCH OF ST BERNAT CALBÓ.
"THE ARCHBISHOP BLESSED YESTERDAY THE NEW PARISH CHURCH OF ST BERNAT CALBÓ.
The churchgoers joined at act. Yesterday, at
eleven o'clock in the morning, the Lord
Archbishop ‐ bishop, doctor Modrego, made
the solemn Blessing of the new and
magnificent temple parish of St. Bernat
Calbó, lifted in the neighborhood of
Poblenou in the enclave of the streets of
Mariano Aguilo, Amistad and Galceran
Marquet.
Attended the solemn act colonel don José
Foliici, by the captain general; secretary
general of the Civil Government, don
Francisco Jiménez Serrano, by the civil
governor; lieutenant of mayor, don
Marcelino Coli Ortega and madam; don
Emilio Girones, attorney in cuts, fear the
Provincial Delegation of Trade Unions;
councillor delegation of the district, don
José Maluquer Cueto; Commissione, Mr
Antiveros, by the police chief and captain of
the Guardia Civil, don Juan Gomez Salazar,
and personality of the district.
Performance of godparents Doña Elvira
Rubland Spaeth of Ugalde; don José Pique
Rovira, chairman of the parish board;
Doña Assumption Account ‐ Viladomat.
Montal Widow; don Luis Montal account ‐
Viladomat; doña Nuria Jordi Ferrero and are
José I. Ferrero Cabanach, Member of the
Board of Labor.
After the ceremony of the Blessing a Mass
will be celebrated recited don Antonio
Cervantes .
The Lord Archbishop ‐ Bishop, that during
the Mass have the privilege to the side of
the Gospel, gave an eloquent homily, and
the Choir of St Vincent de Montal, during
the same interprets compositions sacral.
The solemn act joined the neighborhood in
full. "
Hemeroteca digital La Vanguardia. Títol 32772216 [Consulta: 19 juny 2013]. Disponible a :
<http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1957/11/02/pagina‐20/32772216/pdf.html>
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Picture taken the day of the inauguration, on 2
November 1957.
We can see that both the bell tower and the top of
the main façade were not completed on the day of
the inauguration.

Arxiu Històric del Poblenou. Centre Cívic Can Felipa. Títol
05836 [Consulta: 18 juny 2013]. Disponible a :
<http://fotos.arxiuhistoricpoblenou.cat/fotografia/arxiufotogr
afic/5836+St_+Bernat+Calv__+1957.html>

To the right, we can see one of the few
pictures that are kept from the bell
tower completed, this was taken on 25
December 1962, the big snowfall day in
Barcelona..
Arxiu Històric del Poblenou. Centre Cívic Can
Felipa. Títol 03317 [Consulta: 18 juny 2013].
Disponible a :
<http://fotos.arxiuhistoricpoblenou.cat/fotografia
/arxiufotografic/03317+Nevada+1962.html>

Current state of the church, without bell tower,
and with the coulter of security for the possible
landslides.
Fotografia propia.
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2.3. ANALYSIS OF THE ORIGINAL PROJECT PROPOSAL OF THE CHURCH OF ST. BERNAT CALBÓ
/ ANÀLISI DE LA PROPOSTA DE PROJECTE ORIGINAL DE L’ESGLÉSIA DE SANT BERNAT CALBÓ.

As

previously

discussed,

the

Poblenou Com s’ha comentat anteriorment, el barri de

neighborhood was long time without a Poblenou va estar llarg temps sense església
church due to financing troubles of the per problemes de finançament de l’obra, al
building, at the end, thanks to sponsorships final, gràcies a apadrinaments de gent
of wealthy people, small donations and aid of benestant, petits donatius i ajudes de l’estat,
the state, could be constructed. However the es va poder construir. Tot i això el projecte
original project was amended to reduce the original va ser modificat per a reduir el cost i
cost and obtained a more modern style.

Alçat de la façana principal de la 1ª proposta de
l’Església. Arxiu Arquebisbat de Barcelona.

es va obtenir un estil més modern.

Estat del campanar l’any 1960. Arxiu Històric del
Poblenou. Centre Cívic Can Felipa.

Both in the initial draft as in the final draft, Tant en el projecte inicial com en el definitiu
did not vary the bell tower, but in the end el campanar no variava, però finalment es va
was builded a completely different belfry. In acabar construint un campanar completa‐
the photo on the right, taken in 1960, we can ment diferent. En la fotografia de la dreta,
see the belfry built that finally it was presa el 1960, es mostra el campanar
demolished for safety reasons in 1979.

construït que finalment en el 1979 va ser
demolit per motius de seguretat.
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The church is redefined, and they opted for a L’església es va redefinir, i van optar per un
more simple style. Much of the aesthetic estil més senzill. Gran part dels ornaments
ornaments disappeared." The great figure of estètics van desaparèixer. La gran figura de la
the virgin that crowned the façade, was verge que coronava la façana, va ser
abolished, and in its place won importance suprimida, i en el seu lloc va guanyar
the window. They also eliminated the importància el finestral al qual se li afegí un
decorative reliefs of the main entrance.

sortint. També es van eliminar els relleus
decoratius de l’entrada principal.

Estat actual de la façana principal.

In the final draft, in the southwest facade, En el projecte definitiu, en la façana sud‐oest,
they ended up replacing the open wall by es van acabar substituint les gelosies per
walls of 30 cm with windows, this change murs de 30 cm amb finestrals, aquest canvi
added a girder over openings.

va afegir una jàssera per sobre les obertures.

Alçat de la façana lateral sud‐est de la 1ª proposta de l’Església. Arxiu Arquebisbat de Barcelona.

17

Diagnosi i Recomanacions d'Intervenció a l'Església de Sant Bernat Calbó

In contrast, in the northwest facade is En canvi en la façana nord‐oest es van reduir
reduced the number of windows and they el numero de finestres, i es van suprimir les
remove the outer gardening

jardineres exteriors.

Alçat de la façana lateral nord‐oest de la 1ª proposta de l’Església. Arxiu Arquebisbat de Barcelona.

As it is clear the major changes between the Com és evident els grans canvis entre els dos
two projects were the apse and the sacristy. projectes van ser l’absis i la sagristia. L’absis
The apse was reduced and lost the concave es va reduir i va perdre la forma còncava de la
shape of its roof, and the vestry was reduced seva teulada, i la sagristia va ser reduïda a
to only a plant and its cover became flat.

solament una planta i la seva coberta va
passar a ser plana.

Secció alçat de la 1ª proposta l’Església Parroquial de Sant Bernat Calbó. Arxiu Arquebisbat de Barcelona.
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The structure also suffered a major change, L’estructura

també

va

19

patir

un

canvi

the reduced the height of the apse, the girder important, al reduir‐se l’alçada de l’absis la
continues that reinforced the cover of the jàssera contínua que reforçava la coberta de
main nave disappeared.

la nau principal va desaparèixer.

The indoor also suffered some changes; the L’interior també va patir certs canvis, l’idea
original

idea

was

to

form

small original era formar petits compartiments sota

compartments under the choirs, placing walls els cors, col∙locant envans entre els pilars.
between the pillars. These spaces would be Aquests espais estarien reservats a la
reserved to the placement of confessionals. col∙locació de confessionaris. Finalment es va
Finally they opted for the opening of space optar per l’obertura de l’espai i col∙locar els
and they placed the confessionals without confessionaris sense separacions.
separations.

Secció planta de la 1ª proposta de l’Església Parroquial de Sant Bernat Calbó. Arxiu Arquebisbat de Barcelona.

The scale of the presbytery was changed by a L’escala del presbiteri va ser canviada per una
larger and more decorative.

més gran i decorativa.

By reducing the sacristy to a single plant, they Al reduir la sagristia a una sola planta, es va
redefined the entire distribution, it also redefinir tota la distribució, també es van
eliminated one of the access side of the eliminar un dels accessos laterals del
presbytery and one of the entries from the presbiteri i una de les entrades de la sagristia
sacristy by the alley from the St Bernat Calbó pel carreró de la plaça de Sant Bernat Calbó.
square.
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3. ANALYSIS OF THE CHARACTERISTICS OF THE CONSTRUCTIVE BUILDING. MATERIALS AND
PROCESSES USED CONSTRUCTIVE / ANÀLISIS DE LES CARACTERÍSTIQUES CONSTRUCTIVES DE
L’EDIFICI. MATERIALS I PROCESSOS CONSTRUCTIUS UTILITZATS.

The analysis has been complemented with L’anàlisi
the project budget of the church.

s’ha

complementat

amb

el

pressupost del projecte de l’església.

(Presupuesto. Proyecto de Iglesia Parroquial de San Bernardo Calvo. 1957. Arxiu Arquebisbat de Barcelona. Fons
ADB. Sèrie Parròquies. Unitat d’instal∙lació: caixa 063)

Foundations

Fonamentació

The foundations of the pillars are

Els fonaments dels pilars són de

shoe of armed concrete Portland 250

sabata armada de formigó pòrtland

kg/cm2.

250 kg/cm2.

The foundations of the walls are

Els fonaments dels murs són de rasa

continuous ditch and concrete mass

continua i de formigó en massa

Portland 200 kg/cm2.

pòrtland 200 kg/cm2.
Estructura

Structure
The structure of the nave is formed

L’estructura de la nau està formada

by

per pòrtics ortogonals amb formigó

porticoes

orthogonal

with

reinforced concrete Portland 350

armat pòrtland 350 kg/cm2.

kg/cm2.
Les seccions dels pilars varien segons
The sections of the pillars vary

la seva ubicació

according to their location.
Els pilars de la nau principal són els de
The pillars of the main nave have the

major secció; 50x30cm els pilars

largest section; 50x30 cm the pillars

situats en el mur sud‐est i mur sud‐

located in the southeast wall and wall

oest, 55x30 cm els pilars del cor

southwest, 55x30 cm the pillars of

lateral i 45x30 cm els del mur nord‐

the choir side and 45x30 cm the

oest.

northwest of the wall.
Els pilars de la sagristia són de 40x30
The pillars of the sacristy are 40x30

cm.
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cm.
El porxo de l’entrada principal està
The porch of the main entrance is

compost per pilars de secció variable.

composed of pillars of variable

Els punts més baixos dels pilars són de

section. The lowest points of the

35x30 cm i els superiors de 50x30 cm.

pillars are of 35x30 cm and the
superiors of 50x30 cm.
Exteriors walls.

Tancaments verticals exteriors.

The main hall closes with walls 30 cm

La sala principal es tanca amb murs

of rigging gothic triple lock solid brick

de 30 cm d’aparell gòtic de triple

two faces and caught with mortar

trava de maó massís vist a dos cares i

bastard of lime and Portland cement.

presos amb morter bastard de cal i
ciment pòrtland.

Some of the walls are finished with
stucco mortar bastard of lime and

Alguns dels murs estan acabats amb

Portland cement.

estuc de morter bastard de cal i
cement pòrtland.

The curved wall that forms the apse
consists of armor inside every 90

El mur corb que forma l’absis consta

centimeters.

d’armadures en el seu interior cada
90 centímetres.

The walls of the sacristy are also of 30
cm and combine walls of gothic

Els murs de la sagristia també són de

primer triple lock (north facade) and

30 cm i combinen murs d’aparell gòtic

walls of apparatus via (side facade) of

de triple trava (f. nord‐est) i murs

solid brick.

d’aparell a través (f. laterals) de maó
massís.

Interior vertical walls.

Tancaments verticals interiors.

The walls of connection between the

Els murs d’unió entre la sala principal

main room and the sacristy are of

i la sagristia segueixen sent d’aparell

Gothic apparatus of triple lock 30 cm

gòtic de triple trava de 30 cm de maó

of solid brick.

massís.

The distribution of the later units of

La distribució de les dependències
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the sacristy is made up of brick

posteriors

partitions of 5 cm of thick with

componen d’envans de maó de 5 cm

plaster.

d’espessor amb enguixat.

Covers and forged.

de

la

22

sagristia

es

Cobertes i forjats.

The cover of the central chamber is

La coberta de la sala central

formed by vaults reinforced concrete

formada per voltes de formigó armat

Portland 350 kg/cm2 of 15 cm in

Portland 350 kg/cm2 de 15 cm

thickness

girders

d’espessor entre jàsseres de canto de

reinforced concrete Portland 350

formigó armat de pòrtland 350

kg/cm2. The cover has a finish of

kg/cm2. La coberta té un acabat de

concrete 25 mm termite and cloth

formigó de termita de 25 mm i

lining

revestiment de tela asfàltica auto‐

between

asphalt

edge

auto‐protected

està

Acuacel.

protegida Acuacel.

The covers of the choir and the bell

Les cobertes del cor i el campanar

tower

Portland

estan formades per lloses de formigó

concrete slabs 350 kg/cm2 armed in

pòrtland 350 kg/cm2 armades en els

the two axles. With upper finishing of

dos eixos. Amb acabat superior de

concrete of termite of 25 mm. and

formigó de termita de 25 mm i

cloth lining asphalt auto‐protected

revestiment de tela asfàltica auto‐

Acuacel.

protegida Acuacel.

The cover of the apse is of reinforced

La coberta corba de l’absis és de

concrete in both directions Portland

formigó armat Portland 350 Kg/cm2

with

en els dos sentits i recoberta amb

concrete of termite of 25 mm and

formigó de termita de 25 mm i

cloth lining asphalt auto‐protected

revestiment de tela asfàltica auto‐

Acuacel.

protegida Acuacel.

The porch of the main entrance is

El porxo de l’entrada principal també

also a slab of concrete Portland 350

és una llosa de formigó pòrtland 350

kg/cm2 armed on the two axles and

kg/cm2 armada en els dos eixos i

protected with concrete of termite

protegida amb formigó de termita de

and 25 mm coating of auto‐protected

25 mm i revestiment de tela asfàltica

350

are

Kg/cm2

formed

and

by

covered
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asphalt Acuacel.

autoprotegida Acuacel.

The choir, the gallery of the choir and

El cor, la galeria del cor i la coberta de

the

the

sacristy

are

la sagristia són forjats unidireccionals

steel

girders

and

de biguetes i cassetons de 30 cm de

unidirectional overhang of 30 cm of

grossor amb 55 cm de separació entre

thick and 55 cm of separation

eixos.

cover

composed

of
of

between axis.
La coberta lateral, situada sobre la
The side cover, located on the gallery

galeria del cor, és inclinada, de teula

of the choir, it is tilted, tile curve and

corba, sobre envà de sostremort i

with a gradient of 17 %.

amb una pendent del 17%.

Pavement

Paviment

The pavement of the main nave

El paviment de la nau principal

alternating piece of terrazzo of 40x40

alterna peces de terratzo de 40x40

cm and hydraulic piece of 25x25 cm.

cm i peces de paviment hidràulic de
25x25 cm.

The presbytery and their scales are
El presbiteri i les seves escales són de

artificial granite polished with acid.

granit artificial polit a l’àcid.
The pavement of the sacristy is
finished with hydraulic piece of

El paviment de la sagristia està

pavement of 25x25 cm.

acabat amb peces de paviment
hidràulic de 25x25 cm.

Both the rungs as the pavement
outside of the entries are of stone

Tant els esglaons com el paviment

slabs of St Vicenç of Castellet.

exterior de les entrades són de lloses
de pedra de Sant Vicenç Castellet.

Finishes

Acabats

The main facade and side facades

Les façanes principal i laterals tenen

have

to

afegits de pedra artificial per a

enhance the visual effect between

augmentar l’efecte visual entre el

the concrete and with the brick.

formigó i l’obra vista.

added

artificial

stone

23
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The lateral columns of the presbytery

Les columnes laterals del presbiteri

are made up of blocks of artificial

estan formades per blocs de pedra

stone.

artificial.

The foreign socket is in sandstone

El sòcol exterior és de pedra sorrenca

slabs of 50x70x25 cm.

de lloses de 50x70x25 cm.

Carpentry

Fusteria

The main nave consists of a large

La nau principal consta de una gran

number of windows, these are

quantitat de finestres i vidrieres,

formed by crystals with simple

aquestes estan formades per vidres

metallic frames

simples amb marcs metàl∙lics sense

without

thermal

bridge court.

tall de pont tèrmic.

Exterior doors are solid wood without

Les portes exteriors són de fusta

gaskets.

massissa sense juntes estanques.

The interior doors of the sacristy are

Les portes interiors de la sagristia són

veneer of wood.

de xapa de fusta.

Plumbing and sanitary sistem.

Fontaneria i aparells sanitaris

The church only has for a small

L’església solament conta d’un petit

bathroom with sink and toilet.

bany amb pica i inodor.

The church hasn’t system of hot

No

water.

calenta sanitària.

Heating

conta

amb

sistema

d’aigua

Calefacció
The main nave and the sacristy

La nau principal i la sagristia consten

consist with a system of radiation of

amb un sistema de radiació de gas.

gas.
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4. PLÀNOLS RENOVATS I ACTUALITZATS.
Plànols Exteriors.
E.1 – Exterior façana principal. Sud‐oest. Alçat.
E.2 – Exterior façana lateral. Nord‐oest. Alçat.
E.3 – Exterior façana lateral. Sud‐est. Alçat.
E.4 – Exterior façana posterior. Nord‐est. Alçat.
E.5 – Exterior coberta. planta.
Plànols interiors.
I.1 – Interior façana principal. Sud‐oest. Alçat secció.
I.2 – Interior façana lateral. Nord‐oest. Alçat secció.
I.3 – Interior façana lateral Sud‐est. Alçat secció.
I.4 – Interior façana posterior. Nord‐est. Alçat secció.
I.5 – Interior planta terra. Planta secció
I.6 – Interior planta cor. Planta secció.
Plànols Forjats
F.1 – Forjats 1. Planta.
F.2 – Forjats 2. Planta.
F.3 – Direcció forjats. Planta
Detalls
D.1 – Detall campanar. Alçat secció i planta secció
D.2 – Detall finestral façana principal.
D.3 – Detall de trobada entre forjat i mur. Alçat secció.
D.4 – Detall armats en el mur de l’absis. Alçat secció i planta secció

25
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(portland 350 kg/cm2)
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Aplacat de pedra.

Obra vista.

1cm = 1m
-1

0

1

2

3

4

Arrebossat exterior.
NUM:

ESCALA:

1/100

E.1

5
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(portland 350 kg/cm2)
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Aplacat de pedra.

Obra vista.

1cm = 1m
-1

Arrebossat exterior.

0

1

2

3

4

Coberta inclinada.
NUM:

ESCALA:

1/100

E.2

5
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(portland 350 kg/cm2)
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Aplacat de pedra.

Obra vista.

1cm = 1m
-1

0

1

2

3

4

Arrebossat exterior.
NUM:

ESCALA:

1/100

E.3

5
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(portland 350 kg/cm2)
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Aplacat de pedra.

Obra vista.

1cm = 1m
-1

Arrebossat exterior.

0

1

2

3

4

Coberta inclinada.
NUM:

ESCALA:

1/100

E.4

5
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S

E

30

N

O

(portland 350 kg/cm2)

Aplacat de pedra.

Obra vista.

1cm = 1m
-1

Arrebossat exterior.

0

1

2

3

4

Coberta inclinada.

Rajola comuna.
NUM:

PLANTA
ESCALA:

1/100

E.5

5
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17,81
2,81

1,1

2,25
0,3

0,3

13,85

1,32
0,45

11,11

0,55
0,3

1,37
0,3

18,35

1cm = 1m
-1

0

1

2

3

4

NUM:

ESCALA:

1/100

I.1

5

32

6,97

0,3

0,15 0,55

3,11

1,03

0,17

0,87

0,38
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3,6

4,03

4,12

0,66

2,03

2,9

4,05

4,36

4,17

0,6

0,3

0,2

2,15

12,55

6,59

0,9

1cm = 1m
-1

0

1

2

3

4

NUM:

ESCALA:

1/100

I.2

5
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34,25

0,3

0,3

3,7

0,3

3,7

3,7

0,3

3,7

0,3

3,7

4,3

0,35

3,6

3,79

0,81
3,3

0,81
0,15

0,81
0,15

2,61

2,03

1,28

0,81
0,15

2,97
0,33

0,95 0,58
0,3

1,28

0,88

0,7

3,7

3
0,3

3,7
0,3

3,7
0,3

3,7
0,3

3,85

2,08

0,3

0,96
0,35

0,45

0,32

1cm = 1m
-1

0

1

2

3

4

NUM:

ESCALA:

1/100

I.3

5

34

4,05

4,06

0,67

0,67

0,29

12,6

12,54

4,33

7,44

0,88
0,3

0,15
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1cm = 1m
-1

0

1

2

3

4

NUM:

ESCALA:

1/100

I.4

5
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S

E

35

N

O

1cm = 1m
-1

0

1

2

3

4

z1

NUM:

ESCALA:

1/100

I.5

5
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N

O

1cm = 1m
-1

0

1

2

3

4

z1

NUM:

ESCALA:

1/100

I.6

5
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N

O

Coberta de voltes

1cm = 1m
-1

0

1

2

3

4

z1

Forjat unidireccional.
PLANTA FORJATS 1
ESCALA:

1/100

NUM:

F.1

5
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N

O

Coberta de voltes

1cm = 1m
-1

0

1

2

3

4

z1

Forjat unidireccional.
PLANTA FORJATS 2
ESCALA:

1/100

NUM:

F.2

5
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12,22

DETALL CAMPANAR

4

4

1cm = 1m
-1

0

1

2

3

NUM:

ESCALA:

1/100

D.1

4

5
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El finestral de la
principal, es compon de 80 finestres de
55 x 55 cm, que s'aconsegueixen amb la
de peces de
pedra artificial de dos mides diferents.
Peces verticals (V)

30

53

15

Peces horitzontals (H)

30

V
H

V
H

V
H

H

H

V

V
H

V

V

H

30

69

V
H

H

V

H

V

V

H
2cm = 1m
-1

-0.5

0

1

2

NUM:

ESCALA:

1/50

D.2

3
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ESCALA 1/20

145

mallat +negatiu
massissat >10 cm
1 diametre de 10mm

revoltons

135

biguetes
semirresistents

2 diametres del 10 per
L = 0,60m

1 cm = 20 cm
-20

0

20

40

60

80

100

NUM:

UNIDIRECCIONAL I MUR DE 1 PEU

D.3
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ESCALA 1/50.

ESCALA 1/25.

armats

1 cm = 25 cm
-25

0

25

50

75

100

125

NUM:

DEL MUR DE L'ABSIS DE 1 PEU

D.4
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5. DIAGNÒSTIC DE L’EDIFICI.
5.1. DIAGNÒSTIC DE LES DEFICIÈNCIES.
La falta d’inversions i manteniment que ha patit l’edifici, ha portat a l’acumulació d’un gran
nombre de lesions. Algunes d’aquestes deficiències es poden agrupar per a facilitar les
recomanacions d’intervenció.
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DEFICIÈNCIES DEL FORMIGÓ ARMAT
(deficiències 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, i 19).
La principal causa de les deficiències que afecten al formigó és la carbonatació causada per
l’exposició a l’exterior al llarg dels anys. La carbonatació es produeix per la reacció entre el
diòxid de carboni de l’aire y el hidròxid càlcic lliure, procedent de la hidratació de l’alita i la
bel∙lita que componen el formigó.
Per a comprovar que el formigó ha patit un
procés de carbonatació, s’han recollit
mostres i se’ls hi ha aplicat fenolftaleïna.
Les mostres recollides han mostrat una
total carbonatació. (Assaig detallat en
l’apartat 5.3)
Aquesta carbonatació disminueix l’alcalinitat del formigó que protegeix les armadures de la
corrosió. Al corroure’s les armadures, aquestes pateixen un augment de volum que provoquen
tensions internes en el formigó. Aquest efecte es fa visible, primer, amb l’aparició de fissures
coincidents amb les posicions dels armats, però si el deteriorament prossegueix el formigó de
recobriment es quarteja i pot acabar desprenent‐se, deixant els armats visibles.

Cornisa lateral de formigó armat de la nau principal.

Entre les diferents deficiències del formigó armat podem trobar varies causes que han facilitat
la degradació del formigó i la corrosió dels armats;


El formigó solament es separa de l’exposició a l’exterior per una capa de pintura que
no ha sigut mantinguda. El contacte directe del formigó amb l’exterior permet
l’absorció d’humitat procedent de la pluja i l’ambient, i facilita la interacció amb el
CO2.
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La proximitat amb el mar causa un ambient humit i amb presència de sulfats que
afavoreix la carbonatació del formigó, la seva degradació i la corrosió dels armats. La
humitat procedent del mar facilita la hidratació de l’alita i la bel∙lita, reaccions
necessàries per a la carbonatació del formigó. Aquesta humitat també aporta sulfats a
la superfície del formigó. Els sulfats tenen una gran capacitat d’expandir‐se. Aquests,
quan són dipositats dintre els porus de la superfície del formigó, s’expandeixen
provocant una deslaminació progressiva. A més tant la humitat com els sulfats són
causants de la corrosió dels armats.



El gruix del recobriment de les armadures és irregular. L’església va ser construïda
abans de la instauració del les normes M.V. (normes del Ministerio de Vivienda, 1962).
En aquella època no estaven degudament controlats els diferents processos en
l’execució de l’obra, per aquest motiu, en algunes zones de l’església, l’armat esta
recobert per menys d’un centímetre de formigó.



Falta de protecció dels pilars en contacte amb el terra. Els basals causats per la pluja i
els orins de gos aporten humitat i sals que faciliten el deteriorament del formigó i la
corrosió dels armats.



Mala execució i posada en obra del formigó. Al llarg de l’estructura de l’església es
poden apreciar zones amb excés d’àrids, manca d’àrids, pèrdua de beurada entre
juntes, mal vibrat i segregació dels àrids. La deficient posada en obra del formigó altera
les seves característiques i facilita el seu deteriorament al llarg dels anys.



La geometria de cornises i sortints dificulten l’evacuació de l’escorrentia pluvial.
L’aigua procedent de la pluja transcorre per les superfícies del formigó sense protegir i
s’acumula en punts amb manca de goterons i escopidors.

Jàssera de formigó armat de la façana lateral de la nau principal.
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DEFICIÈNCIES EN LA FÀBRICA DE MAÓ.
(deficiències 22, 23, 24, 25, 28 i 48)
Dins les deficiències que afecten directament a la fàbrica, trobem; degradacions de les peces
ceràmiques (22), degradacions del les juntes de morter (23 i 25), despreniments de peces
ceràmiques (24) i peces defectuoses (28 i 48).
Tant la degradació de les peces ceràmiques com la degradació de les juntes de morter, estan
causades per la presència d’humitat dins la fàbrica. La humitat penetra per capil∙laritat a causa
de la succió que els mateixos materials exerceixen sobre l'aigua. Aquest fenomen va
acompanyat de sals higroscòpiques que es cristal∙litzen a la superfície dels materials, al
cristal∙litzar‐se augmenten de volum i provoquen la descamació de les capes superficials,
causant una degradació superficial progressiva. La humitat tendeix a transcórrer per el
material amb més porositat, per aquest motiu depenent de les porositats dels materials
utilitzats per a construir la fàbrica, en algunes zones trobem que el material deteriorat és el
morter, i en altres zones, les peces de maó.

Deteriorament de les juntes de formigó.

Deteriorament de les peces de maó.
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En determinats punts de la fàbrica de l’església, s’observa que s’han després peces. Aquests
despreniment han estat causats pel mateix efecte de deteriorament progressiu de les sals
solubles, però en aquest cas, les peces s’han desprès perquè pertanyien a detalls o cornises
decoratives de la fabrica on les peces solament tenien un pla fixat amb morter.

Despreniment d’una peça en la cornisa decorativa.

També, en algunes parts de la fàbrica podem trobar peces amb una coloració diferent a la
resta, aquesta diferència ve causada pel grau de cocció de la pesa. Les propietats tècniques
d’aquestes peces no difereixen de les de la resta, solament tenen una petita repercussió
estètica.

Tonalitat de peces amb una cocció superior a la resta.
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EFLORESCÈNCIES DE SULFATS
(deficiències 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 i 57)
A la cara interior de l’església trobem una gran quantitat de taques d’eflorescències de sulfat.
Aquestes taques blanques són acumulacions de sals solubles en aigua. Les sals dissoltes en
aigua han estat transportades per capil∙laritat a treves dels materials porosos i dipositades en
la superfície un cop l’aigua s’ha evaporat.
Per a poder determinar el tipus de sal s'han utilitzat un seguit de tires reactives. Aquestes tires
detecten la presència de nitrats, sulfats i clorurs. Comparant la coloració resultant amb una
escala cromàtica s’ha obtingut una aproximació quantitativa de 1200 mg de sulfat per litre.
(Assaig detallat en l’apartat 5.3)

Totes les eflorescències localitzades en l’església són de tipus secundaria, ja què la humitat
causant d’aquesta no prové del procés de construcció.
Depenent de la localització de l’eflorescència, la procedència de la sal i l’aigua necessària per al
procés, varia. Segons aquesta procedència s’han classificat en tres tipus d’eflorescències; les
eflorescències localitzades en parets amb humitat procedent de la pluja, les eflorescències
localitzades en parets amb humitat procedent del sòl i les eflorescències en el paviment amb
humitat procedent del sòl.
Les eflorescències localitzades en parets amb humitat procedent de la pluja, es localitzen en
una gran varietat de llocs, però en tots els casos la part externa del mur té contacte directe
amb l’escorrentia pluvial. Les sals que causen les eflorescències d’aquest tipus provenen del
mateixos materials i de l’ambient marí.
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Eflorescència localitzada en paret amb humitat procedent de la pluja.

Les eflorescències localitzades en parets amb humitat procedent del sòl, s’ubiquen a menys
d’un metre i mig d’alçada. L’aigua i les sals que aquesta transporta provenen del terrenys per
l’efecte de capil∙laritat dels materials que componen el mur. En les eflorescències d’aquest
tipus les acumulacions són més intenses en les zones a ran de terreny.

Eflorescència localitzada en paret amb humitat procedent del sòl.

Per últim, les eflorescències en paviment amb humitat procedent del sòl, es localitzen
solament en els paviments de la planta baixa. En aquest cas, les sals i l’aigua, també provenen
per efecte de capil∙laritat procedent del terreny.
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Eflorescència en paviment amb humitat procedent del sòl.

En els casos on la paret afectada no rep més humitat, netejant les taques amb un raspall es
soluciona el problema, però les eflorescències trobades en l’església reapareixen per la seva
presència regular d’aigua. Per a tractar les eflorescències s’ha d’evitar que la zona afectada
reví més humitat.
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ESQUERDES ESTABLES EN ELEMENTS ESTRUCTURALS DE FORMIGÓ ARMAT
(deficiències 40 i 49)
Les esquerdes diagnosticades en aquest apartat són trencaments perpendiculars als eixos de
jàsseres i pilars. Aquest tipus de trencaments són causats per forces de tracció i flexió que
l’estructura no està preparada per suportar.
El causant més probable d’aquestes forces, és l’assentament de l’edifici. La falta de
fonamentació o la inestabilitat del terreny han comportat que parts de l’edifici s’hagin assentat
en diferents graus, provocant noves forces en l’estructura.
Les zona més afectada és la sagristia. L’estructura porticada que conforma la seva façana
posterior ha patit un gran nombre d’esquerdes. La unió del forjat unidireccional de la sagristia
amb el mur de l’absis, ha comportat que al assentar‐se el mur, aquest hagi causat forces sobre
el forjat que s’han distribuït cap a els pilars i les jàsseres.

Esquema de la unió del forjat de la sagristia amb el mur de l’absis.

Esquerdes en l’estructura de la façana nord‐est a conseqüència de l’assentament de l’absis.
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Les esquerdes sorgides d’aquestes tensions es van produir fa molts anys, actualment les
esquerdes ja estan estabilitzades. Això ens permet reparar l’estructura sense preocupar‐nos
que torni a partir‐se pel mateix punt.

Esquerda estable en jàssera de formigó armat.

Esquerda estable en pilar de formigó armat.
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FISSURES I ESQUERDES ESTABLES EN ENVANS, PARETS I FORJATS.
(deficiències 40, 50, 51, 52, 53, 54 i 56)
La majoria d’esquerdes i fissures trobades en forjats i tancaments han estat causades per
l’assentament diferencial de l’edifici. La zona de la sagristia és la més afectada per aquest tipus
de lesions. Com s’ha comentat en el punt anterior, el mur de l’absis va patir un assentament
que va transmetre tensions sobre el forjat de la sagristia provocant l’aparició d’un gran
nombre d’esquerdes. Segons les marques i pintures, aquet assentament es va produir fa més
de 20 anys, fet que permet casi assegurar que no tornaran a sorgir deficiències d’aquest tipus.
Un altre tipus d’esquerdes que s’han trobat en la sagristia, són esquerdes causades per cops de
porta. Aquest tipus d’esquerda apareixen al voltant dels marcs de les portes situades en
envans de baix gruix.

Esquerda en el forjat de la sagristia causada per l’assentament de l’absis.

Esquerda sobre el marc de la porta causada per una cop de porta.
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LESIONS PER DILATACIONS TÈRMIQUES
(deficiències 37, 38, 39 i 50)
Les oscil∙lacions de les temperatures provoquen canvis en els volums dels materials, aquets
canvis causen tensions en els propis materials i als materials que el rodegen.
En l’església s’han trobat dos tipus de lesions relacionades amb aquest fenomen; d’esquerdes
en els murs (38, 39 i 50) i esquerdes en els vidres de les finestres laterals(37).
Una de les esquerdes més característiques que s’han trobat en els murs de l’església, travessa
el tancament horitzontalment de pilar a pilar, just per sota els peus dels arcs. El mur situat per
sota l’esquerda està encastat entre dos pilars, i el que està per sobre, està encastat dins un arc
de formigó. Aquest arc forma part de la coberta que rep amb molta intensitat l’escalfor del sol
de l’estiu. Al escalfar‐se, dilata i transmet forces al mur de dins seu, provocant una disparitat
de forces entre les dos parts del tancament.

Esquerda horitzontal de pilar a pilar per sota de l’arc.

En l’absis, també s’ha trobat una esquerda causada per les dilatacions tèrmiques, aquesta està
situada just en el canvi de pla del mur. Les grans dimensions del mur i el fet de tindre varies
cares, causa que el sol escalfi amb intensitat una cara mentre que l’altre es manté a la ombra.

Trobada dels dos plans del mur.
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Algunes de les vidrieres laterals també han patit l’efecte de les dilatacions tèrmiques. En
aquest cas, el fet que les vidrieres estiguin encastades dins l’estructura de formigó les ha fet
vulnerables a les contraccions i dilatacions d’aquest. A més, els marcs de les vidrieres són
metàl∙lics, un material que oscil∙la molt de volum amb els canvis de temperatura.

Vidres trencats a causa de les forces transmeses per els materials convergents.
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DESPRENIMENT DE LA CAPA DE PINTURA
(deficiència 55)
La pintura despresa correspon al sostre de la sagristia, el fet que la pintura es desprengui
solament en una de les habitacions d’aquesta, fa indicar que la causa ve produïda per humitat
procedent de la coberta, segurament pel trencament de la tela impermeable.
La humitat procedent de la coberta s’acumula entre el sostre i la pintura provocant que aquest
últim s’acabi desprenent.

Pintura despresa en una de les habitacions de la sagristia.
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DEFICIÈNCIES DEL SÒCOL DE PEDRA EXTERIOR
(deficiències 20 i 21)
A l’exterior de l’església s’han trobat algunes lesions en el sòcol de pedra que rodeja l’edifici.
Aquest té punts de trencament causats per impactes (20) i descamacions superficials per
l’efecte de les sals expansives (21).
Les zones del sòcol afectades per trencament són sortints que han patit l’impacte d’algun
vehicle, en alguns casos es pot apreciar restes de morter reparador, que indica que aquests
punts han rebut impactes després de ser reparats. L’amplada del carrer i les entrades de la
paret de l‘església provoquen que encara que es repari el sòcol, aquest sigui susceptible de
rebre més impactes.

Trencament del sòcol per impacte.

L’altre alteració del sòcol s’aprecia en la seva superfície, aquesta pateix una descamació per la
cristal∙lització de les sals aportades per l’ambient marí. Aquest ambient, pròxim al mar,
diposita partícules d’aigua amb un alt contingut de sulfats sobre la superfície de la pedra, la sal
s’introdueix en forma liquida dins els porus i quan aquesta per la humitat, cristal∙litza
augmentant el seu volum i provocant el trencament superficial de la pedra.

Descamació del sòcol per l’efecte de sals expansives.
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Com més fissures i alteracions té la superfície de la pedra, més agressiu serà la deterioració per
sulfats. La pedra utilitzada per a construir el sòcol és de tipus sorrenca, aquest tipus de pedra
sedimentària s’ha produït per la sedimentació i unió mecànica de sorra, fet que causa la
presència d’espais intergranulars que afavoreixen el procés de descamació.
Per altre part, com més avançat està el procés de descamació de la pedra més porositats i
fissures podem trobar en la superfície d’aquesta, fet que afavoreix que la degradació sigui més
agressiva.
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TRENCAT DE LA SANEFA DECORATIVA D’OBRA VISTA.
(deficiència 26)
La causa del trencament de les peces és evidentment mecànic, però, per a trobar l’efecte
causant d’aquest trencament, vaig haver de tindre una visió més enllà de la pròpia església.
El fet que solament s’haguessin trencat les peces de la sanefa situades a menys de 1,8 m
d’alçada i que la façana nord‐oest estigues més afectada que la façana sud‐est, em va indicar
que la causa dels trencaments era l’ús que els nens del Col∙legi de la Mar Bella li feien.
El col∙legi de la Mar Bella està situat a pocs metres de la façana nord‐oest, els nens d’aquest
col∙legi han utilitzat les peces sortints de la façana a mode de rocòdrom per a trepar per ella.
Aquest ús, continuat, ha sigut el causant del trencament de les peces.

Peces trencades de la sanefa decorativa del mur d’obra vista.
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BRIÒFITS.
(deficiències 31 i 35).
Els briòfits solament apareixen en zones amb una humitat constant i amb absència de llum
solar directe. La humitat necessària per a que aquestes plantes creixin a la façana de l’església
prové de dos llocs diferents; humitat procedent del terreny i humitat procedent de la pluja.
La manca de separació entre la base dels murs de l’església i el terreny, provoca l’absorció per
capil∙laritat per part dels materials del mur. Això comporta que aquest estigui constantment
humit, afavorint l’aparició d’aquest tipus de plantes.
La humitat també pot procedir de la pluja, el mal estat de les cornises i la seva falta de
escopidors i goterons faciliten que l’escorrentia pluvial transcorri per la façana i s’acumuli en
determinats punts, fet que permet que la façana absorbeixi la humitat.

Briòfits vius i taques d’humitat en les zones pròximes al sòl.
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TAQUES DIVERSES.
(deficiències 29, 30, 31, 32, 33 i 36)
A la part exterior de la façana trobem taques de diferents tipus; taques fosques provocades
per la brutícia arrastrada per l’aigua de pluja (29, 30 i 31), taques blanques procedents d’algun
tipus de producte aplicat incorrectament sobre les cornises de formigó (32), taques de
beurada filtrada entre els encofrats a l’hora del formigonat (33) i taques d’excrements de
coloms (36).
La majoria de taques trobades en les façanes de l’església han estat causades per l’escorrentia
pluvial. El mal estat de les cornises, i el fet que aquestes no contin ni amb goteró ni escopidor,
causen que l’aigua de pluja transcorri per les parets arrastrant la brutícia i dipositant‐la per la
façana de forma desigual. Aquetes taques són fosques i de forma descendent.

Taques causades per la brutícia que arrastra l’escorrentia pluvial.

En la cornisa de la façana nord‐oest també s’han trobat taques en forma descendent, però
aquestes són de color blanquinós. La cornisa superior està recoberta per la mateixa coloració
de les taques, fet que indica que molt probablement les taques van ser causades per
l’escorrentia del producte que se li va aplicar com a protecció.
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Taques causades per l’escorrentia del producte aplicat sobre la superfície de la cornisa.

També s’han trobat taques d’un color lleugerament més clar que el formigó en les trobades
d’algunes jàsseres i pilars. Aquestes diferències de tonalitat s’han produït per la filtració de
beurada entre les juntes de l’encofrat durant la posada en obra del formigó. El fet que les
zones amb una capa superficial de beurada siguin més clares és causat perquè la textura
d’aquesta és més fina i no reté tant la brutícia.

Canvi de tonalitat causada per la filtració de la beurada.

Per últim destacar les taques produïdes per els excrements de colom. En una de les cornises
decoratives del campanar s’acostumen a posar coloms que embruten la façana. Aquests ocells
són animals de costums i no deixaran de posar‐se en el campanar fins que no es prengui
alguna mesura.
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Taques d’excrecions de colom.

63

Diagnosi i Recomanacions d'Intervenció a l'Església de Sant Bernat Calbó

5.2. AIXECAMENT DE LESIONS.
Lesions Exteriors .
L.E.1 – Façana principal. Sud‐oest.
L.E.2 – Façana lateral. Nord‐oest.
L.E.3 – Façana lateral, Sud‐est.
L.E.4 – Façana posterior. Nord‐est.
Lesions Interiors.
L.I.1 – Façana principal. Sud‐oest.
L.I.2 – Façana lateral. Nord‐oest.
L.I.3 – Façana lateral. Sud‐est.
L.I.4 – Façana posterior. Nord‐est.
L.I.5 – Planta sòl.
L.I.6 – Planta sostre invertida.
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5.3. ASSAIGS “IN SITU” I A LABORATORI.
PROVES SEMIQUANTITATIVES AMB TIRES REACTIVES.
S'ha obtingut una mostra de sal sense determinar de les eflorescències aparegudes a l'interior
de la façana Nord‐oest (deficiència 45). Un cop eliminades les impureses de la sal, s'ha
aconseguit una mostra de 0.51 g de sal fina.
Per a poder determinar el tipus de sal s'han utilitzat un seguit de tires reactives. Aquestes tires,
de la marca Quantofix, detecten la presència de nitrats, sulfats i clorurs, comparant la
coloració resultant amb una escala cromàtica es pot obtenir una aproximació quantitativa.
Per a concloure el pH s'ha utilitzat una tira reactiva de la marca Panreac. L’obtenció del pH
també s’obté comparant el color resultant amb una escala cromàtica.

Per a poder utilitzar aquests tipus de reactius s'ha d'obtenir una solució de 1 g de sal per a
cada 100 ml d'aigua destil∙lada. Al ser la mostra de només 0,51 g de sal, la solució que s'ha
preparat ha estat de 0,51 g de sal i 51 ml d'aigua.
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Per a utilitzar les tires reactives només cal submergir, durant un segon, l'extrem reactiu de la
tira, agitar‐la per a eliminar l'excés d'aigua i esperar entre 60 i 120 segons depenent del
reactiu.
Un cop les tires han alterat el seu color, es comparen amb les escales cromàtiques dels pots i
s'obté un valor quantitatiu aproximat.

Comparant les reaccions amb els colors dels pots s'ha obtingut aquests valors quantitatius.


Prova de nitrat < 1 mg/l



Prova sulfats = 1200 mg/l



Prova de Clorur = 0 mg/l



Prova pH = pH 7, neutre.

Clarament els indicadors ens mostren una alta presència de sulfats en la mostra.
Les proves de les sals solubles sobre la superfície de la paret han determinat que és un sulfat.
Els casos més habituals són el sulfat càlcic (CaSO4), el sulfat magnèsic (MgSO4), el sulfat
potàssic (K2SO4), y el sulfat sòdic (Na2SO4). Aquestes sals, per saturació de la solució aquosa,
poden cristal∙litzar en els porus del cos ceràmic y, per augment de volum, causar microfissures
que acabin per destruir la seva estructura o provocar exfoliacions. Els fenòmens
d’eflorescència són molt comuns en peces ceràmiques que contenen sulfats o que són
aportats des del mateix material d’adherència o des del sòl.
La mostra analitzada s’ha extret de la deficiència 45 però les eflorescències també són
presents en les deficiències 41, 42, 43, 44, 46, 47 i 57.
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PROVA DE FENOLFTALEÏNA
La fenolftaleïna s'utilitza per realitzar moltes proves i anàlisis, ja que la seva propietat primària
és la de canviar de color en funció del pH de l'element al qual se li aplica.
En el nostre camp, s’utilitza la fenolftaleïna per a determinar fàcilment les parts del formigó
que no estan carbonatades. La fenolftaleïna s’aplica directament sobre un tros de formigó
recent exposat, les parts que reaccionen adoptant un color rosa‐fúcsia no estan carbonatades,
en canvi les zones del formigó que solament s’han humidificat estan carbonatades.
Cal indicar que el cas extraordinari que el formigó hagi estat exposat a algun àcid o que a causa
de fenòmens externs hagi disminuït molt el seu pH, el concret es tenyirà de taronja.
El canvi de color està donat per les equacions químiques:

De neutre a bàsic:
H2Fenolftaleïna + 2 OH‐ ↔ Fenolftaleïna2‐+ 2 H2O
Incolor → Rosa

De bàsic a molt bàsic:
Fenolftaleïna2‐ + OH‐ ↔ Fenolftaleïna(OH)3‐
Rosa → Incolor

De bàsic a neutre o àcid:
Fenolftaleïna2‐ + 2 H+ ↔ H2Fenolftaleïna
Rosa → Incolor

De neutre o àcid a molt àcid:
H2Fenolftaleïna + H+ ↔ H3Fenolftaleïna+
Incolor → taronja

La solució indicadora que s'utilitza és una solució a l'1% de fenolftaleïna en alcohol, aquest és
el tipus de solució que he utilitzat en les proves. L’exposició a la fenolftaleïna es pot realitzar
per ruixat o per aplicació amb comptagotes.
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Les mostres utilitzades han estat extretes dels pilars de l’entrada principal (deficiència 1),
l’avançat deteriorament del formigó ha permès extreure‐les sense la necessitat de piqueta.
Per a millorar la comprensió de la imatge, s’ha utilitzat una escala fotogràfica de 1cm per al
recull fotogràfic de les mostres.

Mostra 1

Mostra d’un pilar aïllat de
secció variable. (s. Inf. 30x25
cm, s. Sup. 30x45 cm) de
formigó armat Portland 350
kg/cm2.

Mostra 2

Mostra de pilar encastat de
costats estret vist de 30x55
cm i de formigó armat
Portland 350 kg/cm2.
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Per a portar a la pràctica les proves amb fenolftaleïna, se li s’ha tret la pols a les mostres, s’han
partit per la meitat, buscant una secció de recent exposició, i s’han ruixat amb fenolftaleïna.
Mostra 1
Carbonatada tota la mostra

Mostra 2
Carbonatada tota la mostra

Com es pot apreciar, no hi ha hagut cap canvi a rosa‐fúcsia en la tonalitat del formigó, el fet de
que tant la part seccionada recentment i la exposada durant llarg temps a l’exterior, reaccionin
de la mateixa forma, fa indicar que tota la peça esta completament carbonatada.
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Les mostres estan carbonatades.
La carbonatació és una de les principals causes de la pèrdua de passivació de les armadures en
el interior del formigó. La interacció del formigó amb el CO2 atmosfèric provoca la
neutralització del formigó i facilita la corrosió dels armats.
En el cas que ens pertoca la carbonatació s’ha sumat a un recobriment de poc gruix i defectes
de superfície com ara esquerdes, trencaments i falles, que han facilitat l'ingrés del CO2, i han
causat la corrosió de les armadures.
Les mostres recollides per a la prova pertanyen a la deficiència 1 però també trobem casos de
carbonatació en les deficiències 2, 3, 4, 5, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17 i 19.
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UTILITZACIÓ DEL PATXÒMETRE.
La falta d’informació dels plànols del projecte original em van fer sorgir algunes incògnites
sobre l’estructura no visible de l’església. Gràcies al departament de Materials vaig poder
accedir a l’ús d’un patxòmetre. Aquests aparells detecten les armadures internes, de parets o
forjats, amb un sistema no invasiu d’inducció d’impulsos.

El patxòmetre té un funcionament molt senzill, un cop encès, solament es passa el detector
lentament per sobre la superfície, aquest detector va indicant la distància a la qual es troba
l’acer. Quan s’obté el valor mínim, significa que l’acer esta just sota aquell punt.
La seva fàcil utilització i portabilitat em va permetre definí la distància entre biguetes del forjat
unidireccional de la sagristia (55 cm entre eixos) i resoldre el dubte de les armadures en la
paret de l’absis.
Distribució de les armadures en el mur de l’absis
El mur de l’absis és de 30 cm d’amplada format per peces de maó massís distribuïdes en les
dos direccions. El mur és d’obra vista a dos cares excepte en el tros que dona a l’interior de la
sagristia, que està estucat i pintat.
La gran alçada del mur, 9.85 metres en el seu punt més alt, em va despertar la curiositat sobre
la presència d’armadures en el seu interior.
Quan vaig passar el patxòmetre per la superfície, vaig trobar una distribució d’armadures per
l’interior del mur. Aquestes armadures estan repartides verticalment cada 80 cm al llarg de la
fàbrica. En els punts en el que el mur canvia de direcció aquesta distància és molt més reduïda.
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En aquesta representació de la planta del mur de l’absis podem apreciar la distribució de les
armadures per l’interior de la fàbrica i com en els punts de canvi de pla els armats estan més
junts.

Quan vaig confirmar la presència de les armadures i la distància que hi ha entre elles, vaig
comprendre que l’estranyà distribució de les peces té una funció més enllà de l’estètica. En
aquesta planta representativa del solapament de les juntes de les filades, podem veure que les
peces col∙locades a través no permeten el pas dels armats perquè les seves juntes no
coincideixen, en canvi les peces col∙locades paral∙leles a l’eix del mur, coincideixen i permeten
la col∙locació dels reforços metàl∙lics sense la necessitat d’alterar les peses.
< Observant el dibuix de la
fàbrica, per un dels seus
costats vistos, es pot intuir la
distribució dels armats.
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5.4. DIAGNÒSTIC I RECOMANACIONS D’INTERVENCIÓ
Un cop agrupades les patologies, s’han pogut simplificar les causes de les lesions per a poder
intervenir de forma eficient les diferents patologies de l’església.
Utilitzant els criteris d’agrupació del punt 5.1, s’ha recomanat el mètode d’intervenció més
adient a cada cas.
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DEFICIÈNCIES DEL FORMIGÓ ARMAT
(deficiències 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, i 19).
Ens trobem amb un formigó carbonatat que ha perdut la seva alcalinitat i, com a
conseqüència, un gran nombre de les seves armadures pròximes a la superfície s’han corroït.
Els objectius per a aquesta intervenció són;


Recuperar les propietats estructurals del formigó armat de les zones afectades.



Evitar que aquesta deficiència reaparegui.

Com que les armadures solament estan corroïdes per l’exterior i, en cap cas, han perdut la
seva funcionalitat, el mètode a seguir és el següent.
1. Sanejar el formigó. S’ha de picar i netejar tot el formigó que rodeja l’armadura.
2. Tractament de les armadures. Tractar l’armadura amb algun producte passivador i
protector a la corrosió.
3. Pont d’unió. Abans d’incorporar el morter de reparació s’ha d’aplicar un pont d’unió
per a millorar l’adherència entre l’antic formigó i el nou. El morter utilitzat per a ponts
d’unió és de la mateixa composició que el de reparació, però amb un 10% més d’aigua
i additius que milloren l’adherència.
4. Morter de reparació. S’acaba reomplin el buit amb morter de reparació, en aquest
cas, és recomanable un morter resistent als sulfats, ja que l’ambient de de la zona és
agressiu.
5. Protegir el formigó. Un cop reparades totes les deficiències del formigó, aquest s’ha
de protegir amb algun producte o material que resisteixi a la intempèrie, s’adhereixi
adequadament al formigó, sigui impermeable a l’aigua i als clorurs, resisteixi la difusió
de gasos, sigui permeable al vapor d’aigua per a que el formigó transpiri i resisteixi als
canvis tèrmics, l’abrasió i els agents químics.
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DEFICIÈNCIES EN LA FÀBRICA DE MAÓ.
(deficiències 22, 23, 24, 25, 28 i 48)
La presència d’humitat a l’interior de les fàbriques de maó és la causant de la degradació de les
peces ceràmiques i les juntes de morter, que en certs punts ha provocat despreniments de
peces.
Els objectius principals d’aquesta intervenció són;


Evitar que l’aigua accedeixi a l’interior de la fàbrica.



Restaurar les juntes de morter i les peces malmeses.

L’ humitat causant d’aquesta degradació té dos punts d’origen, humitat procedent del terreny i
procedent de l’escorrentia pluvial.
Per evitar la humitat per capil∙laritat procedent del terreny, és recomanable l’ús d’una barrera
química hidròfuga dins el mur. Els passos a seguir són els següents.
1. Perforar el mur. S’han de fer perforacions cada 15 cm a una altura de 15cm del terra.
Sempre deixant entre 5 i 8 cm de mur sense penetrar.
2. Introduir el difusor. Un cop fet cada forat s’introdueix el difusor, així s’evita que, al
trepar el següent, es desprengui material de dins la paret i taponi l’orifici.
3. Fixació de les corones. Es fixen les corones dels difusors amb cement ràpid o guix
ràpid.
4. Bosses. S’instal∙len les bosses amb el producte i es van reomplint cada cert temps. El
temps de traspàs acostuma a ser inferior a 24 hores.

Sitema DryKit companyia Demsa.

5. Acabat. Un cop s’ha completat la barrera hidròfuga, es retiren els difusors i es segellen
els orificis amb pasta d’un color semblant al de la fàbrica.
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Per evitar la humitat procedent de l’escorrentia pluvial s’han de restaurar les cornises, i
millorar la geometria d’aquestes i dels sortints, per a evitar que l’aigua de pluja transcorri per
les parets i el mur l’absorbeixi.
1. Restauració de la cornisa. (el mateix sistema recomanat per a la restauració del
formigó armat).


Buidat del formigó que rodeja les armadures i tractament d’aquestes amb un
producte passivador i protector a la corrosió.



Pont d’unió de morter reparador amb additius per a una millor unió entre els
formigons .



Reomplert del buits amb morter de reparació resistent als sulfats.



Aplicar producte protector sobre la superfície del formigó per evitar la degradació.

2. Col∙locació dels goterons. Instal∙lació de perfils metàl∙lics amb unió estanca resistents
a l’òxid sota els extrems dels sortints per evitar l’entrada d’aigua per tensió superficial
cap a la façana.
3. Col∙locació d’escopidors. Instal∙lar escopidors de pedra artificial o ceràmics en sortints
i cornises que actualment acumulen l’aigua de pluja.
Un cop s’han eliminat les fonts d’humitat, es poden restaurar les juntes i peces de la fàbrica.
Les juntes és reompliran amb morter reparador i les peces amb morter reparador fi amb
coloració ceràmica. El mètode a seguir per a la restauració de les peces i les juntes són el
mateix.
1. Sanejat. S’han de retirar totes les restes de la superfície. Un cop net, s’ha de passar un
raspall per a eliminar la pols.
2. Morter de reparació. Reomplir els buits amb el morter de reparació adient a cada cas
3. Acabat i forma. Amb un remolinador es dona forma al morter per a que s’ajusti a la
geometria de la peça en el cas de la ceràmica, o s’utilitza un tros de fusta per a repartir
el morter en el cas de les juntes.
En les zones de la fàbrica on les peces siguin propenses a desprendres, és recomanable que es
fixin amb peces mecàniques.

86

Diagnosi i Recomanacions d'Intervenció a l'Església de Sant Bernat Calbó

EFLORESCÈNCIES DE SULFATS
(deficiències 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 i 57)
En els casos on la paret afectada no rep més humitat, netejant les taques amb un raspall es
soluciona el problema, però les eflorescències trobades en l’església reapareixen per la seva
presència regular d’aigua. Per a tractar les eflorescències s’ha d’evitar que la zona afectada
reví més humitat.
Els objectius de d’intervenció són:


Evitar que l’aigua accedeixi a l’interior de murs i paviments.



Eliminar les acumulacions de sals de les superfícies.

La humitat causant del transport de les sals que provoquen les eflorescències prové tant del
terreny com de l’escorrentia pluvial. El fet que les eflorescències es trobin tant en paviment
com en murs ens agrupa les eflorescències en tres grups; eflorescències en murs amb humitat
procedent del terreny, eflorescències en murs amb humitat procedent de l’escorrentia pluvial i
eflorescències en paviment amb humitat procedent del terreny. Cada un d’aquest tipus s’ha
t’intervindré amb mètodes diferents.
Murs amb humitat procedent del terreny
En el cas de les eflorescències localitzades en murs i que la seva humitat procedeix del terreny,
s’ha d’aplicar el sistema de barrera química hidròfuga.
1. Perforar el mur. S’han de fer perforacions cada 15 cm a una altura de 15cm del terra.
Sempre deixant entre 5 i 8 cm de mur sense penetrar.
2. Introduir el difusor. Un cop fet cada forat s’introdueix el difusor, així s’evita que, al
trepar el següent, es desprengui material de dins la paret i taponi l’orifici.
3. Fixació de les corones. Es fixen les corones dels difusors amb cement ràpid o guix
ràpid.
4. Bosses. S’instal∙len les bosses amb el producte i es van reomplint cada cert temps. El
temps de traspàs acostuma a ser inferior a 24 hores.
5. Acabat. Un cop s’ha completat la barrera hidròfuga, es retiren els difusors i es segellen
els orificis amb pasta de morter.
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Murs amb humitat procedent de l’escorrentia pluvial
El mal estat de les cornises de formigó i la falta de goterons en els sortints, permet que
l’escorrentia pluvial transcorri per la superfícies de la façana, aportant la humitat necessària
per a l’aparició d’eflorescències.
Una de les solucions per a evitar d’aquest tipus eflorescències és reparar la cornisa i afegir
goterons i escopidors en els sortints.
1. Restauració de la cornisa. (el mateix sistema recomanat per a la restauració del
formigó armat).


Buidat del formigó que rodeja les armadures i tractament d’aquestes amb un
producte passivador i protector a la corrosió.



Pont d’unió de morter reparador amb additius per a una millor unió entre els
formigons .



Reomplert del buits amb morter de reparació resistent als sulfats.



Aplicar producte protector sobre la superfície del formigó per evitar la degradació.

2. Col∙locació dels goterons. Instal∙lació de perfils metàl∙lics amb unió estanca resistents
a l’òxid sota els extrems dels sortints per evitar l’entrada d’aigua per tensió superficial
cap a la façana.
3. Col∙locació d’escopidors. Instal∙lar escopidors de pedra artificial o ceràmics en sortints
que actualment acumulen l’aigua de pluja.
L’església manca d’un sistema de recollida d’aigües pluvials en les cobertes, solament disposa
de canonades en la façana nord‐oest per ajuntar i evacuar l’aigua fora la cornisa. Una altre
solució per al problema de l’escorrentia pluvial seria instal∙lar un sistema de canalització.
Paviment amb humitat procedent del terreny
També trobem eflorescències en el paviment, aquestes aporten la seva humitat del terreny.
Les eflorescències sobre el paviment s’eliminen fàcilment amb el pas del pal de fregar. Però
aquestes tornen a aparèixer quan el terreny està humit. En el cas que es vulgui eliminar per
complet la humitat, s’ha de refer tot el paviment, incorporant aquest cop, una capa
impermeable. L’opció més econòmica seria deixar el paviment antic sota el nou. Els passos a
seguir serien;
1. Preparar la superfície. Assegurar que la superfície no conté cap element que pugui
perforar la capa impermeable.
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2. Capa d’impermeabilització. Col∙locar les lamines d’impermeabilització sobre una
imprimació prèvia, les lamines s’han de solapar 10 cm entre elles i unir‐les amb
bufador, per evitar el pas de la humitat.
3. Solera de col∙locació. Després de la capa d’impermeabilització s’efectua una solera de
3 a 5 cm de morter de ciment que actua de base per a l’enrajolat.
4. Replanteig. Distribuir la col ∙ locació de les rajoles, tenint en compte el disseny estètic i
les juntes.
5. Col∙locació de l’enrajolat. S’adhereixen amb morter cola.
6. Rejuntat. Omplir les juntes amb pasta de rejuntat CG2, especial per a terrenys humits.

89

Diagnosi i Recomanacions d'Intervenció a l'Església de Sant Bernat Calbó

ESQUERDES ESTABLES EN ELEMENTS ESTRUCTURALS DE FORMIGÓ ARMAT
(deficiències 40 i 49)
La causa d’aquestes esquerdes és l’assentament de l’edifici. Aquest assentament es va produir
fa molts anys, actualment les esquerdes ja estan estabilitzades. Això ens permet reparar
l’estructura sense preocupar‐nos que torni a partir‐se pel mateix punt.
Els objectius d’aquesta intervenció són:


Recuperar les propietats estructurals del element.

Un dels millors mètodes per a reparar aquest tipus de deficiències, és segellar les esquerdes
amb resina epoxi i reforçar la jàssera amb panells de fibra de carboni. Els passos a seguir són:
Resina epoxi.
1. Preparat de la superfície. Assegurar que l’esquerda i la superfície estigui neta,
desgreixada i seca.
2. Boquilles. És necessari tapar la superfície de l’esquerda i col∙locar les boquilles
d’injecció, abans d’aplicar la resina.
3. Injecció de resina. Amb una pistola de doble entrada s’injecta la resina dins
l’esquerda, aquets tipus de pistola injecten la resina i l'enduridor al mateix temps.
Fulles de fibra de carboni.
4. Preparat de la superfície. Polit i neteja de la superfície del formigó.
5. Imprimació. Aplicació de la imprimació sobre la superfície de la biga.
6. Adhesiu. S’aplica l’adhesiu amb base d’epoxi sobre la superfície de la biga i sobre els
panells de fibra de carboni.
7. Col∙locació dels panells. Es col∙loquen els panells i se’ls si aplica una altre capa
d’adhesiu per sobre.
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FISSURES I ESQUERDES ESTABLES EN ENVANS, PARETS i FORJATS.
(deficiències 40, 50, 51, 52, 53, 54 i 56)
La majoria d’esquerdes i fissures trobades en forjats i tancaments han estat causades per
l’assentament diferencial de l’edifici. L’assentament es va produir fa molts anys i actualment
les esquerdes ja estan estables, això ens permet reparar les esquerdes sense preocupar‐nos
que tornin a aparèixer.
L’objectiu d’aquesta intervenció és:


Recuperar la homogeneïtat de superfícies de parets i sostres.

És repara l’esquerda amb massilla elàstica amb fibres per assegurar la correcte unió entre els
materials.
1. Preparat de la superfície. Obertura de l’esquerda en forma de V mitjançant el picat
amb paleta i netejat en sec amb un raspall de pues d’acer.
2. Aplicat de la massilla. S’aplica la massilla elàstica amb fibres a base de polímers
especials en emulsió aquosa i àrids seleccionats
3. Polit i pintat. Es poleix la superfície per a igualar la textura i es pinta.
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LESIONS PER DILATACIONS TÈRMIQUES
(deficiències 37, 38, 39 i 50)
Tant les esquerdes trobades en murs com les trobades en les vidrieres, han estat causades per
la falta de juntes que absorbissin les forces provocades per les dilatacions tèrmiques.
Els objectius d’aquesta intervenció són:


Assegurar que no hi hagin conflictes en els comportament tèrmics dels materials.



Reparar les esquerdes.

Les esquerdes en murs provocades per la falta de junta són difícils d’eliminar, ja que el fet de
reparar la lesió no assegura que no torni a aparèixer. Per a assegurà que no reapareguin les
esquerdes, els materials afectats per les dilatacions tèrmiques han de tindre un cert grau de
llibertat.
Al ser esquerdes causades per absència de junta de dilatació el trencament segueix una línia
recta. L’esquerda s’ha de netejar i reomplir amb morter elàstic.
1. Preparat de la superfície. Obertura de l’esquerda en forma de V mitjançant el picat
amb paleta i netejat en sec amb raspall de pues d’acer.
2. Aplicat de morter. S’aplica morter elàstic amb fibres a base de polímers especials en
emulsió aquosa i àrids seleccionats
3. Polit i pintat. Es poleix la superfície per a igualar la textura i es pinta amb pintura
elàstica que suporti les contraccions del mur.
En el cas de les esquerdes en vidres de finestres per dilatacions tèrmiques, si es substitueix el
vidre sense canviar el marc, el vidre es tornarà a esquerdar. S’ha de substituït el marc de la
finestra i col∙locar juntes de dilatació entre ella i el suport de formigó.
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DESPRENIMENT DE LA CAPA DE PINTURA
(deficiència 55)
Per a evitar que la pintura es torni a despendre, s’ha d’evitar que el sostre contingui humitat.
La humitat causant del despreniment de la pintura prové de la coberta situada just a sobre, per
aquest motiu s’ha de recuperar l’estanquitat d’aquesta abans de repintar el sostre.
Els objectius d’aquesta intervenció són:


Evitar que l’aigua és filtri al forjat.



Restaurar la capa de pintura del sostre.

Encara que la coberta superior sigui transitable, no s’ha utilitzat mai. Per aquest motiu és
preferent col∙locar una tela impermeable auto‐protegida per sobre el paviment existent.
Aquesta opció és més simple que aixecar el paviment per a restaurar la tela impermeable.
1. Preparar la superfície. Assegurar que la superfície no conté cap element que pugui
perforar la capa impermeable i assegurar que les peces del suport estan ben fixades.
2. Imprimació. Expandir una capa d’imprimació sobre la superfície de la coberta.
3. Col∙locació de la capa d’imprimació. Es col∙loca la tela sobre la superfície amb la base
d’impressió. Les trobades de les lamines es solapen 10 cm i s’uneixen amb un bufador.
Un cop solucionat la font d’humitat, es pot restaurar la pintura del sostre.
4. Preparat de la superfície. Assegurar que en la superfície no queden restes de pintures
anterior o brutícia.
5. Primera capa. Pintar tota la superfície.
6. Assecat. Esperar un mínim de 24 hores.
7. Segona capa. Pintar per segon cop tota la superfície.
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DEFICIÈNCIES DEL SÒCOL DE PEDRA EXTERIOR
(deficiències 20 i 21)
Les deficiències trobades en el sòcol de pedra exterior són de dos tipus diferents, per una part
hi han trencaments causats per impactes accidentals de vehicles, i per l’altre, degradacions de
la superfície a causa de les sals expansives.
Els objectius d’aquesta intervenció són:


Recuperar la geometria del sòcol



Protegir la pedra contra la degradació per l’efecte de les sals expansives.

Per evitar el deteriorament de la pedra, un cop restaurat el perímetre de les peces amb morter
de reparació, s’ha de protegir la superfície amb un producte resistent a la intempèrie. Els
passos a seguir són.
1. Sanejat. S’ha de picar i retirar totes les restes de la superfície. Un cop net, s’ha de
passar un raspall per a eliminar la pols.
2. Morter de reparació. Reomplir els buits amb morter de reparació de la mateixa
coloració que la pedra, en aquest cas, és recomanable un morter resistent als sulfats,
ja que l’ambient de la zona és agressiu.
3. Polit i anivellat. Es llima la superfície per a dissimular el canvi de material i anivellar els
afegits.
4. Protegir la pedra. Un cop reparada la pedra, aquesta s’ha de protegir amb algun
producte que resisteixi a la intempèrie, sigui impermeable a l’aigua i als clorurs, i
resisteixi a l’abrasió i els agents químics.
Per a evitar posteriors impactes de vehicles, es poden col∙locar bandes d’avis en els sortints.
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TRENCAT DE LA SANEFA DECORATIVA D’OBRA VISTA.
(deficiència 26)
El trencament de la sanefa ve causat pel mal ús que li donen els nens i nenes del Col∙legi de la
Mar Bella, situat just al costat de l’Església de Sant Bernat Calvó.
Els objectius d’aquesta intervenció son:


Evitar que els nens utilitzin trepin per la sanefa i es facin mal.



Reparar estèticament la façana.

Refer la sanefa original és laboriós i, tard o d’hora, s’acabarien partint un altre cop, la solució
més viable, és eliminar la part de la sanefa que compren les primeres 18 filades, eliminant
aquest tram és segueix apreciant el dibuix en la part superior del mur i s’evita que els nens
puguin trepar‐hi. Els passos a seguir són.
1. Eliminar la sanefa. Es piquen totes les peces que comprenen la sanefa en les seves
primeres 18 filades fins a 1 cm dins la línia del mur, i es sanegen les seves superfícies.
2. Reomplert de les peces. Amb l’ajuda de petits encofrats s’omplen les peces
incompletes amb morter de pasta ceràmica. Les peces reomplertes s’anivellen amb la
fàbrica.
3. Acabat. Un cop seca la pasta, si les peces restaurades ressalten molt sobre la resta,
s’aplica algun producte que unifiqui la coloració.

95

Diagnosi i Recomanacions d'Intervenció a l'Església de Sant Bernat Calbó

BRIÒFITS.
(deficiències 31 i 35).
Els briòfits solament apareixen en zones amb una humitat constant i amb absència de llum
solar directe.
Per eliminar la seva presència i evitar la reaparició, la millor solució és evitar que la humitat
s’introdueixi en el mur, depenent d’on provingui aquesta humitat, s’aplicaran millores en les
cornises o barreres químiques hidròfugues dins els murs. Un cop sec el mur, solament s’ha de
netejar les restes de briòfits i taques.
Els objectiu d’aquesta intervenció són:


Evitar que l’aigua accedeixi a l’interior de murs.



Eliminar els briòfits de la superfície.

Per a evitar la humitat procedent de l’escorrentia pluvial s’han de reparar les cornises i
col∙locar escopidors i goterons en els sortints.
1. Restauració de la cornisa. (el mateix sistema recomanat per a la restauració del
formigó armat).


Buidat del formigó que rodeja les armadures i tractament d’aquestes amb un
producte passivador i protector a la corrosió.



Pont d’unió de morter reparador amb additius per a una millor unió entre els
formigons .



Reomplert del buits amb morter de reparació resistent als sulfats.



Aplicar producte protector sobre la superfície del formigó per evitar la degradació.

2. Col∙locació dels goterons. Instal∙lació de perfils metàl∙lics amb unió estanca resistents
a la corrosió sota els extrems dels sortints per evitar l’entrada d’aigua per tensió
superficial cap a la façana.
3. Col∙locació d’escopidors. Instal∙lar escopidors de pedra artificial o ceràmics en sortints
que actualment acumulen l’aigua de pluja.
Per a evitar la humitat per capil∙laritat procedent del terreny s’ha d’introduir una barrera
química hidròfuga dins el mur.
1. Perforar el mur. S’han de fer perforacions cada 15 cm a una altura de 15cm del terra.
Sempre deixant entre 5 i 8 cm de mur sense penetrar.
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2. Introduir el difusor. Un cop fet cada forat s’introdueix el difusor, així s’evita que, al
trepar el següent, es desprengui material de dins la paret i taponi l’orifici.
3. Fixació de les corones. Es fixen les corones dels difusors amb cement ràpid o guix
ràpid.
4. Bosses. S’instal∙len les bosses amb el producte i es van reomplint cada cert temps. El
temps de traspàs acostuma a ser inferior a 24 hores.
5. Acabat. Un cop s’ha completat la barrera hidròfuga, es retiren els difusors i es segellen
els orificis amb pasta de morter.
Un cop s’han eliminat les fonts d’humitat, es poden tractar les acumulacions de briòfits de la
superfície de la façana.
1. Eliminació dels briòfits. Amb l’ajuda d’una rentadora a pressió s’elimina la capa de
briòfits.
2. Tractament de la superfície. Es ruixa la superfície amb àcid oxàlic amb l’ajuda d’una
ampolla amb atomitzador i es deixa reposar durant 30 minuts.
3. Esbandir l’àcid. Amb l’ajuda de la rentadora a pressió s’esbandeix l’àcid.
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TAQUES DIVERSES.
(deficiències 29, 30, 31, 32, 33 i 36)
A la part exterior de la façana trobem taques de diferents tipus; taques fosques provocades
per la brutícia arrastrada per l’aigua de pluja (29, 30 i 31), taques blanques procedents d’algun
tipus de producte aplicat incorrectament sobre l’estructura de formigó (32),taques de beurada
filtrada entre els encofrats a l’hora del formigonat (33)i acumulacions d’excrement de coloms
(36).
Els objectius per a les següents intervencions són:


Evitar la reaparició de les taques, tractant l’origen de la brutícia.



Eliminar les taques de la superfície de la façana.

Taques de l’escorrentia pluvial.
Per a poder resoldre aquesta deficiència s’ha d’eliminar la font de la brutícia, en aquest cas, el
mal estat de les cornises causen que l’aigua de pluja transcorri per la façana i provoqui
l’enfosquiment dels materials. Cal reparar les cornises i afegir goterons i escopidors als sortints
abans d’eliminar les taques.
1. Restauració de la cornisa. (el mateix sistema recomanat per a la restauració del
formigó armat).


Buidat del formigó que rodeja les armadures i tractament d’aquestes amb un
producte passivador i protector a la corrosió.



Pont d’unió de morter reparador amb additius per a una millor unió entre els
formigons .



Reomplert del buits amb morter de reparació resistent als sulfats.



Aplicar producte protector sobre la superfície del formigó per evitar la degradació.

2. Col∙locació dels goterons. Instal∙lació de perfils metàl∙lics amb unió estanca resistents
a l’òxid sota els extrems dels sortints per evitar l’entrada d’aigua per tensió superficial
cap a la façana.
3. Col∙locació d’escopidors. Instal∙lar escopidors de pedra artificial o ceràmics en sortints
que actualment acumulen l’aigua de pluja.
Un cop s’evita que l’escorrentia pluvial no torna a transcórrer per la zona afectada es pot
netejar la brutícia.
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4. Eliminar les taques. Utilitzant aigua ensabonada amb bastant de llegiu, es neteja la
zona afectada amb l’ajuda d’un raspall.
5. Assecat. Es deixa assecar completament
6. Tractat de la superfície. En el cas que sigui necessari, es pot tractar la superfície per a
evitar la reaparició de cert tipus de taques.
Taques de producte desconegut
En aquest cas les taques han estat causades per una acció puntual, això ens permet tractar la
superfície sense preocupar‐nos que tornin a aparèixer. Les taques produïdes per l’escorrentia
del producte aplicat sobre la cornisa no es poden eliminar fàcilment. La solució més viable
seria repintar la zona afectada amb una tonalitat pròxima al formigó.
1. Preparat de la superfície. Assegurar que en la superfície no queden restes de pintures
anterior o brutícia.
2. Aplicar la capa de pintura. Pintar tota la superfície utilitzant una pintura exterior
resistent a sulfats.
3. Assecat. Esperar un mínim de 24 hores.
Taques de beurada
Les taques de beurada no es poden eliminar ja que formen part del formigó, l’única solució és
pintar o erosionar per a igualar les tonalitats. S’ha d’evitar que la zona tractada ressalti de la
resta, si fos necessari, s’hauria de pintar tota l’estructura de formigó.
Excrements de coloms.
Les cornises decoratives del campanar s’han convertit en un lloc habitual de repòs per als
coloms, els excrement d’aquests embruten la façana i deixen una marca estètica.
El mètode més eficaç per evitar l’aparició de taques d’excrements de colom és impedir la
posada d’aquests animals sobre les cornises de l’església. Instal∙lant un sistema de platina de
pues es protegeix la façana davant aquestes aus.
1. Preparar el suport. Eliminar els excrement i netejar la superfície de suport
2. Adhesiu. Col∙locar l’adhesiu sobre el suport.
3. Platina de pues. Instal∙la la platina de pues.
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6. ESTUDI DEL COMPORTAMENT ENERGÈTIC.
A partir del programa C3EX he pogut avaluar les característiques energètiques de l’edifici. El
programa analitza els nivells de transmitància tèrmica de tots els tancaments exteriors de la
construcció. Aquests valors s’obtenen a partir de la suma de transmitàncies dels diferents
materials que els componen. També es té en compte les obertures i ponts tèrmics, a l’hora de
calcular‐ho.
Un cop s’introdueix en el programa tota la informació requerida, s’obté un seguit de
qualificacions, demandes i consums. Aquestes es representen dins d’unes escales d’eficiència
que van de la lletra A (màxim nivell d’eficiència) a la lletra G (mínim nivell d’eficiència).
S’ha d’emfatitzar que els consums i emissions que pronostica el programa no són reals, sinó els
necessaris per a mantenir el nivell de confort dins l’edifici. En el cas de l’església de Sant Bernat
Calbó, els nivells de consums i emissions són bastant inferiors als pronosticats, ja que no
consta de sistemes d’ACS, calefacció o refrigeració, i l’ús que es fa de l’edifici es redueix a
menys d’una hora cada dos dies.
La qualificació global obtinguda amb l’església de Sant Bernat Calbó ha estat una D amb una
emissió anual de 77,45 kgCO₂/m2. El valor de la qualificació s’expressa amb termes de diòxid
de carboni alliberat a l’atmosfera com a conseqüència del consum energètic teòric de l’edifici.
A part de la qualificació energètica global també s’han obtingut les qualificacions parcials de
l’edifici. Aquestes calculen l’energia necessària per a mantenir les condicions internes de
confort.
La qualificació parcial de demanda energètica de calefacció ha estat una F amb un consum
estimat de 132,95 kWh/m² any.
La qualificació parcial de demanda energètica de refrigeració ha estat una B amb un consum
estimat de 7,62 kWh/m² any.
L’ultima qualificació obtinguda amb el programa ha estat la qualificació parcial de consum
d’energia primària, aquesta qualificació avalua l’energia primària que hauria de consumir
l’edifici.
La qualificació parcial de consum d’energia primària ha estat una D amb un consum de 298,3
kWh/m² any.
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CONCLUSIONS
Si comparem la qualificació parcial de demanda energètica de calefacció (132,95 kWh/m² any)
amb la de refrigeració (7,62 kWh/m² any), podem apreciar que per a escalfar l’edifici fins al
punt de confort és necessària molta més energia que per a refredar‐lo. Aquesta dada ens
indica que mentre l’edifici és fresc durant l’estiu, durant el hivern és un lloc fred i difícil
d’escalfar.
RECOMANACIONS D’INTERVENCIÓ PER LA MILLORA DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
Amb l’objectiu de millorar la qualificació de l’edifici i reduir el seu consum energètic, s’han
considerat tres possibles mesures d’intervenció.
MESURA 1‐ Addició d’aïllament tèrmic en coberta.
Cost de la intervenció: 36.000 €
Vida útil de la intervenció: 40 anys
Emissions anuals de diòxid de carboni:
C 69.01 kgCO₂/m2 > MILLORA 8.4 kgCO₂/m2 (10.9%)
Demanda energètica de calefacció:
E 109.68 kWh/m² any > MILLORA 23.3 kWh/m² any (17.5%)
Demanda energètica de refrigeració:
C 8.85 kWh/m² any > EMPITJORA ‐1.2 kWh/m² any (‐16.1%)
Consum d’energia primària:
C 266.68 kWh/m² any > MILLORA 31.6 kWh/m² any (10.6%)
La incorporació d’un aïllament tèrmic a la coberta millora la demanda energètica de calefacció,
però, es contraresta amb la pujada de la demanda energètica de refrigeració. El resultat és
positiu, tot i això, el baix consum de l’edifici, no fa viable el cost de la intervenció, ja que la
seva amortització sobrepassa la vida de l’església.
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Mesura 2 ‐ Instal∙lació d’un sistema de calefacció d’alt rendiment.
Cost de la intervenció: 18.000 €
Vida útil de la intervenció: 20 anys
Inclement cost manteniment anual: 150 €
Emissions anuals de diòxid de carboni:
55.12 kgCO₂/m2 > MILLORA 22.3 kgCO₂/m2 (28.8%)
Demanda energètica de calefacció:
132.95 kWh/m² any > NO CANVIA
Demanda energètica de refrigeració:
7.62 kWh/m² any > NO CANVIA
Consum d’energia primària:
C 248.20 kWh/m² any > MILLORA 50.1 kWh/m² any (16.8%)
Tot hi que l’església manca de sistema de calefacció, el programa calcula un valor d’emissions
de diòxid de carboni a conseqüència del manteniment teòric de la temperatura de confort.
Al instal∙lar la caldera d’alt rendiment les emissions anuals de diòxid de carboni disminueixen,
al igual que, el consum d’energia primària. Però les demandes energètiques de calefacció i
refrigeració, es mantenen estables, ja què l’edifici segueix riquerin la mateixa energia per a
mantenir el confort.
L’estalvi que s’obté d’energia primària, amb la instal∙lació de la caldera d’alt rendiment, no
justifica aquesta inversió. L’amortització de la instal∙lació comprendria un període de temps
superior a la vida de l’edifici.
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Mesura 3 ‐ Addició d’aïllament tèrmic en coberta i instal∙lació d’un sistema de calefacció d’alt
rendiment
Cost de la intervenció: 54.000 €
Vida útil de la intervenció: 20 anys
Inclement cost manteniment anual:
Emissions anuals de diòxid de carboni:
C 50.59 kgCO₂/m2 > MILLORA 26.9 kgCO₂/m2 (34.7%)
Demanda energètica de calefacció:
E 109.68 kWh/m² any > MILLORA 23.3 kWh/m² any (17.5%)
Demanda energètica de refrigeració:
C 8.85 kWh/m² any > EMPITJORA ‐1.2 kWh/m² any (‐16.1%)
Consum d’energia primària:
C 225.35 kWh/m² any > MILLORA 73.0 kWh/m² any (24.5%%)

En aquest cas s’han aplicat, a l’hora, les dos mesures anteriors. Com es pot apreciar la
demanda energètica de calefacció i refrigeració és la mateixa que aplicant solament la mesura
de l’aïllament tèrmic en coberta, en canvi, el consum d’energia primària i les emissions de
diòxid de carboni són inferiors a la suma dels estalvis obtinguts per separat.
Evidentment, si les mesures anteriors eren inviables econòmicament, aquesta encara ho és
més. L’estalvi obtingut no amortitzaria mai la despesa.
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7. CONCLUSIONS.
L’església de Sant Bernat Calbó consta amb una estructura de formigó armat vist, que ha patit
una profunda carbonatació al llarg dels anys, agreujada per la falta de manteniment i l’ambient
marí de la zona. La carbonatació ha provocat la pèrdua de l’alcalinitat del formigó que limitava
l’acció de la corrosió sobre els armats. Les armadures vulnerables a les sals i la humitat han
augmentat el seu volum per l’efecte de la corrosió, provocant tensions en l’interior del formigó
que en molts punts de l’estructura s’ha acabat esquerdant i desprenent.
La carbonatació també ha afectat a les diferents cornises de formigó armat que es troben al
llarg de l’església. Aquestes han patit una gran degradació de la seva geometria i en molts
casos han perdut la seva capacitat d’evitar que l’escorrentia pluvial transcorri per les façanes.
D’aquesta forma, la carbonatació que solament afectava a l’estructura ha causat indirectament
altres tipus de deficiències derivades del pas de l’aigua per la superfície dels murs, com poden
ser, taques d’escorrentia, briòfits, humitats internes, eflorescències i degradacions dels
materials de la fàbrica.
Tot i això, l’església té una altre font molt important d’humitat que també causa moltes
d’aquestes deficiències, el terreny. En els murs i paviment situats en planta baixa s’acumulen
un gran nombre d’aquestes deficiències a causa de la humitat de capil∙laritat procedent del
terreny.
Una altre causa que ha comportat l’aparició de múltiples deficiències ha estat l’assentament
de l’absis. Aquest ha provocat un assentament diferencial sobre la sagristia, causant un gran
nombre d’esquerdes sobre la seva estructura i tancaments.
En el cas de les deficiències causades per els assentaments, solament s’han de restaurar els
elements malmesos ja que l’assentament està finalitzat, però en les deficiències derivades de
la carbonatació i les humitats, l’efecte causant de les lesions segueix actiu, fet que s’ha de
solucionar, sinó, encara que és restaurin els danys, les deficiències reapareixeran.
Per a tractar les deficiències provinents de la carbonatació del formigó s’han de sanejar les
zones de formigó malmès, netejar i protegir els armats, i recuperar les seccions i les
característiques estructurals dels elements afectats. Tot i que en aquest procés s’assegura la
protecció dels armats i s’utilitzen morters resistents a sulfats, és necessari el tractament de
tota la superfície de l’estructura amb un revestiment protector per a evitar l’aparició d’aquesta
deficiència en altres punts.
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Un cop reparades les geometries de les cornises de formigó deteriorades per l’efecte de la
carbonatació, també s’elimina la fon d’humitat procedent de l’escorrentia pluvial, fet que
permet eliminar les eflorescències amb la seguretat que no reapareguin el seguen cop que
plogui. Tot i això, també s’ha d’eliminar l’entrada d’humitat procedent del terreny, aquesta
s’elimina amb la instauració d’una barrera química hidròfuga en els interiors dels murs i la
col∙locació de paviments estancs.
L’església de Sant Bernat Calbó és un clar exemple de les conseqüències de no mantenir i
reparar les petites deficiències que van sorgint al llarg dels anys i que al final acaben
convertint‐se en greus.

