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MEMORIA
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Memòria descriptiva
1.1. Introducció
Autor del Projecte
Carlos Carrillo Gómez. Alumne d’arquitectura tècnica.
Tutor del projecte
Benet Meca i Acosta. Professor Titular del Departament d’Expressió Gràfica
Arquitectònica II de l’Escola Politècnica Superior d’Edificació de
Barcelona (EPSEB-UPC) i Professor-Tutor de Projectes Finals de Carrera
especialitzats en Patrimoni Arquitectònic des de 1989.
Proposta del projecte de final de Carrera
El present projecte de final de carrera ve motivat a partir d’un anunci
publicat a mitjans del mes de juliol de 2008 a la web de L’escola
politècnica Superior d’Edificació de Barcelona, per el Professor Benet
Meca. La proposta principal tractava de fer un aixecament gràfic d’un
Chateau a Beziers. Per aquest treball es demanaven dos equips de dues
persones, jo vaig posarme en contacte amb el tutor del Projecte degut al
meu interès sobre la proposta realitzada, però tenia l’inconvenient que em
presentava individualment i no en equip com s’indicava a l’anunci. El
professor Benet Meca es va posar en contacte amb mi per formar part de
l’equip de treball, propossar-me un aixecament d’un edifici Calobrial a la
mateixa ciutat de Beziers, França i la col·laboració en l’aixecament del
chateau a les afores de Beziers.
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Anunci publicat a la web de l’escola
CHATEAU LE CONTROLE

HOTEL LE PARTICULLIER
PROPOSTA de col·laboració EMPRESA-ESCOLA, a través del Projecte Final
de Carrera, per a l’aixecament d’un EDIFICI a BEZIERS-França

PROPOSTA de col·laboració EMPRESA-ESCOLA, a través del Projecte Final de Carrera,
per a l’aixecament d’un CHÂTEAU a BEZIERS-França

Es tracta d’un EDIFICI ENTRE MITGERES (12 d’agost de 1878) que pertany al
CATÀLEG DEL PATRIMONI de la ciutat de Beziers, situat en el carrer Rue
Montmorency, 1, de la ciutat de Beziers, anomenat LE PARTICULLIER,
d’uns 2.000 m2.

Us presentem dues proposta de PROJECTE FINAL DE CARRERA en la ciutat de Beziers
(situada entre Narbonne i Montpellier) d’uns 70.000 habitants i a uns 190 Km. de
Barcelona.
Es tracta de dos aixecaments: Un, l’aixecament de l’estat actual d’un CHÂTEAU
anomenat LE CONTROLE (any 1896) situat a les afores de la ciutat a uns 5 Km.
aproximadament ubicant dintre d’una parcel·la de unes 4 Ha. El castell té forma d’U i
els 2.300 m2 que té edificats estan repartits entre una planta baixa, planta 1ª, planta 2ª
i les golfes. Aquest castell per les publicacions consultades de l’apoca, es construïen
com a resultat de fer fortunes colossals. Per això també se’ls nomenaven “castells dels
negociats del vi”, ja que eren més “castells residencials per a l’alta burgesia”, que
castells de defensa.
Posseeix
unes
edificacions
annexes,
que
son:
Per l’esquerra la casa dels caçadors, magatzems de maquinària, porxos, una casa de
planta
baixa
i
pis,
un
galliner,
un
safareig
i
un
corral.
Per la dreta, hi ha dos construccions que tenen planta baixa i planta 1ª amb una caixa
d’escala,
que
s’uneix
al
castell
per
la
zona
de
l’escala.
A la planta baixa, després de la caixa d’escala, ens trobem amb les dependències per
a les maquinàries i les cavallerisses.
La part posterior del castell està tancada, ja que entre les construccions annexes de la
dreta i altres edificacions particulars, tanquen un gran pati a la part central de terra,
menys la zona més pròxima al castell que està enjardinada i empedrada.
Posseeix uns 5.000 m2 de zona enjardinada per davant de la façana principal on està
situada la piscina i una petita vivenda per atendre les primeres necessitats sense tenir
que desplaçar-se al castell. La resta de la parcel·la és vegetació, bosc, i hivernacles.
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1.2 Objecte del projecte

L’objectiu principal d’aquest projecte de final de carrera ha sigut
l’aixecament gràfic d’un edifici que pertany al CATÀLEG DEL PATRIMONI
de la ciutat de Beziers, situat en el carrer Rue Montmorency, 1, de la
ciutat de Beziers. França.

Beziers esta situat entre Narbone i Monpellier aproximadament a 190 km
de Barcelona. Pertany al departament de l'Hérault, i la regió LanguedocRoussillon.

Localització de l’edifici
“L’Hotel Particulier” esta situat a la Rue Montmorency numero 1 de la
ciutat de Beziers, França.

Descripció del edifici
6

Es tracta d’un “Hotel Particulier” construït a finals del segle XIX, sobre el 12
d’agost de 1878 segons les inscripcions trobades gravades a les pedres.
Pertany al catàleg del patrimoni de la ciutat de Beziers.

L’edifici consta de sis plantes; planta sotan, planta baixa, planta 1ª, planta
2ª, planta 3ª i planta 4ª o torre.

L’edifici està en el centre de la ciutat, situat dintre dels carrerons estrets
que composen el casc antic de Béziers. Per fer-nos una idea, com els
carrers del Barri Gòtic de Barcelona, al voltant podem trobar els carrers
més comercials de la ciutat i molt a prop de la Rambla principal i
l’ajuntament, punt de trobada dels turistes.
L’accés a l’edifici es a través d’un
portal clàssic, d’ empedrat, que
comunica amb un gran pati central
quasi quadrat.
Portal d’entrada

Place Lavabre
Rue Montmorency

Ajuntament de Béziers

Pati central de l’edifici
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Té dues escales: La principal i la de servei, situades en els extrems oposats
e l’edifici. A l’escala principal es de destacar els vitrall trobats als replans.

Escala Principal

Vitralls escala

Escala de servei

Planta Sotan:
La planta sotan esta formada per dos volums, el volum principal esta
situat sota de la zona de façana, longitudinalment al carrer, i en aquesta
part s’ubiquen, dos estances que es fan servir com a bodegues, una
estança que es la sala de calderes i una sala que s’ubiquen dipòsits.
Aquesta zona es pot accedir des de dues escales, una situada a la
porteria, i l’altre forma part de l’escala principal de l’edifici.

L’altre sotan s’ubica en el lateral dret
de l’edificació, s’accedeix des d’una
escala estreta situada al lavabo del
costat de l’escala de servei, aquest
sotan s’utilitza de sala de calderes també.

Planta Baixa:
En planta baixa al costat de l’accés al pati, s’hi troben una porteria on
s’ubica l’escala que condueix al sotan principal. Des del pati central
s’accedeix al edifici per un gran portal situat a l’esquerre del pati, en
aquest distribuïdor trobem tres portes de pedra.

Portal principal del pati
Sala de dipòsits al sótan

Sala de Calderes
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Una condueix a la caixa d’escala principal, una altre a una sala, i l’altre es
decorativa, probablement en l’antiguitat era un altre accés a l’edifici,
però amb la posterior construcció de les edificacions que l’envolten la van
haver de tapiar.

Porta tapiada

Planta Primera:
Es pot dir que tant la planta primera com la planta baixa son les plantes
nobles de l’edifici, en aquesta planta també si troben grans sales amb
xemeneies les parets revestides i els sostres amb alçades de 4,00m amb
motllures i artesanats.

També cal destacar un distribuïdor amb tres vitralls molt treballats, i el
sostre d’aquesta sala amb voltes i artesanats.

Trobem també grans salons amb xemeneies,
nombrosos banys situats per tota la planta.
Cal destacar d’aquesta planta les seves
alçades de 3.60 m aproximadament.
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Planta Segona:
Aquesta planta es la que ha sofert mes modificacions, actualment hi
podem trobar dues cuines, , diferents sales o salons, banys i dormitoris.

Les escales principals i de serveis acaben a aquesta planta, hi arranca
una escala de cargol situada al costa de l’escala principal, que condueix
cap a la planta tercera. Els sostres son clarament mes baixos que la resta
de plantes, probablement aquesta planta era destinada al servei.

Hi podem trobar diferents lluernaris als sostres que donen il·luminació
vertical a les estances.

Planta tercera:
La planta Tercera també remodelada, es pot intuir que era una planta del
servei, degut a les alçades dels sostres i el dormitori mes redit.

En aquesta planta hi trobem un dormitori, un bany, un lavabo i una
terrassa que dona al pati interior tancada amb uns porticons de fusta.

Des d’aquesta Teresa es pot observar una vista privilegiada de la ciutat
de Beziers, veient totes les seves cobertes i cúpules. Hi ha una petita porta
per accedir a la coberta.
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Planta Torre:
Es l’ultima planta de l’edifici i nomes hi trobem una sala i el replà d’escala,
de per la que s’accedeix.

Te unes finestres on es pot observar les vessants de totes les cobertes de
l’edifici,
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És el terme municipal més gran (9 548 ha) del departament, on menys de
la meitat del terme està urbanitzat, la resta formada per espais verds,
zones naturals i de zones agrícoles (unes 2000 ha) on domina la vinya.

1.3 Béziers, França
Béziers és una ciutat de França, del departament de l’Herault, regió del
Languedoc-Rosselló. El gentilici dels habitants de Béziers és en català:
bederrès -esa (en occità: besierenc -a, en francès: biterrois -e).

Breu Història
Béziers es una ciutat molt vella, de 2700 anys t’historia, que comença amb
la instal·lació d’una tribu a prop de les ribes del riu Orb a la era Neolítica.
Fou una ciutat de la tribu dels volques tectòsages i fou ocupada pels
romans el 120 aC. Fou colònia romana amb el nom de Biterrae o Beterra,
també escrit com Baeterrae, Baitera, Baitarra, Baitarrous o Bêtêrra. Els seus
habitants eren els baitarrites, o baeterrensis. El seu producte més apreciat
fou el vi. Va tenir un amfiteatre que no es conserva.

Geografia
Béziers està a 20 km del mar Mediterrani i a 50km de les formacions
muntanyoses de l'alt Languedoc com el Caroux (1900m), l'Espinouse
(1124m). Rodejat pel el riu Orb i el canal du midi.
El 450 la van ocupar els visigots. El 532 fou atacada pels francs i destruïda,
però reconstruïda, i va restar en mans dels visigots fins a la conquesta àrab
el 719. Va passar als francs el 752. Seu d’un bisbat, un vescomte hi apareix
cap el 885.
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La ciutat anà creixent i esdevingué una de les ciutats més importants
d'Occitània. Tanmateix a conseqüència de la Croada contra els càtars el
juliol de 1209, la ciutat de Béziers (que comptava aleshores al voltant de
40.000 habitants) fou atacada i assetjada per l'exèrcit francès. El dia 22
d'aquell mateix mes, l'endemà de l'atac de l'armada dels croats, Béziers
queia començant així el saqueig i una massacre despietada que no
respectaria ni les esglésies (es va calar foc a la Catedral i a la Magdalena
que acabarien en part destruïdes) ni els habitants de religió catòlica (els
francesos van executar entre 15.000 i 20.000 habitants). Així ha esdevingut
famosa la frase atribuïda al legat del Papa Arnau d'Amaurí quan es
prengué la ciutat: Mateu-los tots i Déu, després, ja sabrà conèixer els seus.
El 1247 el vescomtat va passar a la corona francesa. La ciutat es repoblà i
conegué un període de resplendor intel·lectual al segle XVII amb la
creació del teatre occità de Béziers, un teatre popular de carrer nascut
arran de la tradició de la festa de les Caritats (el 1612) del qual només
s'han conservat 24 peces avui en dia. Se suposa que aquestes
representacions han pogut influenciar el teatre francès d'aquell segle, i
sobretot l'obra de Molière que va residir al Llenguadoc entre 1653 i 1658.
Al 1851, Béziers es una de les ciutats que es revelen contra el cop d’estat
de Louis-Napoleón Bonaparte.
A finals del segle XIX i al principi del segle XX, Béziers coneix la seva edat
d’or, comprometa per la crisis de venta inferior en quantitat i preu del vi
que sobrevé al principi del segle XX. La Regió va ser tocada mes tard que
d’altres per la Fil·loxera, encara que no va patir gaire perquè ja sabien
com remeiar-la.
En el curs del XIX, la població va passar de 15.000 a 50.000 habitants, la
ciutat s’espandeix i surt de les muralles, degut a la època de prosperitat
en el sector vinícola , es construeixen molts castells a les afores de la ciutat
propietat del productors agrícoles.

Chateau le Controle

Desprès de la segona Guerra mundial toca la hora de la decadència per
Beziers. Primer per la caiguda dels preus del vi, i desprès per la crisis de les
industries clàssiques. La ciutat va ser transformada, amb grans conjunts de
vivenda de protecció oficial degut a l’arribada dels repatriats d’Argelia.
Beziers va ser coneguda desgraciadament a aquesta època per la gran
taxa d’atur. A partir del cens de població de 1975, la població va
disminuir de 80.000 a 70.000 habitants.
Actualment la ciutat torna a estar en fase de desenvolupament gracies a
les noves infraestructures de comunicació creades per concertar-se amb
Espanya, l’arribada de d’universitat, l’ampliació del aeroport,
la
demolició de una zona de vivendes de protecció oficial, en barris
marginals, etc,…
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1.4 Metodologia de treball
Material necessari
Material per documentació audio-visual
- Càmeres de Fotografia digitals
- Càmeres de vídeo

Organització i Planning del Treball
La organització i planificació del treball ha sigut molt important degut a
que l’objecte d’estudi, l’edifici, no es fàcilment accessible, es troba a una
distancia de 190 Km aproximadament de Barcelona. Per tant s’havia de
planificar molt be les feines a realitzar, abans, durant i desprès, amb aixo la
feina ha estat dividida en 3 Fases.

1ª Fase- Preparació del viatge i documentació prèvia
Materials de mesura
-

Cinta mètrica, 5m i 8m.
Flexòmetre
Laser
Cordes graduades

24/07/2008 Tinc la Primera reunió amb el tutor i amb la resta de companys
de l’equip. Benet em presenta l’edifici a estudiar mitjançant fotografies
que ell mateix havia realitzat.

Materials de dibuix
-

Llapis, goma
Rotuladors de colors
Quadern de dibuix
Paper de barba
Suports de fusta per
dibuixar a ma alçada

Material de suport
-

Ordinadors portàtils
Llanternes
Escales
Quadern de notes
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Tasques per facilitar l’aixecament de la façana principal. Ja que el Tutor
Benet Meca va fer una visita prèvia al edifici em va aportar un croquis de
la façana principal i fotografies, amb les que podria començar a treballar
elaborant un croquis per poder prendre mesures mes ràpidament i facilitar
en gran mesura l’aixecament de la façana principal.
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Les feines realitzades abans del viatge eren bàsicament la preparació del
viatge. Em vaig reunir amb el tutor i la resta del equip que marxaríem a
Beziers per organitzar el viatge.
Fer el llistat de material per fer l’aixecament.

Adreces d’interès per la recerca a Beziers

Recerca d’informació via Internet, contacte amb l’oficina de turisme de
Beziers, Ajuntament de beziers. Biblioteca de l’escola
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2ª Fase- Viatge i presa de dades

3ª Fase Elaboració del projecte, interpretació de dades

Per tal d’aprofitar el màxim el viatge, ja que es volia fer un sol
desplaçament a Beziers, s’havia de programar perfectament totes les
tasques i el temps per realitzar-les, conjuntament amb Benet Meca varem
crear un planning de treball per seguir els dies de l’estança a Beziers.

La tercera fase ha consistit en la elaboració del aixecament gràfic a partir
de les dades de camp que es van recollir en el viatge.

Planning de treball dels dies 23-24-25 i 26 d’Agost de 2008.

El ritme del treball ha sigut constant, entre el tutor i jo que decidíem
trobarnos cada 2 o 3 setmanes per veure com evolucionava l’aixecament
dels plànols i fer les degudes correccions.

També hi ha hagut una part de recerca històrica sobre la ciutat de
Béziers,
d’edificació Francesa de l’època, i en particular d’Hôtels
Particuliers.

-La primera tasca a realitzar
autocad.

va ser passar el croquis de les plantes a

- Cuan vaig tenir totes les plantes en autocad, varem superposar les
plantes, aquesta operació ens va servir com a comprovació de que les
parets de façana i de carrega estaven ben alineades verticalment.
- Un cop fixades les parets de façana i parets de carrega vaig continuar
amb l’aixecament de la distribució interior.
-El següent pas va ser realitzar els alçats de pati i la façana del carrer. Les
vaig elaborar mitjançant els croquis del pati de l’edifici i façana que
varem fer a Béziers i també fent servir fotos com a suport.
-L’últim gran pas ha sigut l’elaboració de seccions, per fer les seccions he
necessitat tots els anteriors passos. Necessitava les alçades, les plantes y
també les anotacions de croquis i mirar fotografies.
- Per acabar la part de l’aixecament es va decidir conjunt amb el tutor
realitzar uns plànols de paviment i detalls i donar-li un toc mes artístic als
alçats, per donar-li mes realitat.
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Tècniques per aixecaments

Per realitzar els croquis en planta es va començar fent una primera visita
de l’edifici planta per planta per veure la volumetria, desprès es va fer un
croquis proporcionat.
Croquis d’alçats l’alçat de la façana principal el portava fet de
Barcelona, perquè tenia uns dibuixos i fotos que vaig poder ver servir per
preparar un croquis per anar mes ràpidament al viatge

Els croquis de les façanes dels patis es van haver de fer a ma , i es van
realitzar per proporcions amb la tècnica del llapis.
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Un cop fets els croquis tant de planta com alçat es va començar
acotar.

a

Els element mes senzills es van mesurar amb làser, es va intentar realitzar
sempre , un parell de lectures per comprovar la fiabilitat de la lectura
realitzada, i també per comprovar la correcta acotació es prenien cotes
parcials i totals , sumant les cotes parcials havíem d’obtenir la cota total.

Per obtenir les d’alçades de l’edifici ho varem realitzar de varies formes.
Mitjançant lucernaris i accés a la coberta per l’interior,

Com a ultimes comprovacions es van fer diagonals.

Per acotar façanes varem fer servir el laser, quan es podia ( durant el dia
el laser no es veu amb nitidesa, i pots confondre lectures, si no s’apunta
correctament) i també cordes regulades, flexòmetres i cintes mètriques.
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Des del pati i part exterior de la coberta.
A partir de la pendent obtinguda de mesurar l’alçada del pati i la mesura
presa des de la longitud de la vessant de la coberta podem fer Pitàgores
esbrinar l’incògnita i Aixa l’alçada de la cumbrera.

Obtinguent les pendent de la coberta

B C son conegudes per l’expressió A²=B²+C² tenim A , la pendent s’obté
de la divisió C/B
20

Per mesurar les portes amb arcs no regular com la porta d’entrada, varem
fer servir el mètode següent.
1.5 Quadre de Superfícies útils i construïdes

DESCRIPCIÓ

SUP. UTIL

SUP. CONSTRUIDA

PLANTA BODEGA

121,52 m²

212.15 m²

PLANTA BAIXA

239,53 m²

383,60 m²

PLANTA PRIMERA

282,53 m²

383,60 m²

PLANTA SEGONA

272,56 m²

383,60 m²

PLANTA TERCERA

49,93 m²

69,15 m²

PLANTA TORRE

30,64 m²

44,11 m²

TOTAL

996,71 m²

1264,06 m²

Consisteix en mesurar l’alçada de l’arc repetidament en un interval
continu tal com marca l’esquema. Un cop tenim tot els punts els anem
ajuntant i obtenim la corba.
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1.6 Descripció constructiva

Cimentació
No es va poder observar la cimentació de l’edifici, però degut al tipus
d’estructura que es va trobar deuria ser de sabates continues.

Sanejament.
L’aigua provinent de la pluja es recollia mitjançant canelons de les
cobertes i eran conduïdes per baixants vistos, als patis i façanes del carrer.

La recollida d’aigües fecals no era vista.

Els murs de carrega son realitzats de pedra, molt probablement de 3 fulles
degut al seu gruix. Les fulles exteriors de pedra i la interior de algun tipus de
ciment natural de l’època (tipologia que s’observa al voltants del
mediterrani)

Estructura

Coberta

Si observem la planta i la disposició dels murs podem deduir, que
l’estructura es de murs de carrega i forjats unidireccionals.

Les cobertes son realitzades amb pendents.

L’aigua que arribava al pati era conduïda per un sistema de pendents fins
al carrer on hi havien embornals de recollida d’aigües.

Les parets de carrega son les parets de Façana del carrer, façanes del
pati , i mitjaneres.
En zones de grans llums si observen bigues per reduir-les. Totes les bigues
que es van observar eren de fusta

Tenim de 4, 2 i a 1 aigua. Es tracta de cobertes de teula àrab tradicional
mediterrània i teula plana (romana), col·locades amb fixacions
mecàniques.
Les pendents son realitzades a partir de les bigues inclinades.
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Paviments
Les pendents son realitzades a partir de les bigues inclinades.

Els paviments de la casa eren ben diversos, a l’entrada del pati i l’accés
s’hi pot observar un empedrat, desprès, al interior de l’edifici varem trobar
diferents tipus de rajoles ceràmiques, mosaic i paviments de fusta.

Ram de paleta.
La distribució interior es suposa per alguna observació que es realitzada
amb paret ceràmica de diferents gruixos,

Tancaments
Els Murs de carrega fan la funció te tancament.
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Revestiments
El revestiment de la façana principal consisteix en la pedra vista, al pati
interior en canvi, s’aplica un morter per tapar la pedra.
Al interior del edifici ens trobem una gran varietat de revestiments, a les
sales trobem aplacats de fusta i folrats de tela. Els banys estan enrajolats,
tant terra com parets. També s’observen parets enguixades i pintades.
S’observen molts sostres de fusta. També sostres amb molts artesanats .
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1.8

Que es un Hôtel Particulier?

Un Hotel particulier es un tipus de vivenda que es troba particularment a
França, consisteix en una vivenda luxosa edificada en el centre d’una
ciutat.
En principi te varies plantes, esta concebuda per ser habitada només per
una sola família i en algun cas per 2 o mes famílies, també el seu personal
de servei).

Plantes Principals. Es pot dir que la planta primera i la baixa eren les
plantes nobles . També tenen molts salons i sales de reunió. Les alçades
son elevades, i sovint la il·luminació natural es abundant. Els acabats solen
estar molt treballats. També s’hi troben les estances o dormitoris
Plantes de serveis. A partir de les plantes principals es troben les plantes del
Servei i cambres de convidats, sostres mes baixos i acabats mes austers
podien estar en les plantes superior o en les inferiors (semisotans).
Àtics – golfes

Es pot dir que es una “mansió” de l’època, construïda al gust dels
propietaris i sovint la decoració fa referència a la tasca social que
exerceix o desitja exercir aquella família a la ciutat.
Trets característics
Normalment aquest tipus de casa es caracteritza per no compartir murs
mitjaners amb les edificacions veïnes i les façanes donen als carrers.
En el cas del edifici que he estudiat, en la actualitat no es així,
probablement i segons comentaris del propietaris i historiadors va ser un
dels primers hotels particuliers a Béziers. Per tant al principi si mantenia
aquest tret característic d’estar aïllat perimetralment, però amb el pas del
temps es van anar edificant cases als seus costats.
Al principi es feien longitudinalment al carrer y amb un pati o jardí al
darrere, i mes tard es construïa un edifici connectat al edifici original i
envoltant el pati o jardí , amb la finalitat d'ampliar els apartaments i una
major comoditat., com en el cas d’estudi l’edificació envoltava al pati.

La distribució de plantes és senzilla
Plantes soterrani o mig soterrani, es feien servir com magatzem, bodegues
o caves.
Plantes baixes, normalment amb sales per fer recepcions, molt ben
decorades i amb paviments i decoracions luxoses que volien donar
categoria a la família
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Exemples
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1.8 Diari fotogràfic del viatge
23 d’agost
7.30 Benet ens recull a Eduard i a mi i anem cap a la porta de la
universitat on hem quedat amb la resta del equip.

8.15 Sortim de Barcelona direcció Beziers, França.

Foto de començament del viatge a la porta de la Universitat.
Eduard, Carlos Gonzalez, Carlos Carrillo, Cristina Meca, Benet Meca, Verònica
i Ana.

30

A les afores de Béziers. Ja hem arribat!
Parada en un area de Server per esmorzar

Desprès de una llarga estona de viatge sembla que ja
arribem,…
Hotel on varem estar allotjats
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Inspeccionant els sotans.

Carlos Gonzalez i Eduard mesurant, Cristina Meca dibuixant un croquis del pati.

Antics habitants de la casa,…

Mesurant amb la Ana i la Verònica
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La família Meca mesurant amb el làser

Tirant la corda per mesurar les façanes del pati

Fent anotacions al pati del edifici
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Mig dormits mentres esmorzem al menjador del Hotel

Visita al edifici de d’inspecció de treball de Béziers

Entrevista amb el historiador, Roman Bervatof.

Benet Meca coronant la cumbrera del hotel particulier, (15,17 m)
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Enfilant-me per veure que hi havia als lluernaris i la coberta

A les hores que acabàvem de treballar només hi havien “kebab” oberts, … els
francesos i els horaris.

Coberta de l’edifici

Reunió diària al Hall del Hotel, fins a altes hores,…
35

Fent recerca per la ciutat de Béziers.

Missió completa,… Ens tornem cap a casa

Col·laboració en l’aixecament del chateau Le controle
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1.9 Conclusió
Aquest treball de fi de carrera ha sigut per mi una gran experiència, tant
personal, com acadèmica i professional.
En terme personal ha estat molt satisfactori el viatge amb un equip de
companys i professor de l’escola, la convivència va ser molt bona, encara
que com a totes les convivència va haver algun moment de desesperació
i estres, però tot solucionable. També valoro el fet de el coneixement
turístic d’un nou indret Beziers, que te el seu encant.
El fet de fer un aixecament a l’estranger a significat un handicap en el
treball, comunicació amb les persones, distancia, desconeixement del
lloc, …

Encara que he fet el treball individualment, considero que m’he esforçat
en treballar en equip, involucrant als companys de viatge, tutors,
historiadors i amics en el meu projecte.
He comprovat que es complicat realitzar un aixecament en tants pocs
dies, però que amb una correcta planificació i sent estricte i eficaç en la
presa de dades es possible.
He perfeccionat el meu domini d’estris de dibuix assistit per ordenador,
concretament l’autocad, molt necessaris en aquestes tipus de tasques
d’aixecament.
També la manipulació de imatges fotogràfiques ha sigut un gran
descobriment com una eina mes en els aixecaments.
La recerca d’informació ha estat també molt interessant, al principi del
projecte axó presentava un gran repte, però poc a poc vaig anar
resolvent de quins llocs i com recopilar informació.
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En resum, totes les tasques realitzades i experiències viscudes durant
l’elaboració d’aquest projecte les considero molt positives per la meva
formació acadèmica i personal i de ben segur que els coneixements
adquirits seran molt útils per la posterior aplicació en l’àmbit professional.
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1.11 Agraïments

Per elaborar aquest projecte he comptat amb diferents col·laboradors
que voldria agrair el seu ajut. A tots Vosaltres MOLTES GRACIES!!!!

Tutor del projecte
Benet Meca i Acosta

Professor de L’Epseb

Van col·laborar en tasques d’aixecament i recull fotogràfic durant
l’estada a Béziers
Carlos Gonzalez

Estudiant d’arquitectura tècnica

Eduard

Estudiant d’arquitectura tècnica

Ana Perez

Estudiant d’arquitectura tècnica

Verònica Molinari

Estudiant d’arquitectura tècnica

Cristina Meca

Estudiant d’arquitectura tècnica

Recerca d’informació històrica i exemples
Mònica Llibre

Llicenciada en historia del art

Eric Seguier

Turisme Béziers

Roman Bervatof

Historiador a Béziers (aquest home sap de tot)

Van col·laborar en logística, digitalització de documents,
copies, suport moral i tot el que els hagués deixat fer.
Neus Gomez

Mare

Sergio Carrillo

Pare

impressions,
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PLANOLS
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