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1.1 OBJECTIUS     

1.1.1 OBJECTIU DEL PROJECTE 

Aquest projecte té com a principal objectiu la 
realització d’una diagnosi així com la redacció del 
diagnòstic de les lesions i deficiències observades 
en l’edifici, a més de la realització d’una proposta 
d’intervenció. L’edifici objecte de l’estudi és la casa 
pairal de Can Servitge, situada al terme municipal 
de Rajadell, a la comarca del Bages. 

Per altra banda, per a poder elaborar la 
diagnosi serà necessari realitzar l’aixecament gràfic, 
dibuixant els plànols corresponents de la casa 
pairal, fins ara inexistents. D’aquesta manera es 
podrà aprofundir en el funcionament dels seus 
sistemes constructius i de les seves mancances. 

Pel que fa a la diagnosi i la proposta 
d’actuació, tractarem de solucionar les deficiències 
de l’edifici per tal de poder recuperar-lo i garantir la 
seva conservació, distingint-lo pel seu valor històric, 
cultural i estètic. 

Tot i que ara es troba inhabitat,   una zona de 
la casa habitualment és punt de trobada de per la 
comunitat de propietaris de la urbanització de Can 
Servitge. Evitarem posar en perill als possibles 
usuaris que  la puguin ocupar, ja que el pas del 
temps i la falta de manteniment, entre d’altres 
causes, han provocat un procés de degradació 
accelerat.  

1.1.2 APORTACIONS 

Aquest estudi pretén fer una petita contribució 
al poble de Rajadell,  tractant  diversos aspectes: 

El primer, oferir una documentació gràfica 
completa tant de l’estat actual com el de la seva 
evolució històrica. Un recull d’informació que fins 
ara no constava a l’ajuntament de Rajadell.   

En segon lloc, posar de manifest les 
deficiències existents i establir un possible pla 
d’actuació basat en el retorn de l’edifici a la seva 
integritat, rescatant les estructures arquitectòniques 
del passat sota els requeriments presents.  

Per últim, establir una metodologia de treball 
composta d’una inspecció, una anàlisi i un resultat, 
que alhora podria ser un recurs per a tipologies 
constructives similars a  l’objecte del nostre estudi. 

  

1.1.3 CONTINUÏTAT 

Aquest projecte pretén ser la base d’unes  
futures millores per adequar la casa a un possible 
ús. Proposem una actuació sense adaptar-la a cap 
activitat concreta, realitzarem un estudi per la seva 
protecció i permanència al llarg dels pròxims anys, i 
d’aquesta manera motivar als propietaris a realitzar 
aquesta tasca tan necessària; la conservació d’un 
patrimoni de gran interès històric pel poble de 
Rajadell.   

Així doncs, deixem obert un camí  per dur a 
terme una nova utilització, i evitar el seu  possible 
enderrocament. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia façana principal 
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Fotografies de la casa pairal de Can Servitge 

1.2 OBJECTE DEL PROJECTE 

1.2.1 OBJECTE 

L’objecte del present projecte és la casa pairal 
de Can Servitge, situada al terme municipal de 
Rajadell, a la comarca del Bages. L’edificació 
original és del segle XVII, tot i que amb al pas del 
temps s’han realitzat diverses ampliacions. Es troba 
envoltada per varis coberts i una església, formant 
una finca d’una hectàrea d’extensió. Aquest conjunt 
es situa en un turó de la urbanització de 
Vallfomosa, la qual ha anat creixent a causa de la 
forta especulació urbanística que ha patit els 
darrers anys. La casa pairal consta de 1900 m2 
construïts, distribuïts en 3 plantes. 

1.2.2 ACCESSIBILITAT 

La casa pairal es troba situada a 8 kilòmetres 
de Manresa, i a 5 kilòmetres de Rajadell. Es pot 
accedir per dues vies diferents: 

 La primera és des del camí de Castellfollit del 
Boix, una desviació a l’oest de la carretera del Bosc 
de la Suanya, sortida de la C-25. 

La segona és pel camí de Can Massana, Cal 
Fontfiguera i el Mas Barquets, amb accés des
  de Rajadell.  

La casa es troba a l’oest de la urbanització de 
Vallformosa. 

1.2.3 ORIENTACIÓ 

La façana originària està orientada a l’est.  No 
obstant,  la que trobem situada a l’accés de la finca, 
és la façana que ha passat a ser la principal, i es 
troba orientada al sud. A l’oest hi trobem varis 
coberts destinats en el seu moment a diferents 
activitats agrícoles i ramaderes. Al nord hi podem 
ubicar un cos annex a la casa originària i l’església. 

1.2.4 PROPIETAT I ÚS ACTUAL 

La propietat actual de la casa pairal correspon a la 
comunitat de veïns de Can Servitge. Com s’ha dit 
anteriorment, l’edificació no està ocupada. 
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Imatge de Manresa 

 

 

Imatge de la Sèquia 
 

 

Imatge de la colònia tèxtil de Navàs 

1.3 DADES D’INTERÈS I HISTÒRIQUES DEL 
BAGES I RAJADELL          

1.3.1 COMARCA DEL BAGES 

La comarca es troba al centre de Catalunya. 
La seva capital és Manresa, té 35 municipis i inclou 
dues subcomarques el Moianès i el Lluçanès. Limita 
al nord amb el Berguedà; a l’est amb Osona; al sud 
amb el Vallès Oriental, el Vallès Occidental i el Baix 
Llobregat; al sud-oest amb l'Anoia, i a l’oest amb el 
Solsonès.  

La població ocupada segons dades de 2001 
ho està en un 52% en el secor de serveis, en un 
35,7% en el sector industrial, en un 11% en la 
construcció i en un 2% en l’agricultura. La indústria 
minera és molt antiga amb la sal de Cardona i amb 
explotacions de potassa a Súria i a Sallent. 
Indústria molt diversificada, antigament de 
predomini tèxtil aprofiten la força motriu del 
Llobregat i Cardener, els dos rius que reguen la 
comarca. 

El Bages està constituït per una plana de 200 a 300 
m i una zona elevada de muntanya mitjana o 
altiplans de fins a 1000 m d’altitud que l’envolten. Al 
mig de la plana s’hi estableix una inversió tèrmica, 
no tan potent com a la Plana de Vic, fet que explica 
el per què les mínimes en algunes ocasions han 
arribat a Manresa a -17ºC, i per què a l’hivern s’hi 
forma generalment boira, la qual, normalment, 
s’esvaeix al migdia. En general les temperatures 
mitjanes oscil·len a la plana entre els 4ºC de gener i 
els 24ºC al juliol, mentre als altiplans i la muntanya 
mitjana tenen una temperatura similar al gener, 
però més baixa al juliol (uns 21ºC). La pluviometria 
varia entre un màxim de 670 litres a l'any a Moià, a 
l'est, i el 590 litres del sud del Bages. El mínim 
pluviomètric és al juliol entre 40 i 20 litres de mitjana 
essent més acusat a la plana. La tardor pot ser molt 
plujosa ja des del mes de setembre i pot produir 
estralls. El fons de la plana és poc ventós però les 
zones elevades ho són força dominant el vent de 
ponent o Segarresa. 

 

 

Hi predomina el cultiu de secà tot hi que hi ha 
una zona de regadiu amb conreus d’horta d’unes 
mil hectàrees, gràcies a la construcció medieval de 
la Sèquia de Manresa. En el secà s'hi fan sobretot 
cereals ordi i blat principalment, alguns conreus 
industrials com el gira-sol o el cànem, la vinya, i 
olivera encara que aquesta periòdicament pot 
quedar afectada per fredorades com les de 1956, 
1962 i 1985. La ramaderia ha esdevingut 
modernament més important econòmicament, 
sobretot en el sector del porcí i boví.  

La Sèquia és una de les principals obres 
d’enginyeria civil medieval d'Europa. Datada al 
segle XIV té 26 quilòmetres de llargada i només 10 
metres de desnivell. Porta l'aigua del Llobregat des 
de Balsareny a Manresa i desemboca al Parc de 
l'Agulla. A més d'aquesta ciutat, altres poblacions 
com Santpedor, St. Fruitós, Pineda i St. Joan de 
Vilatorrada prenen aigua de la sèquia. 

 

 

 

 

Imatge de les principals poblacions del Bages 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mapa de Catalunya 
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Imatge de Rajadell 

1.3.2 RAJADELL I LA URBANITZACIÓ DE CAN 
SERVITGE 

Dades d’interès de Rajadell  

El municipi de Rajadell està situat a l’oest de 
la comarca del Bages. La població es troba 
dispersa en diferents nuclis de població, sent el 
nucli antic el que exerceix la funció de capital 
municipal i dóna nom al municipi. 

Imatge de la situació de Rajadell 

El nucli de Rajadell es troba a una altitud de 
405m, en un territori trencat i poc planer en el que 
s’alternen planes i serralades. La superfície de 
terme municipal és força extensa, 45,32 km2. Degut 
a la manca d’indústria i a les seves males 
comunicacions de carretera, ha patit un 
despoblament important d’ençà els anys noranta. 

Malgrat el terreny accidentat de Rajadell, 
caracteritzat per torrents i serrats, les planes que hi 
ha són conreades, i hi predomina el cereal. El 
torrent més important és el torrent de l'Infern, que 
configura la vall de Vallformosa, gairebé paral·lela a 
la riera de Rajadell. Les serres que envolten el 
municipi són les del Coll, Fontanelles, Can Torra, 
Palomes i Valldòria, que sobrepassen els 800 
metres en algun punt, i culminen al cogulló de Can 
Torra, amb 887 metres d’altitud. 

 

 

El segle passat, el paisatge de Rajadell era 
dominat d’una manera absoluta per la vinya. Els 
anys posteriors a l’epidèmia de la fil·loxera van 
suposar un retrocés gradual de la vinya. El terreny 
abandonat va ser substituït per bosc de pi, alzina, 
roure i matolls. Un gran incendi al 1980 va afectar 
de manera molt greu el terme, després del qual la 
vegetació es va anar recuperant amb força 
rapidesa. 

El clima és sec, amb temperatures molt 
variables de l'agost al gener, i hi predomina el vent 
de ponent. 

Història de Rajadell    

Actualment no es coneix restes 
arqueològiques corresponents al període 
prehistòric, a excepció de dues balmes sepulcrals: 
la balma dels Moros i la balma de mas Bosch. 
Aquest tipus d’enterrament és el que es practicava 
durant el període que va del neolític a l’edat de 
bronze. 

Pel que fa a l’època romana, nombrosos 
indicis ens parlen d’una ocupació important de les 
terres de Rajadell en aquest període. Hi ha 
identificats tres jaciments d’època romana al terme 
de Rajadell. El més important és el de Sant Amanç, 
que constituïa una vil·la força gran i luxosa. El 
sector de Sant Amanç era important en la geografia 
comarcal, ja que era pas obligat per anar cap a 
l’àrea que tenia per centre Sigarra. 

El topònim de Rajadell és derivat del llatí Rivo 
Agello, segons uns, o de l’àrab ragat i el sufix 
romànic ell, segons altres, i es refereix sempre a un 
corrent d’aigua i a uns petits camps. El període de 
transició entre l’època romana i els segles X i XI és 
mal conegut. Fins que Berenguer I compra el castell 
de Grevalosa i on consta que limita amb el de 
“Rigadel”. 

El conreu principal era el dels cereals, més 
aviat barreges de diferents grans i les mixtures. 
Eren importants, però no tant, la vinya i l’olivera. A 
finals del segle XIII apareix el cultiu del safrà. Es pot 
dir que no hi ha cap mas de Rajadell que no hi 
dediqui almenys un camp. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fotografia de la riera de Rajadell 
 

 

Fotografia del cogulló de Can Torra 
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Fotografia del l’església de Rajadell 
 

 
Fotografia del castell de Rajadell 

A començament del segle XVI el llinatge dels 
Rajadell s’extingí. En aquesta època, els pagesos 
treballaven en terres més grans, ajudats per tota la 
seva família, que generalment era nombrosa. L’amo 
cobrava la desena part de les collites, en que 
predominava el cereal. Aquest període porta a 
l’enfortiment dels grans masos, que culmina a la 
primera meitat del segle XVII. La intensitat en la 
reconstrucció i l’ampliació dels masos es fa palesa 
en l’arquitectura de l’església parroquial, de les 
capelles i també en les llindes de portes i finestres. 

Durant l’època medieval i moderna el centre 
polític i jurisdiccional de les terres de Rajadell fou el 
castell. La primera notícia del castell de Rajadell és 
del 1063, en un document en què s’explica que el 
comte Ramon  

Una altra font important per conèixer la 
història medieval de Rajadell és el monestir de 
Santa Llúcia. Aquest monestir, del qual resta la 
capella gòtica, al mas Forn, va tenir una vida curta: 
des de final del segle XIII fins a mitjans XV. 

Durant tota l’etapa medieval i moderna (fins al 
segle XVIII) a l’actual Nucli Antic de Rajadell només 
hi havia el castell i l’església. Els habitants de 
Rajadell vivien en masos aïllats o bé agrupats en 
petits recintes fortificats. 

Durant els segles XIV i XV, amb motiu de les 
crisis provocades per les pestes (1348) i la guerra 
civil catalana (1472), la majoria dels masos van ser 
abandonats i el castell, l’església i el monestir de 
Santa Llúcia foren destruïts parcialment. La 
recuperació s’inicià a partir del segle XVI, amb la 
instal·lació de famílies foranes als masos rònecs. És 
l’època de les confraries i totes les famílies en 
formen part. Hi ha el costum, des de començament 
del segle XVI, d’aplegar la gent a la plaça de 
Rajadell per tractar afers generals o per a la presa 
de possessió del terme.  

 

 

 

De la cinquantena d’antics masos només se’n 
recuperaren 17, que van protagonitzar un procés de 
concentració de la terra. Durant els segles següents 
aquests masos s’anaren consolidant. Després d’un 
període de crisi demogràfica a la segona meitat del 
segle XVII, el segle XVIII fou el gran moment de 
creixement de les masies, que arribà a la 
culminació el segle XIX, amb l’apogeu de la vinya. 

L'època contemporània és marcada per una 
gran expansió del conreu de la vinya, que possibilità 
un important augment demogràfic. Les principals 
masies es beneficiaren d’aquest fenomen i, per tal 
d’aprofitar al màxim les terres, van facilitar 
l'establiment de famílies de parcers en cases de 
pagès distribuïdes per tot el territori. Així 
s'aconseguí una implantació de la vinya per tots els 
racons de la geografia de Rajadell, fins a extrems 
exagerats. 

L'origen del Nucli Antic de Rajadell cal 
considerar-lo en relació amb aquest procés de la 
vinya. Sembla que la política que iniciaren els 
senyors del terme cap a final del segle XVIII 
d’afavorir l’establiment de famílies a la zona propera 
al castell tenia com a motiu principal l’estímul del 
conreu de la vinya. Tot i això, l’impuls urbanitzador 
no va tenir lloc fins a la segona meitat del segle XIX, 
al 1880, i a final de segle l'estructura del Nucli Antic 
quedà pràcticament fixada. A la segona meitat del 
segle es registra l'aparició de dos nuclis més: les 
Casetes i el nucli dels Molins, on sorgiren els molins 
de farina i d’oli i les fàbriques d'aiguardent. 

Entre els anys 1859 i 1861 arribà a 
Rajadell el ferrocarril que uneix Manresa i Lleida. 
Això comportà un cert dinamisme econòmic i, a 
començament del segle XX, l'aparició d'una nova 
barriada al voltant de l’estació. El 1860 el municipi 
de Rajadell registra la xifra més alta d’habitants de 
tota la seva història: 967.  

La segona meitat del XIX i els primers anys 
del XX foren de gran dinamisme per a Rajadell. 
L'any 1923 arribava l'electricitat al poble, i a partir 
d’aquí l'activitat industrial, com la fàbrica de teixits, 
la de galetes, la de gasoses, la de gèneres de 
punt i la de pastes de sopa, principalment situades 
als nuclis dels Molins i de l’Estació. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fotografia nucli antic de Rajadell 
 

 
Fotografia nucli antic de Rajadell 
 

 
Imatge de l’estació de tren de Rajadell 
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Imatge del camí d’accés a Can Servitge 

 

 
Imatge de l’entorn de Can Servitge 

L'any 1937 es construeix l'actual carretera 
d'accés que puja al Nucli Antic. Algunes indústries 
tanquen i, al voltants dels anys setanta, la 
població disminueix fins a 375 habitants. El poble 
comença a patir un despoblament important, a 
causa de la manca d'indústria i de les males 
comunicacions. 

Dades d’interès de la urbanització de Can 
Servitge 

Can Servitge és un àmbit del terme municipal 
de Rajadell, que ocupa 1.257.913,5 m2, i es troba a 
uns 10 km de Rajadell i  a 3 km de Manresa. Amb  
presència d’habitatges construïts en els anys 
seixanta i setanta a l’empara de la Llei del Sòl de 
l’any 1956. Es tracta d’una urbanització de les que 
es van anomenar de l’hectàrea. La zona de Can 
Servitge està distribuït en 8 zones: La Vaguada, La 
Soleia, Pineda Baixa, La Clota, Els Esqueis, El 
Recó, La Vendrella i El Coll. 

Can Servitge respon a un fenomen sociològic 
molt concret, consistent en l’accés, durant els anys 
seixanta i setanta, a l’habitatge unifamiliar aïllat per 
part de la gent de la ciutat. La Llei del Sòl estatal de 
l’any 1956, va permetre ocupar una quantitat 
important d’espai, amb parcel·les mancades, la 
majoria de les vegades, dels serveis adients i 
moltes vegades, de condicions idònies per un nivell 
de qualitat de vida envejable. 

En realitat, aquest escenari afavoria els 
desitjos especulatius dels propietaris de sòl 
urbanitzable, amb afany de lucre ràpid i fàcil, i amb 
vist i plau implícit dels ajuntaments i de 
l’administració central de l’època. Tot plegat va 
generar actuacions i realitats derivades d’adquisició 
de parcel·les, que a mesura que ha passat el temps 
han esdevingut insostenibles (la manca de serveis i 
en especial de garanties sanitàries). L’exigència de 
qualitat de vida ha generat un repte seriós, en el 
qual s’han hagut de conjugar el compliment de la 
normativa urbanística amb la no discriminicació de 
les persones en funció de les demandes concretes 
dels temps en que ens toca viure. 

Actualment els serveis de que disposa la zona 
són d’aigua, electricitat i telèfon. El sanejament és 
individual a cada finca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartell de distribució de la urbanització de Can Servitge 
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Principis del s.XVII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finals del s.XVII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principi del s. XVIII 

1.4 EVOLUCIÓ HISTÒRICA DE CAN SERVITGE 

1.4.1 EVOLUCIÓ HISTÒRICA 

Masia de gran interès històric i arquitectònic, 
una de les més destacables de Rajadell. És una 
obra bàsicament del segle XVIII, convertida al XIX 
amb l’apogeu del conreu de la vinya, en un gran 
casal. Conforma un gran recinte tancat que inclou 
diversos cossos residencials adossats, algunes 
dependències de treball adossades al costat oest, 
un cobert al costat est, dos grups de tines i una 
església. 

L’església  de Sant Salvador de Vallformosa 
(a Can Servitge), apareix esmentada per primera 
vegada el 1282. Aquesta església constituïa el nucli 
central del poblament de tota la vall. 

Al segle XI, la senyoria de les terres de 
Vallformosa corresponia a la família dels Eimeric, 
sembla ser que el veguer de Manresa i la Seu de 
Manresa també hi exercien drets senyorials. Al 
1576 l’hereva dels Cruïlles, aleshores els senyors 
de Rajadell, es casà amb Bernat d’Eimeric. 
D’aquesta manera s’ajuntaven totes les 
jurisdiccions de l’actual terme de Rajadell sota una 
sola família; els Cruïlles Servitja.  

Durant els segles XIV i XV el mas Servitge 
quedà desocupat. Al cens de 1719 només es 
comptaven tres cases a la Vallformosa, entre elles 
Cal Servitge, amb un total de dinou habitants. 
Durant el segle XIX Can Servitge degué gaudir de 
gran prosperitat econòmica, lligada a l’explotació de 
la vinya. A partir de la dècada de 1960 els terrenys 
del voltant de Can Servitge, propietat de Miquel 
Rovira Perramon, foren venuts en parcel·les, i 
s’inicià la construcció de la urbanització rural amb el 
nom de Can Servitge. Durant la dècada de 1980 la 
masia canvià de propietaris i és convertí en una 
mena de granja o alberg per a joves. L’experiència 
no resultà gaire exitosa i el recinte fou clausurat per 
la Guardia Civil. Va restà embargat per una entitat 
d’estalvis. A partir de la dècada de 1960 els 
terrenys del voltant de Can Servitge, propietat de 
Miquel Rovira Perramon, foren venuts en parcel·les, 
i s’inicià la construcció d’una urbanització rural 
coneguda amb el nom de Can Servitge. 

Així doncs, la masia ha evolucionat en els 
segles XVII, XVIII i XIX. L’àrea interior del recinte 
està enjardinada i, actualment, hi ha una piscina. A 
l’àrea residencial s’hi distingeix un volum central 
originari ampliat amb un cos a tramuntana i dos 
cossos bessons a migdia. Els cos central respon a 
les característiques d’una masia clàssica 
setcentista.  

Es tracta d’una gran construcció de planta 
més o menys quadrada, la part del migdia queda en 
part solapada per les construccions posteriors, amb 
coberta de doble vessant, i amb planta baixa, planta 
primera i golfes. Una inscripció data l’època de 
construcció d’aquest gran cos al 1756. Tanmateix, 
molt possiblement devia aixecar-se sobre una 
construcció anterior més petita. Els murs són de 
maçoneria, arrebossats i pintats. Les finestres que 
es conserven de la construcció del 1756 són les 
emmarcades amb carreus. 

La primera ampliació sembla ser la del cos 
adossat a tramuntana. Molt més estret que el cos 
originari, queda poc definit, ja que en una fase 
posterior tota la façana de llevant va ser unificada. 
Tot i això, és força antic, segons indica una llinda 
amb la inscripció “1680”.  

Al sector contrari, a migdia, la casa ha estat 
allargada amb dos cossos bessons, amb sengles 
cobertes de doble vessant, que junts fan l’amplada 
del cos principal. El del costat oest és més antic, 
segons la inscripció en una llinda, del 1790. El del 
costat est sembla un simple afegit posterior, amb 
una galeria a la planta primera, que anivella la 
façana de migdia del conjunt. Segurament a finals 
del segle XIX tota aquesta façana va ser 
remodelada i convertida en façana principal.  

Es va construir una escalinata i s’uniformaren 
els marcs de les obertures, en relació als pilastres i 
les balustrades de les galeries noves. Aquesta obra 
podria haver estat realitzada al 1883, quan també 
es construí un portal secundari a la façana lateral.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Fotografia de la vista general de Can Servitge 
 

 
 

 

Fotografies de l’església de Sant Salvador de 
Vallformosa 
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Mitjans del s. XVIII  

 

 

 

 

 

Finals del s. XVIII 

 

 

 

 

 

Finals del s. XVIII 

 

 

 

 

 

Finals del s. XIX 

Pel que fa a l’interior de l’edifici, el sector sud 
de la planta baixa ha estat modificat, degut a la 
utilització de la casa com a restaurant i alberg. El 
sector nord és el que conserva millor l’estructura 
antiga. 

Entrant pel portal secundari, a la façana de 
llevant, s’accedeix a una sala distribuïdora, típica 
dels segle XIX. Des d’aquí es pot accedir a l’estable 
i al celler, que encara conserva botes, indicadors de 
l’existència de tines a l’interior de la casa, i també a 
l’escala que condueix a les plantes superiors. La 
sala annexa al celler conté una arcada de maó que 
sosté el sostre de fusta. A la planta primera s’hi 
troba la part pròpiament residencial de la casa. 
Presenta una decoració del segle XIX, amb 
motllures en alguns sostres. Els elements més 
destacats son unes portes fetes amb fusta, tallada i 
decorada amb motius clàssics o inspiració gòtica. 

 Les dependències de treball consten de 
diversos cossos, comunicats amb la casa per la 
façana de ponent. Coexisteixen construccions força 
antigues amb d’altres del segle XX. En una llinda 
que hi ha en un dels cossos es pot llegir la data de 
1787. Així mateix, la construcció situada a l’angle 
sud-est del conjunt sembla tenir la forma d’una 
casa. Al 1945 es construí una torre elèctrica, també 
adossada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fotografia de la llinda amb la inscripció: Miq(uel) Servitja Any 
1680. Façana est 
 

 
Fotografia de la  inscripció: Paula Servitge 179. Façana 
principal. 
 

 
 

Fotografia de la llinda amb la inscripció: 1756.  Façana nord del 
cos principal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia de la llinda amb la inscripció:  Any 1787 Paula 
Servitja.  Façana nord de la dependència adossada a 
l’oest 
 

 
Fotografia de la inscripció: 1883. Portal de la façana est 
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2.1 CARACTERÍSTIQUES DE LA FINCA  

2.1.1  CATALOGACIÓ I PARÀMETRES 

URBANÍSTICS  

La Direcció General d’Ordenació del Territori i 
d’Urbanisme va aprovar les normes urbanístiques 
subsidiàries de la zona de Can Servitge en la sessió 
del 15 de novembre de 2000, per a què la zona 
estigués regulada per una protecció mediambiental, 
basant-se amb un planejament que actualment  
encara està vigent amb les prescripcions que s’hi 
van acordar.  

Aquest projecte s’ha dut a terme respectant 
en tot moment al planejament vigent, adaptant la 
proposta d’actuació perquè es pugui realitzar. Cal 
dir, que si els propietaris volguessin realitzar 
qualsevol tipus de intervenció, tant de rehabilitació, 
reforma, canvi d’us o ampliació, estarien obligats a 
ajustar el seu projecte a la normativa vigent: 

Article 106.Can Servitge 

Es tracta d’una parcel·lació en una zona de 

sòl no urbanitzable, situada al sud-est del terme 

municipal, prop del límit amb el terme municipal de 

Manresa. 

Pla especial 

Sens perjudici del compliment de la regulació 

específica de l’àmbit de Can Servitge d’aquesta 

normativa, s’haurà de redactar un Pla Especial de 

protecció mediambiental de l’àmbit de Can Servitge, 

que haurà de ser informat per la delegació territorial 

a Barcelona del departament de Medi Ambient. 

L’execució de les Normes subsidiàries de 

planejament, comportarà la suspensió de llicències 

de parcel·lació, edificació i de moviment de terres 

en tots aquells sòls en què les segregacions i 

vendes no hagin estat inscrites en el Registre de la 

propietat corresponent en data anterior al 15 de 

febrer de 1985, data d’aprovació inicial de les 

Normes Subsidiàries de planejament. 

 

 

Condicions d’edificació 

 S’admetrà la construcció d’un únic habitatge 

per a cada una de les finques. 

Les edificacions es localitzaran fora de l’espai 

ocupat per les zones forestals. 

Sostre edificable: la superfície màxima de 

sostre edificable per finca serà de 400m2. 

Alçada: l’alçada màxima reguladora de les 

edificacions serà de 7,5m i s’aplicarà segons la 

regulació de l’article 38 de les N.S. El punt 

d’aplicació de l’alçada reguladora màxima serà el 

que s’especifica en l’article 38. 

Nombre de plantes: el nombre màxim de 

plantes serà de planta baixa més una planta pis. 

Cobertes: el pendent de la coberta serà com a 

màxim del 30%. Es prohibeixen les llucanes i 

mansardes i s’admeten les finestres enrassades 

amb el pla de la coberta. Les cobertes inclinades 

seran de teula aràbiga de color natural. 

Separació de les edificacions a camins: 

separació de les edificacions mínim de sis metres 

des de les partions de finques i un mínim de deu 

metres dels camins d’accés. 

Edificacions: la part opaca de les tanques no 

superarà l’alçada de 40cms. Fins arribar a 180cm 

d’alçada és podrà tancar únicament amb vegetació 

o filat metàl·lic. 
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Materials i tractament dels acabats: les 

façanes arrebossades s’hauran de pintar amb 

colors de tons terrossos. Per les façanes i cobertes 

de les edificacions es prohibeixen els materials 

següents: 

a. Obra de fàbrica a cara vista amb totxo 

mecànic 

b. Aplacats de marbre o roques 

c. Murs de vidre 

d. Plafonats plàstics 

e. Cobertes metàl·liques amb materials brillants 

f.     Cobertes amb pissarra o materials d’alta 

muntanya 

g. Cobertes en materials plàstics visibles, 

excepte en construccions auxiliars destinades 

a hivernacles o similars. 

h. Cobertes amb plaques de fibrociment o 

similars 

i.   Caixes de persianes marcades en façana 

j.   Colors fora de la gamma cromàtica dels tons 

terrossos. 

Per a les tanques: 

a. Obra de fàbrica a vista de totxo metàl·lic 

b. Aplacats de marbre o roques pulimentades 

c. Elements de vidre 

d. Materials de goma o similar 

e. Colors fora de la gamma cromàtica dels tons 

terrossos 

Condicions d’ ús 

S’admet a més de l’explotació agrícola o forestal, 

l’ús de l’habitatge. 

Es prohibeixen qualsevol tipus d’activitat industrial o 

extractiva. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zona d’afectació del pla parcial, urbanització Can Servitge 
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Vista general de la finca de Can Servitge 

2.1.2 DISTRIBUCIÓ DE LA FINCA I DE LA CASA 

La casa pairal de Can Servitge manté 
diverses característiques que conformen les masies 
catalanes, malgrat les ampliacions que s’hagin 
realitzat al llarg del temps. És una edificació aïllada 
envoltada d’una urbanització que ha crescut amb el 
pas del temps, el que antigament eren conreus, 
amb una geometria en forma de tres rectangles 
escalats, de planta semisoterrània i planta baixa 
més dos i cobertes de dues vessants. Les 
ampliacions que s’han realitzat al pas dels anys han 
seguit la tipologia constructiva i les condicions de 
l’època de realització, com murs autoportants de 
pedra, els forjats amb bigues de fusta o volta 
catalana, llindes de pedra o fusta... 

Arribant a la casa pairal de Can Servitge des 
de el camí que surt de Manresa, es pot observar el 
conjunt arquitectònic sobre un turó que destaca per 
la seva magnitud. La casa pairal predomina sobre la 
resta de construccions adjacents, situades sobre 
una parcel·la amb forma de trapezi irregular, de 
diferents cotes de nivell; disposa d’un accés des de 
la carretera i un altre des del carrer. El conjunt de la 
finca consta de 5 coberts, 3 units entre si i amb la 
casa. Tots denoten el pas del temps i la seva 
manca d’utilització. També consta d’una església 
adossada a la casa i més elevada que la resta 
d’edificacions. 

 L’ermita està tocant a una bassa per una de 
les seves cares. Tots els cossos estan envolats de 
vegetació i en el patí central destaca una piscina de 
gran superfície.  

Entrant a la parcel·la es pot veure un pati  
amb una escalinata que dóna un accés a la casa,  
que és el més destacat actualment. Al costat de 
l’escala es pot observar una volta rebaixada que 
convida a entrar. Dóna pas a un camí envoltat de 
natura al llarg de tota la façana est. En aquesta 
façana es conserva l’entrada més antiga, amb un 
arc de dovelles amb la data de construcció inscrita. 
A continuació s’explica més detalladament les parts 
que formen la casa pairal pròpiament dita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planta general de la finca 
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Planta baixa 

 
 
Planta primera 

 
Planta sotacoberta 

La casa pairal es compon principalment per 4 
blocs, cadascun dels quals correspon a les 
ampliacions que s’han fet al llarg dels anys. 

El bloc 1 es situa la masia original, i estava 
destinat a les principals necessitats dels masovers. 
L’accés d’aquest bloc és l’entrada més antiga, que 
dona pas a un vestíbul amb dues funcions: una és 
la de donar accés a la resta de sales de la planta 
baixa, les quals són gairebé totes de volta catalana, 
i que estan delimitades per les crugies; i l’altre, la de 
donar accés a l’escala de pedra que condueix a la 
planta primera. Entrant per la porta que correspon 
al bloc 1 es troben diverses crugies allargades, 
paral·leles entre elles i perpendiculars al vestíbul, 
cada una formant una sala diferent. L’ última sala, 
que dóna pas per la banda sud a la sala principal, 
és més alta que la resta i queda situada just a sobre 
el vestíbul. Totes les cambres i sales tenen sostres 
de biguetes de fusta. Continuant per l’escala 
s’accedeix a la planta sotacoberta; entrant per la 
porta que correspon al bloc 1, es situa un sol espai 
ampli dividit en tres nivells, el més elevat és el que 
correspon a sobre el menjador, i l’altre és el de la 
meitat oest. Seguint per l’escala, s’accedeix a la 
planta mirador, la qual té la funció de donar llum a 
l’escala a partir de les obertures. És de dimensions 
iguals que l’escala, i disposa de 3 lloses per poder 
gaudir de les vistes. 

El bloc 2 es situa a l’actual façana principal i a 
l’escalinata que dona accés al menjador de l’antic 
restaurant. Des d’ aquí es pot arribar a tres espais 
diferents: el primer, un altre menjador de l’antic 
restaurant, des d’on es comunica a la planta 
semisoterrània, que disposa de dos banys; el 
segon, la cuina de l’antic restaurant , a on es troba 
l’escala que dona pas a la quadra. Aquesta es troba 
a una cota més baixa i amb un accés directe a la 
façana est; el tercer i últim, un distribuïdor que 
comunica amb el bloc 1 explicat anteriorment. 
Continuant per l’ última sala, fins arribar a les 
escales que dónen accés a la planta primera, 
entrant per la porta del bloc 2, es situa un passadís 
en forma de U. Té la funció de distribuir diverses 
cambres i una cuina, totes de dimensió més 
reduïdes que el bloc 1 i separades per envans. Al 
passadís també disposa d’un accés a la sala 

principal. Al final del passadís s’ubica una 
balconera, des d’ on s’accedeix al porxo. Continuant 
per l’escala s’arriba a la planta sotacoberta. Entrant 
per la porta que correspon al bloc 2, es troben tres 
espais: un de dimensions més grans, i ubicat a la 
meitat est, el qual dóna pas al següent espai, 
separat per un envà. I per acabar, paral·lel a aquest 
últim, es situa un de més elevat, i caracteritzat per 
tres arcades a la paret de la façana principal. 

El bloc 3 és de dimensions més reduïdes que 
els anteriors. La planta baixa està formada per una 
sala a on s’accedeix a partir del bloc 1, dos coberts 
exteriors i un pati. La planta primera està distribuïda 
en dues sales paral·leles i adossades al bloc 1. 
Continuant per una d’aquestes, es troba un 
passadís que distribueix tres banys. Únicament la 
sala est té un espai sotacoberta, que al igual que a 
la resta de plantes, s’hi accedeix per la sala del bloc 
1. 

El bloc 4 és d’una sola planta, destinada a un 
menjador. S’hi accedeix des del distribuïdor, ubicat 
a la planta baixa del bloc 2. La coberta del menjador 
és plana i transitable. La cuina i una cambra, 
situades a la planta primera del bloc 2, tenen un 
accés directe al terrat. 

2.1.3 SUPERFÍCIES 

La casa pairal té una superfície útil d’uns  
1900 m2, repartits en una planta semisoterrània, 
una planta baixa, una planta primera i una planta 
sotacoberta. Cada planta de mitjana té uns 600 m2 

de superfície útil, excepte la planta semisoterrània i 
el mirador, que són d’extensions més reduïdes que 
la resta de plantes. La planta semisoterrània té una 
superfície útil de 70 m2.   

La superfície construïda total, tenint en 
compte les zones exteriors és de 2303 m2. Aquesta 
dada ens dona a conèixer la dimensió aproximada 
de la masia. 

A continuació s’especifiquen els noms de les 
estances de cada planta, així com les superfícies 
útils de cada una i les superfícies construïdes. 
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Secció B-B’ 
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2.2 CARACTERÍSTIQUES CONSTRUCTIVES 

En aquest apartat es descriu literal i 
gràficament, les diverses tipologies dels element 
constructius que formen la casa pairal. Destacant 
les parets de maçoneria, els sostres de bigues de 
fusta i les voltes en planta baixa com els més 
utilitzats per unir les diferents plantes.  

2.2.1 FONAMENTS 

Es difícil la determinació dels fonaments 
existents de la casa pairal, encara que vam poder 
arribar a deduir que aquests estan formats amb el 
mateix material que el de les parets de càrrega, és 
a dir, de maçoneria de pedres unides entre sí amb 
material conglomerant, sent sabates corregudes. 
Així creant unes prolongacions de les parets de 
càrrega fins a una certa cota del terreny, que no la 
vam poder arribar a definir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2  ESTRUCTURA VERTICAL 

El sistema estructural vertical del cos de 
l’habitatge està compost en general per parets de 
càrrega de blocs de pedra i com agent aglomerant 
sorra i morter de calç. Els gruixos d’aquestes parets 
varien, segons l’any de construcció i on aquestes es 
troben ubicades. 

A la planta semisoterrània els gruixos de les 
parets són entre 55 cm i 60 cm les parets interiors, i 
les de façana tenen un gruix de 62 cm. 

 A la planta baixa existeixen murs amb 
gruixos que oscil·len entre 55 cm de gruix i 90 cm, 
sent aquestes últimes les que es van realitzar en el 
seu primer moment de construcció, ubicades en la 
façana est. En aquest apartat es descriu a 
continuació tots  

A la primera planta els gruixos de les parets 
es mantenen, exceptuant aquelles que en la planta 
baixa eren de 90 cm, passen a ser de 62 cm donant 
regularitat en tota la façana. 

A la planta sotacoberta desapareixen algunes 
de les parets de càrrega i és resol mitjançant pilars 
de maó ceràmic, situats sobre les mateixes parets 
que les de la planta inferior. 

  Cal diferenciar el menjador 3 de la planta 
baixa, on aquesta opta per una solució constructiva 
diferent al de tota la casa. L’estructura vertical 
consta de tres pilars centrals realitzats amb maó 
ceràmic i parets de tancament en el seu perímetre 
també de maó. 

Les alçades de la plantes baixa i primera 
varien entre 2.50 i 3.50 m, exceptuant la sala 1 de 
la planta primera que té una alçada de 4.60 m. La 
planta sotacoberta consta d’una alçada en el punt 
de 3.70 m i una alçada mínima de 1.30 m.  

Tot seguit es pot observar les tipologies 
d’estructura vertical i les alçades en les diferents 
seccions. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Detall d’una paret de càrrega, on es pot observar la 
maçoneria 
 

 
Pilars de maó en planta sotacoberta 
 

 
Pilars de maó dins la sala del menjador 3 de la planta 
baixa 
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Sostre de bigues vistes amb entrebigat ceràmic 
 

 
Arc de pedra dins del celler 2 en la planta baixa 
 
 

 
Llinda de fusta i brancals de pedra de entre la cambra 4 
i cambra 2 
 

2.2.3 ESTRUCTURA HORITZONTAL 

El sistema estructural horitzontal de la casa 
es resolt per forjats unidireccionals sobre les parets 
de càrrega, la majoria d’aquests amb bigues de 
fusta coníferes de forma regular, d’uns 20 cm 
aproximadament, i un entrebigat ceràmic d’amplada 
variable segons l’estança. La llum màxima 
d’aquestes bigues són de sis metres.  

S’ha de diferenciar que en la planta baixa 
totes aquelles estances que tenen un forjat compost 
per bigues de fusta resten totes elles vistes, i en el 
menjador 1 de la mateixa planta hi podem observar 
tres grans jàsseres, recolzades en les parets de 
càrrega i les dues centrals sobre un pilar ceràmic. 

En canvi, a la planta primera ens trobem amb 
bigues de fusta vistes i en altres estances queden 
ocultes per un fals sostre d’encanyissat, totes elles 
recolzades en les parets, exceptuant les bigues 
ubicades al cos sud on recolzen un dels seus caps 
sobre dues grans jàsseres que resten ocultes. 

Cal remarcar que no tots els forjats són 
resolts amb bigues de fusta. A la planta baixa, hi 
trobem diferents tipologies constructives.  

El cos que correspon a la primera edificació 
molts d’ells es van resoldre amb voltes rebaixades  
de maó pla recolzades sobre les parets de càrrega. 
En canvi la volta del vestíbul és d’ansa-paner, 
també amb maó pla, on s’interaccionen dos arcs 
faixons corresponents al celler 1 i a la quadra 1. En 
el mateix vestíbul, hi destaca un arc de mig punt 
format per dovelles de pedra on es recolza sobre 
dos pilars també de pedra amb dos capitells en la 
part superior d’aquests, donant pas a l’escala. S’ha 
de remarcar un arc de pedra, on la rosca de l’arc és 
de maó fet a plec de llibre, dins del celler 2 de la 
planta baixa. 

 

 

 

 

En les ultimes remodelacions que ha patit de 
l’edifici, es van substituir els forjat originaris per uns 
de nous. Al menjador 3 de la planta baixa  la solució 
presa va ser amb biguetes prefabricades. El 
menjador 2 de la mateixa planta es va optar per una 
estructura auxiliar amb perfils d’acer, deixant les 
bigues de fusta vistes. I la cuina de la planta baixa 
es va resoldre amb biguetes prefabricades de 
formigó armat i revoltons ceràmics. 

Pel que fa a la planta semisoterrània també 
es va veure modificada, sent el seus forjats també 
amb biguetes prefabricades i revoltons ceràmics, 
coincidint amb les variacions de la planta baixa. 

Les llindes i el brancals interiors de la planta 
baixa, planta primera i planta sotacoberta ,estan 
resolts amb diverses solucions, depenent de l’any 
de construcció o la zona d’ampliació s’utilitzen uns 
materials o uns altres, com fusta, pedra o rajol. Hi 
ha casos en què la llinda treballa conjuntament amb 
una volta de rajol pla. A continuació, es grafia el 
detall de cada una de les diferents tipologies que 
s’ubiquen en l’edificació.  

Seguidament es representen detalladament 
les diverses estructures horitzontals que conformen 
la casa pairal.  

 

 
Volta rebaixada, localitzades en les cambres 1,2,5 i la quadra 1 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Solució del vestíbul de la planta baixa amb volta d’ansa-
paner 
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Fotografia de la façana sud  
 

Imatge de la façana est 
 

Imatge de la façana oest 

2.2.4 FAÇANES 

Les façanes, igual que les parets de càrrega, 
són a base de maçoneria de pedra i unides entre sí 
amb material aglomerant, amb gruix variant entre 
55 cm fins a 90 cm. Totes es troben arrebossades 
amb morter acolorit, tot i que en alguns punts ha 
patit despreniments degut a factors aliens. 

La façana sud, la principal, hi ha en planta 
baixa set obertures, les quals sis són finestres i una 
porta, totes elles amb llindes i brancals de 
rajols,emmarcades amb un arrebossat de morter de 
color vermellós.  La porta i la finestra més gran són 
amb arcs de rajol pla i brancals de rajol, l’emmarcat 
superior és en punt rodo, mentre la resta, el marc 
és equidistant a les obertures. En la planta pis, hi 
podem observar  tres balconeres amb llindes i 
brancals  de rajol, emmarcades d’igual tonalitat que 
les de planta baixa i equidistants a les obertures. 
Aquestes donen sortida a un balcó propi per a cada 
obertura. Destaca un porxo ocupant la meitat de la 
façana amb pilastres de maó separats entre si 
mitjançant una balustrada de pedra. En la ultima 
planta existeix dues petites finestres i una porta, 
d’igual característiques que les anteriors. Destaca 
una altre porxo ocupant el mateix espai que el de  la 
planta pis, format per tres arcs recolzats sobre una   
balustrada. 

En la façana est, perpendicularment, s’ubica 
una obertura d’arc rebaixat que dona accés a la 
resta de façana. Primerament es situen dues 
obertures corresponents a la planta soterrada, 
estan emmarcades amb morter de diferent color al 
de la façana.  En el llarg de la façana s’hi ubiquen 
dues finestres de llindes i brancals  de rajol, igual 
que la façana sud, i de dimensions més grans que 
les inferiors, a sobre d’aquestes, s’hi situen els dos 
porxos descrits anteriorment, els de planta primera 
d’igual característiques que el de la façana sud i el 
de planta sotacoberta està format solsament per 
una balustrada. Avançant hi trobem dues grans 
portes, una formada per una arc de rajol i la 
següent amb un arc rebaixat de pedra, sent aquesta 
l’entrada principal més antiga que trobem a la casa 
pairal. Seguidament es situen dues finestres de 
dimensions reduïdes emmarcades amb pedra i una 

encara més petita de igual característiques que les 
anteriors. Al final de la façana hi trobem una porta 
amb arc de rajol. Sobre les portes, s’alcen cinc  
balconeres. Les dues primeres i la última són 
d’igual característiques que les de la façana sud, 
emmarcades amb arrebossat, les dues següents 
estan emmarcades amb pedra, la primera està 
formada per un arc de carreus de pedra i la segona 
amb una llinda de pedra, una amb arc i l’altre amb 
llinda, igual que la finestra que la continua. En 
l’últim tram de la façana s’ha resolt endinsant-se 
cap al interior i amb una balconera. 

La façana nord correspon al cos més antic de 
la casa pairal.  Es poden situar fins a set obertures 
en tota l’alçada, ressaltant les dues de la planta pis 
emmarcades amb pedra, en la qual una data l’any 
de construcció d’aquesta zona. A la part superior hi 
ha una porta a la sota coberta que dóna accés a la 
coberta del cos annexat. 

Cal diferenciar les dues façanes que donen a 
l’oest. La del cos annexat al volum originari consta 
de tres obertures inferiors i de quatres al pis 
superior, sent una d’elles una porta on hi 
desembarca una escala. Les set obertures estan 
formades per llindes de rajol i elles emmarcades 
amb morter acolorit de tonalitat igual que les de 
façana sud. Exceptuant una obertura inferior que es 
resolta amb arc de rajol pla.  

La ultima façana es pot situar una obertura 
feta amb punt rodo en la planta baixa. De set 
obertures a la planta pis, distingint una a l’extrem 
nord emmarcada amb pedra i les dues següents 
resoltes diferent a la resta d’obertures, amb volta de 
maó vist i unides amb un pilastres. La resta són 
d’igual resolució que els anteriors descrites. I en la 
planta sota coberta hi podem situar tres finestres 
més. 

A continuació es mostres les diverses 
façanes. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entrada principal més antita, arc rebaixat de pedra 
 

Imatge de la façana oest annexada al cos central i de la 
façana nord 
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Imatge de les escales del vestíbul originari 

2.2.5 COBERTES I TERRATS 

La resolució de les cobertes del conjunt de la 
casa són inclinades a dues aigües, exceptuant el 
forat d’escala que sobresurt de la resta de les 
cobertes, sent aquesta a una aigua amb una 
pendent aproximada del 24%. 

La resolució constructiva de la coberta és en 
totes per igual. Les pendents s’aconsegueixen a 
través de bigues de fusta vistes de forma regular 
d’uns 20 cm, amb pendents pels voltants del 30%, i 
amb un intereix aproximat de 70 cm recolzades 
sobre jàsseres de fusta que marquen la inclinació 
de la coberta. L’entrebigat de la coberta és a base 
de llates de fusta i a sobre s’hi recolzen directament 
les teules àrabs, mancades d’impermeabilització i 
aïllament. 

També es pot localitzar una coberta plana 
transitable a la façana est, sobre el menjador 3 de 
la planta baixa, amb una mínima pendent d’un 3% 
aproximat. L’acabat és amb rajoles preses amb 
morter. 

Existeix una altre coberta plana al cos de 
tramuntana amb el mateix acabat que la descrita 
anteriorment. S’ha pogut observar la presència de 
plaques de fibrociment recolzades directament a les 
teules per la part exterior, sense cap tipus de 
fixació, amb la funció de mantenir les teules al seu 
lloc i per intentar mantenir l’estanquitat.  

2.2.6 ELEMENTS VERTICALS INTERIORS 

Totes aquelles parets que donen com a funció 
la partició de les diferents estances són la majoria 
les pròpies parets de càrrega. Però s’ha 
d’assenyalar que en les últimes reformes que va 
patir la casa es va modificar la seva distribució en  
planta primera, elevant nous envans divisoris 
realitzats amb maó 5 cm de gruix, enguixats i 
pintats. 

 

 

 

2.2.7 ESCALES 

La comunicació entre les diferents plantes es 
realitza a través d’una escala central de tres trams 
entre forjats. Aquesta és a base de volta maó pla de 
doble capa i com a material d’unió morter, també 
sent aquest, el que dóna l’alçada a cada una de les 
petges de l’escala, exceptuant el primer tram de 
l’escala en que les petges són blocs de pedra 
rematats en les seves arestes frontals en punt rodó. 
S’ha acabat cada petja i contrapetja amb peces 
ceràmiques rectangulars, i les arestes frontals s’han 
rematat amb un llistó de fusta. Al llarg de tota 
l’escala l’acompanya una barana de ferro  
aconseguint una alçada de 90 cm. Esta constituïda 
per barrots quadrats separats entre sí nou 
centímetres i acabat amb un passamà ovalat de 
tres centímetres d’ample i ancorats en cada primer i 
últim graó de cada tram. 

També es poden trobar altres tipus d’escales, 
com són les del vestíbul originari realitzades amb 
peces rectangulars de pedra natural, rematades 
iguals que les anteriors descrites i del mateix tipus 
de pedra . 

Per accedir a la planta semisoterrània es va 
optar per una escala formada per perfils metàl·lics i 
on les seves petges són de fusta. La barana és de 
tubs de ferro quadrats, on cada barrot s’ancora 
quatre graons esta ornamentada amb taulons de 
fusta, així com el passamà ancorat a la paret és del 
mateix material. 

A l’interior del menjador 1, s’han realitzat tres 
graons de maó col·locats a mode de sardinell i 
formant mitja circumferència, que a mida que 
s’alcen aquestes disminueixen en radi. 

A la façana sud s’hi ubiquen unes escales que 
ens alcen a la cota de la planta baixa. Aquestes 
estan realitzades mitjançant maons massissos i un 
acabat de petja de peces rectangulars de 
conglomerats. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imatge de l’escala central 
 

 
Imatge de les escales i enrajolat de planta soterrània 
 

 
Imatge de les escales de façana sud 
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Cornisa de la sala 1 de la planta pis 
 

 
Imatge del enrajolat del menjador 1 de la planta baixa 
 

 
Imatge de les dues filades en el cos més antic 

Per la façana nord, s’hi ubica una escala 
realitzada amb volta de maó pla de doble capa. Els 
acabats dels graons són amb peces ceràmiques. La 
barana que acompanya és amb tub rodons de ferro 
i quadrats que componen els barrots. 

2.2.8 REVESTIMENTS 

Tal com hem dit anteriorment, les façanes es 
troben totes elles arrebossades amb morter acolorit 
en un to groguenc, remarcant la majoria de les 
obertures amb tonalitat vermelloses. 

Pel que fa a l’interior de l’habitatge podem 
observar-hi diferents tipus d’acabats, la majoria 
d’ells tenen una capa d’arrebossat i a sobre pintat, o 
bé una capa fina de guix i pintura, si el pas del 
temps ha permès la conservació o s’han vist 
mantingudes per la mà de l’home de tots ells. 

Però no totes es poden englobar amb aquests 
acabats. En la planta soterrània, es van col·locar 
fins a una alçada de 1,5 m un enrajolat ceràmic de 
tonalitat verda de mides de 15x10 cm. 

Si ens situem al menjador 1 de la planta baixa 
hi podem observar en tot el seu perímetre un 
enrajolat amb peces ceràmiques de 15x15 cm, que 
neix del terra fins a una alçada de 1,5 m, formant un 
mosaic. Seguint en aquesta mateixa planta, a la 
cuina que es va fer per ultima vegada, esta tota ella 
enrajolada amb peces ceràmiques de format petit 
de 15x15 cm totes elles de color blanc. I totes les 
estances que corresponen al cos més antic 
contenen dues filades de rajoles ceràmiques amb 
motius de les feines relacionades amb l’agricultura i 
la ramaderia. 

En la planta primera, s’ha de destacar la 
cornisa de guix que envolta tot el perímetre de la 
sala 1 i de les cambres 7 i 9 que té annexades. Pel 
que fa a la resta de revestiments, les estances 
estan acabades amb pintura de color groc i 
alternant violetes. 

 

 

 

2.2.9 PAVIMENTS 

Els paviments de la casa presenten una gran 
varietat de tipologies i formes geomètriques 
condicionades per la seva posta en obra i per les 
possibles variacions que hagin pogut patir al llarg 
del temps.  

En la planta semisoterrània, el seu paviment 
són rajoles de gres rústic de format 40x40 cm 
col·locades a junt seguit. Exceptuant el de la quadra 
2 que es un paviment continuo de morter. 

En la planta baixa hi podem gran varietat de 
paviments. Els més destacables són de gres rústic 
de format 40x40 cm que s’ubiquen en els 
menjadors 1 i 2 a junt seguit. Un altre tipus de 
paviment que hi destaca és el de peces ceràmiques 
de format 40x40 cm de tonalitat vermellosa, 
s’ubiquen en la majoria de les estances del cos més 
antic, totes col·locades a junt seguit. També hi ha 
vàries sales en què el seu paviment és una capa de 
morter continuo, en el menjador 3 es va imitar les 
juntes que formen les rajoles. El paviment del 
vestíbul és de rajoles ceràmiques de format 20x10 
cm col·locades a la mescla, es pot observar en elles 
l’elaboració manual, ja que hi les passades dels dits 
a l’hora de fer-les. Com també hi ha presència de la 
elaboració manual dels cairons de la cambra 5, sent 
de format quadrat a mode de trencajunt, aquest 
paviment també s’ubica en l’escala i la quadra 1. I 
per últim el paviment de la cuina és de terratzo 
col·locada a junt seguit. 

Seguint a la planta primera, hi destaquen dos 
grans tipus de paviments: l’hidràulic i de cairons. 
Encara que existeixen peces ceràmiques de 20x20 
cm a la terrassa o terratzo dins de la cambra 7. 

Els cairons d’aquesta planta es diferencien de 
la planta baixa en què aquests no tenen les 
passades dels dits i es veuen en més bon estat de 
conservació, cosa que fa pensar què aquests es 
van realitzar en posterioritat. Es poden torbar 
col·locats a mode de trencajunts, a junt seguit o bé 
a la mescla. I l’altre tipus de paviment, l’hidràulic, 
esta format amb morter de ciment hidràulic 
emmotllat i premsat i amb un acabat fi amb dibuixos 
geomètrics i/o florals diferents en cada sala. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Paviment de peces ceràmiques de les estances més 
antigues de la planta baixa 

 

Paviment de cairons en la cambra 5 
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Varis paviments hidràulics de la planta primera 

En l’última planta tot el paviment es a base de 
tova de format 30x30 cm de tonalitat sorrenca, 
exceptuant el traster 2 en que el seu paviment és a 
base de rajoles ceràmiques de 20x10 cm a mode 
de trencajunts; i en el traster 3 les peces són 
cairons col·locats de punta. 

En el plànol que s’adjunta de paviments, es 
pot observar en totes les estances de la casa pairal 
la tipologia de paviment com també la seva 
col·locació 

2.2.10 FUSTERIA EXTERIOR I INTERIOR FUSTERIA EXTERIOR I INTERIOR 

Totes les finestres, balconeres i portes 
exteriors, estan realitzades única i exclusivament 
amb fusta pintada de marró fosc, dividides per la 
part superior amb vidre senzill transparent i amb 
una protecció interior per porticons també de fusta, i 
en la part inferior es opaca, excepte totes aquelles 
que donen a la façana sud de la planta baixa en 
que no hi ha presència de porticons. 

 S’han d’exceptuar les dues portes de planta 
baixa de la façana est, en que aquestes són 
massisses i totalment opaques, es subjecten 
mitjançant frontisses unides als brancals sense cap 
tipus de marc. 

També cal destacar les finestres de la façana 
nord tant de la planta baixa i primera com les dues 
posteriors del menjador 3 en que estan protegides 
exteriorment per unes reixes metàl·liques. 

La fusteria interior, són totes de fusta 
emmarcades amb un marc d’igual característiques 
que les obertures exteriors. Les de planta pis es 
distingeixen de la resta ja que estan remarcades 
amb pintura de color daurat.  

Cal destacar que en les cambres 5, 7 i 9 de la 
planta pis de la mateixa planta, s’hi troben un marc 
ornamental treballat a mà.  

 

 

 

 

2.2.11 INSTAL·LACIONS INSTAL·LACIONS  

Sanejament 

El sistema de sanejament de la casa no està 
connectada a cap xarxa de clavegueram, al no 
existir en tota la urbanització, per tant,s’ha de 
suposar que aquesta disposa d’una fossa sèptica la 
qual no la vam poder ubicar, igual que la xarxa 
interior de l’habitatge ja que els baixants resten 
enterrats. 

Elèctrica 

L’escomesa elèctrica es realitza aèriament, 
des d’una torre ubicada fora de la parcel·la 
connectant amb la caixa general de protecció 
ubicada dins de la quadra 2 de la planta 
semisoterrània.  

Tot l’habitatge disposa d’instal·lació elèctrica, 
exceptuant la sotacoberta. Aquesta, es va realitzar 
en les últimes reformes que va patir. 

Aigua 

L’habitatge està preparat per subministrar 
aigua freda en la planta semisoterrània i la planta 
baixa, aquesta s’abasteix a través de la companyia 
d’aigua. 

No disposa d’aigua calenta al no tenir 
escalfador. 

Gas 

La casa no disposa d’instal·lació de gas 
natural, ja que no hi arriba a la urbanització. 

Actualment els serveis de que disposa la zona 
són d’aigua, electricitat i telèfon. El sanejament es 
individual a cada finca. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Divisòria interior dins de la cambra 9 
 

Marc de la porta d’accés a la cambra 5 





  DIAGNOSI I PROPOSTA D’ACTUACIÓ DE LA CASA PAIRAL DE CAN SERVITGE 

DIAGNOSI 
 

56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 AIXECAMENT DE LESIONS  

A continuació d’aquesta secció es detallen 
totes les lesions que pateix actualment la casa 
pairal. 

Les lesions es descriuen tal com es poden 
observar actualment amb la major severitat 
possible, classificades pels seus elements 
constructius i mantenint un ordre alhora d’ubicar-
les. 

Es descriuen segons les manifestacions de 
les lesions i es classifiquen segons els paraments 
on es localitzen, on en alguns casos en que resulta 
molt evident una lesió provocada per una altre lesió, 
ja es descriu conjuntament, com és en les cas de 
les pàtines en que resulten força evident la seva 
causa, sent aquesta una lesió. 

Alhora s’adjunten varis plànols per facilitar la 
ubicació de totes les lesions.   

S’ha d’assenyalar, que alhora de realitzar 
l’aixecament de lesions, no s’ha pogut accedir a 
vàries estances, ja que es troben actualment 
tapiades i en mal estat. Aquestes són, la cambra 8 
de la planta primera i el traster 8 de la planta 
sotacoberta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1 ELEMENTS VERTICALS INTERIORS 

Pàtines per presència d’aigua 

S’han observat pàtines d’humitat en diversos 
punts dels paraments verticals de totes les plantes. 

Les diferenciem segons la seva ubicació dins 
de cada planta i sala, en la part inferior de les 
parets i/o en la part superior. 

Pàtines ascendents 

Bàsicament a la planta baixa en els punts 
més baixos dels elements verticals, oscil·lant una 
alçada entre 30 cm i 1,50 m, es localitzen pàtines, 
clares i fosques, ascendents d’humitats. S’ubiquen 
dins de: 

 

- El vestíbul. En tot el perímetre hi ha pàtines, 
tant fosques com clares, en la part inferior 
arribant a una alçada màxima d’1,50 m.  

- La paret est de la cambra 2 on arriba fins a 
una alçada màxima de 30 cm sent de color 
clara.  

- Les parets nord i oest de la cambra 3, 
pàtines fosques i clares assolint una alçada 
màxima de 70 cm.  

- A l’interior del menjador 3 hi ha vàries 
pàtines. Una d’elles situada a la paret oest on 
assoleix quasi tota l’alçada del parament i 
amb una amplada d’uns 2 metres de color 
clara. I una altre s’ubica en la part inferior del 
primer pilar ubicat al sud de la sala. 

 

 

 

 

 

Fotografia del vestíbul on es poden localitzar en les 
parets diverses pàtines fosques degudes a la presència 
d’humitat 
 

Imatge de la cambra 2 de la planta baixa amb pàtines 
clares d’humitat 
 

Cambra 3 ubicant les pàtines inferiors 
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Pàtines verdes i clares en el menjador 3 de la planta 
baixa 
 

Pàtines verdes en la paret sud del mateix menjador 
anterior 
 

Pàtines ascendents en el cobert 1 

- En els dos coberts, tan el 1 com en el 2, en 
totes les seves parets perimetrals han sorgit 
pàtines fosques que ascendeixen des del 
paviment . Assoleixen una alçada d’uns 80 
cm. 

Pàtines descendents 

A la vegada, s’han pogut observar altres 
pàtines descendents d’humitats en les parts 
superiors dels elements verticals.  

Aquesta tipologia de pàtina es pot localitzar 
en planta baixa: 

 

- En el menjador 1, en la part superior de la 
paret oest tocant a la nord, amb un alçada de 
30 cm sent una pàtina de color clara. 

- En el menjador 3, en quasi tota la paret sud 
i part de la est, en tota l’alçada de la sala 
s’ubiquen pàtines verdes i una de clara en la 
est. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En planta primera: 

 

- En la paret nord de la cuina, pàtines clares 
allargassades des de la meitat de la paret fins 
a tocar la est, en tota l’alçada. 

- Al passadís 1, a la paret ubicada més a 
l’oest, pàtina fosca allargassada d’ample 
d’uns 30 cm. I en la paret nord en el punt on 
existeix un caixó d’obra, pàtina fosca 

- Dins de la sala 2, s’ubiquen vàries pàtines. 
En la paret de l’est, hi ha diverses pàtines 
clares en diversos caps de bigues , d’igual 
semblança a les de la cuina. Com d’iguals 
característiques en la paret oposada, també 
en els caps de bigues. 

- A la sala 3, entre les parets del nord i de 
l’est existeixen pàtines també clares 
allargassades i esveltes. 

- A l’interior de l’escala, abans d’arribar a la 
planta primera, a la paret sud hi ha una gran 
pàtina negre d’amplada d’1,50 m i d’alçada 
aproximada de 1,70 m. 

- En la sala 1, en tot el perímetre s’ubiquen 
vàries pàtines fosques, apareixent des de la 
part superior. On existeixen obertures. 
Aquestes assoleixen un nivell més inferior que 
la resta de les parets. Es destaca que les 
pàtines conformen, sobre les obertures i en 
els laterals d’aquestes, un espai interior net 
de pàtines. 

 

Pàtina clara dins de la cuina de la planta primera 
 

Pàtina fosca en el passadís 1, a part superior del caixó 
 

Paret est de la sala 2, pàtines clares en els caps de  
bigues 
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Sala 3 paret del nord, on s’ubica una clara pàtina 
 

Pàtina fosca de l’escala en la paret sud 
 

Sala 5, de la planta primera recoberta de pàtines negres 
amb presència de rentats diferencials 

- En el distribuïdor 1, tota la sala té 
presència de pàtines fosques en tota l’alçada, 
exceptuant els caps de bigues, en que es 
diferencia clarament un rentat diferencial, 
deixant la paret neta de pàtines. Destaca una 
pàtina clara en el caixó existent en la part 
superior, assolint una alçada d’uns 60cm, 
vorejant tot el caixó. 

- A la paret nord de la cambra 9, hi ha una 
pàtina clara d’igual semblança a la de la 
cuina. 

- En la paret oest de la sala 4, en tota 
l’amplada d’aquesta i en la part superior fins a 
l’alçada de les llindes de les finestres 
existeixen pàtines clares i fosques, 
bàsicament en els caps de les bigues. És 
difícil la diferenciació degut a l’estat en que es 
troba el conjunt. 

- En la sala 5, les pàtines existents recorden 
molt al distribuïdor 1, descrit anteriorment. 
Existeixen pàtines fosques en tot el perímetre, 
exceptuant caps de biga i manca 
d’encanyissat on la pàtina desapareix. 

- En el bany 2 i 3 i en el passadís 2 es 
localitzen pàtines fosques en les parets del 
nord, ubicades des del punt més alt fins a 
l’alçada de les llindes de les portes, ocupant 
tota l’amplada d’aquestes. 

- Dins del bany 4, en la paret oest, tocant a la 
sud, es veuen dues pàtines descendents des 
del cap de la biga de color clar, allargassades 
i fines. 

 

 

 

 

 

 

 

En planta sotacoberta: 

 

- En el traster 2, es localitza una pàtina fosca 
en la paret sud a l’extrem est, que prové de la 
coberta, arribant al paviment. Ocupa uns 
70cm d’ample. En la mateixa paret però a 
l’altre extrem,  també hi ha una pàtina fosca, 
d’igual característiques a l’anterior. A la paret 
oposada es localitza, en el cap de la biga 204, 
una pàtina fosca d’amplada d’uns 30cm, 
ocupant tota l’alçada de la paret. 

- En el traster 3 es localitza una gran pàtina 
fosca en tota la paret est de la sala, ocupant 
tota l’amplada i en alçada prové de la coberta 
i arriba fins al paviment. També es pot 
apreciar rentats diferencials, deixant la paret 
neta. 

- En la paret est, amb cantonada amb la nord 
del traster 7, es localitzen 5 pàtines clares 
verticals d’amplada aproximada de 30cm, 
ocupant l’alçada lliure, i provenen de la 
coberta. En la mateixa paret est, tocant al 
traster 6, hi ha una pàtina d’igual 
característiques a les anteriors, de la mateixa 
amplada i color. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pàtines fosques de la sala 1 de la planta primera 
 

Distribuïdor 1 de la planta primera, pàtines fosques i 
rentats diferencials en els caps de biga i pàtina clara en 
la part superior del caixó 
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Pàtina fosca en el cap de la biga 204 del traster 2 
 

Pàtina negre en tota la paret est del traster 3 
 

Pàtines verticals del traster 7 en les parets est i nord 

- Dins del traster 5, en tota la paret nord, 
existeixen pàtines iguals que les anteriors del 
traster 6, localitzades en els caps de bigues 
provenint de la coberta. En la paret oest hi ha 
una pàtina clara per la part superior, i a 
l’inferior una de més fosca, d’amplada 1,20 m 
aproximat. En la paret sud, també hi ha 
presència d’una pàtina fosca, accentuada en 
la part inferior de la paret. Ocupa la totalitat de 
la paret. I en l’envà de l’escala per la cara del 
traster, també existeix una pàtina fosca, igual 
que la de la paret sud del mateix traster. 

- En el forat de l’escala, s’observa en la paret 
oest, grans pàtines clares, provinents de la 
coberta superior, sent aquestes allargassades 
i esveltes, presents en la totalitat de la paret. 

Pàtines a l’interior dels ampits de les 

finestres 

En totes les plantes existeixen diverses 
pàtines, situades en els interiors dels elements 
verticals sota dels ampits de les finestres. En 
general són pàtines per la presència d’aigua i totes 
elles coincideixen en què el tancament es nul 
parcial o totalment. 

Aquestes s’ubiquen en planta baixa: 

 

- En les dues finestres de la paret nord del 
menjador 3, pàtines clares, primes i de 
llargada d’uns 40 cm, ocupant tota l’amplada 
de l’obertura. 

- En la cambra 2 i 5, també hi ha pàtines 
clares, creant una taca uniforme en tota 
l’amplada de la finestra i arribant fins al 
paviment. 

- Dins de la quadra 1, sota dels ampits de les 
dues finestres, hi ha pàtines clares en tota 
l’amplada de les obertures, també fins al 
paviment. 

En planta primera: 

 

- En la sala 2, pàtines clares des de l’ampit 
fins al paviment, d’amplada tota l’obertura. 

- En la cambra 9, una pàtina clara pel centre 
de l’obertura de 5 cm aproximats, des de 
l’ampit fins al paviment. 

En planta sotacoberta: 

 

 

 

 

 
Pàtines clares del menjador3, en els ampits de les 
finestres nord 
 

 
Pàtines clares de la cambra 5, l’ampit de la finestra 
 

Pàtina clara de la quadra 1 en l’ampit 
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Paret nord traster 7, pàtines en els caps de les bigues 
 

 
Paret oest del menjador 2 on la pintura s’està 
desprenent 
 

 
Paret oest del menjador 1 on l’acabat es desprèn 

- En el traster 1, en les dues finestres de la 
paret oest més pròximes al sud, tenen pàtines 
fosques, des dels ampits de les finestres fins 
al paviment, i d’amplada la de l’obertura. 

- En el traster 5 es veuen pàtines clares en la 
paret nord de la finestra més propera a l’oest. 
Aquestes descendeixen des de l’ampit de al 
finestra fins a una alçada màxima de 40 cm, 
ocupant tota l’amplada de la finestra. 

Despreniment de l’acabat superficial 

S’ha pogut observar una gran quantitat 
d’elements despresos en els paraments verticals en 
tota la casa pairal. 

Per poder descriure-les totes, les classifiquem 
segons el tipus d’acabat desprès, ja que en cada 
lesió, l’acabat és diferent i presenten varis nivells de 
degradació. 

Despreniment de pintures 

A continuació, es citaran tots aquells elements 
en que es vegin afectats per una manca de pintura, 
i la capa de morter encara hi sigui present en la 
paret. 

Aquesta lesió la podem ubicar en la planta 
semisoterrània: 

 

- En la paret nord del distribuïdor es pot 
veure com en alguns punts d’aquesta hi 
manca la pintura blanca en la part superior. 

En planta baixa: 

 

- En la paret oest del menjador 2, en l’espai 
del forat de l’escala i d’alçada de 30 cm. 

- En el menjador 1, a la paret oest tocant a la 
sud, des d’on acaben les rajoles fins a una 
alçada màxima de 70cm. També en la paret 
nord amb cantonada a l’est ,però on s’ubica la 
rampa, es desprèn a la mateixa alçada que 
l’anterior ,però assoleixen un 20 cm, igual que 
en la paret nord tocant al menjador 2. 

- Dins del menjador 3, a la paret est, a 
l’alçada de la porta del distribuïdor, petits 
despreniments de pintura. A la mateixa 
alçada, però a la paret oposada, hi ha grans 
despreniments de la pintura ocupant tota 
l’alçada de la paret i una amplada d’1,80 m. 

- En el traster, les dues parets sud i est, s’ha 
desprès tota la pintura en tota l’alçada i 
amplada, deixant petites mostres de pintura. 

- En el cobert 1, tota la pintura que recobria 
les parets, s’ha desprès d’elles. 

- En la cambra 2 hi ha diversos 
despreniments de la pintura. En la paret est hi 
manca la pintura per la part superior a 
l’enrajolat, ocupant un terç de la paret. I per 
sota l’enrajolat també hi manca, en punts més 
petits. En la paret oposada també hi manca 
pintura, sobretot als voltants de l’enrajolat 
decoratiu. 

 

 

 

 

 

 

 
Despreniment de la pintura al menjador 1 de la paret 
nord cantonada amb l’est 
 

 
Menjador 3 paret est petits despreniments de pintures 
 

 
Menjador 3 a la paret oest, hi ha grans despreniments 
de pintura 
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Despreniment de pintura dins del traster 
 

 
Paret est de la cambra 2  on s’ha desprès part de la 
pintura 
 

 
Manca de pintura en el vestíbul 

- Paret nord de la cambra 3, existeix un petit 
despreniment a mitja alçada de la paret 
d’ample d’uns 60 cm 

- En totes les parets del vestíbul, exceptuant 
la sud, i en tota l’alçada i amplada, els hi 
manca part de la pintura d’acabat. 

- A la quadra 3 la paret oest, en tota la seva 
totalitat, com també en la nord. 

- En el forat d’escala, tots els elements 
verticals els hi manca molta part de la pintura 
d’acabat, deixant el morter vist. 

En planta primera: 

 

- Cambra 1, cantonada de la paret sud i oest 
des del punt més baix fins a una alçada de 
1,70m. 

- En les parets est i oest de la cuina, la 
pintura s’està desprenent dels seus 
paraments 

- En la paret oest de la cambra 4, s’està 
desprenent la pintura en tota la totalitat de la 
paret. 

- Dins de la cambra 5 en la paret del sud, hi 
ha dos despreniments, un en la part superior 
tocant a la balconera, i un altre pròxim a 
l’accés en la part inferior. 

 

 

- En l’interior de la cambra 7 en les dues 
parets nord i sud, s’ha desprès i malmès la 
pintura existent, a partir de la fusteria 
decorativa cap a l’interior de la cambra. 

- Cambra 9, paret est des del marc de la 
finestra cap a la fusteria decorativa, per la part 
superior d’aquesta i descendint fins a una 
alçada màxima de 60 cm. 

- Sala 2, a la paret sud, en la part inferior a 
aquesta, es desprèn la pintura i part de 
l’enguixat fins a una alçada de 70 cm. En la 
llinda de la porta que dóna accés a la sala 3, 
s’està desprenent la pintura. 

- En la sala 3 la paret est, a l’alçada de la 
porta fins a la paret nord, és desprèn la 
pintura en tota l’alçada. En la llinda de la 
finestra succeeix el mateix descrit 
anteriorment. 

- En la sala 4, es troba tota ella deteriorada. 
Hi manca bona part de la pintura d’acabat. La 
paret est és la que manté més pintura, encara 
que hi ha grans despreniments. 

- Dins de la sala 5, en totes les parets, 
exceptuant l’est, hi ha petits despreniments de 
pintura. 

- En el bany 4, la paret de l’est, i les dues 
cantonades del nord oest, hi manca pintura en 
la part superior. 

En la planta sotacoberta: 

 

 
Forat de l’escala paret sud manca de la pintura 
 

 
Cambra 1 cantonada parets sud i oest, manca de 
l’acabat 
 

 
Manca de pintura dins de la cuina en la paret est 
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Paret est de la cambra 9, on la pintura s’ha desprès 
 

 
Cambra 5, on s’ha desprès la pintura de la paret nord 
 

 
Llinda de l’obertura de la sala 2 a la 3 

- En la paret nord del traster 2, tocant amb la 
est, hi manca part de la pintura. La lesió es 
presenta des de la cantonada fins la primera 
obertura del sud. 

- En la paret est del traster 3, en la part 
inferior d’aquesta, hi manca petites parts de 
pintura. 

- En tot l’ull de l’escala hi manca molt bona 
part de la pintura del revestiment.  

Despreniment de l’arrebossat 

A continuació, es descriuran tots aquells 
elements verticals que presentin una manca 
d’arrebossat, i quedin al descobert les parets tant 
de maçoneria com de fàbrica. 

Aquestes lesions s’ubiquen primerament en la 
planta semisoterrada en: 

 

- El distribuïdor, en la paret oest i part de la 
nord, hi manca l’arrebossat. Es localitzen a 
una alçada d’1,50 del terra i ocupen quasi tota 
l’amplada. També s’ha desprès en la part 
inferior de l’extrem de la paret amb la nord. 

- A la quadra 2, en el brancal dret des de 
l’interior de la porta d’accés de l’exterior, per 
la part inferior, queda la pedra vista. A la paret 
nord del primer tram, la pedra queda vista fins 
a una alçada de 1,80m, aproximadament. 

 

 

En planta baixa s’ubiquen en: 

 

- En el menjador 3, a la paret oest, a la meitat 
d’aquesta. Amb una amplada d’1,70m, i 
alçada d’1,20 m. A la paret oposada tocant a 
la sud, hi ha un despreniment des de l’inferior, 
assolint una alçada màxima d’1,30m, i ample 
aproximat d’1,80m. Es pot apreciar en que la 
pedra que conforma la paret s’està, 
mínimament, començant a erosionar. 

- Les dues parets del distribuïdor, tant la sud 
com la nord, hi manca bona part de 
l’arrebossat, principalment al centre 
d’aquestes. 

- En la cambra 3, en el xamfrà de les parets 
nord i est, prolongant la manca d’arrebossat 
per la est fins a la meitat d’aquesta.  

- Totes les parets  de la cambra 4, excepte la 
sud, en que es troba més ben conservada, es 
veu la pedra dels paraments verticals des del 
paviment fins a una alçada aprox. d’1,90 m. 

- El brancal de la porta de la cambra 5 de la 
banda est, i 60 cm més d’aquesta paret, hi 
manca l’arrebossat. 

- La paret sud del vestíbul des del seu centre 
fins a tocar amb la oest, a la part superior 
d’aquesta, hi manca arrebossat. 

- El celler 1 i el 2 es troben en tota la seva 
totalitat mancats de qualsevol tipus 
d’arrebossat. 

 

 
Forat de l’escala, on s’aprecia la manca de pintura 
 

 
Manca d’arrebossat en el distribuïdor de la paret oest 
 

 
Paret nord de la quadra 2, manca d’arrebossat 
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Manca d’arrebossat en el menjador 3 
 

 
Cambra 5, maçoneria vista deguda a la manca de 
l’arrebossat 
 

 
Maçoneria vista en la cambra 4 de la paret est 

- En la paret est de l’escala, en el seu lateral 
nord, l’arrebossat es desprèn amb facilitat, i 
es pot observar part d’ell en el replà. Aquesta 
lesió afecta des del replà, i assoleix una 
alçada d’1,80m, aproximadament. 

- Dins del cobert 2, s’ha desprès bona part de 
l’arrebossat que recobria les parets 
perimetrals d’aquest. Deixant entreveure la 
maçoneria de pedra 

En la planta primera: 

 

- En la sala 4 en tota l’amplada de la paret 
oest, hi manca arrebossat des del  punt més 
baix fins als ampits de els 3 obertures. 

- Els dos brancals de la porta que dóna accés 
a l’exterior , al final del passadís 2, es troben 
parcialment sense arrebossats per la part 
inferior, i una alçada de 30 cm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En planta sotacoberta: 

 

- A les dues cantonades de la paret sud del 
traster 1, hi manca bona part de l’arrebossat., 
S’eixampla aquesta mancança fins a les 
obertures i assoleixen tota l’alçada de la paret. 
També, a la meitat de la paret est, hi manca 
arrebossat sota el cap de la jàssera. Continuant 
per la paret hi manca bona part de l’arrebossat 
en un conducte existent, en que es troba en 
molt mal estat. En tots els caps de les bigues 
que es recolzen a la paret i manca l’arrebossat. 

- A la paret sud, del traster 2, tocant amb la 
est, hi manca bona part de l’acabat, deixant els 
maons vistos en tota l’alçada, i prolongant fins 
a la primera obertura existent a façana. 

- Dins del traster 5, 6 i 7, en les dues parets 
nord i est, hi manca quasi la totalitat de 
l’arrebossat, deixant la maçoneria vista. Es 
conserva part de l’arrebossat a l’extrem de la 
paret cap a la banda oest. En el traster 5, la 
paret oest, hi manca bona part de l’arrebossat. 
És conserva millor la segona meitat encara que 
hi ha un despreniment a l’inferior. La paret 
divisòria d’aquest traster també es veu 
mancada per l’inferior d’arrebossat. 

- A l’interior de l’escala, en la paret est i sud, hi 
ha punts localitzats en que l’arrebossat s’ha 
desprès. 

 

 

 

 
Paret sud del vestíbul, on hi manca l’arrebossat 
 

 
Despreniment de l’arrebossat en la sala 4 
 

 
Traster 1, on  hi manca arrebossat en una de les 
cantonades 
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Paret nord i est del traster 7 amb la maçoneria vista 
 

 
Manca d’arrebossat en la paret sud de l’escala 
 

 
Despreniment de l’enrajolat del distribuïdor 

Despreniment de l’enrajolat 

Es descriu a continuació, tots aquells 
elements d’enrajolats en que aquests s’han desprès 
dels seus paraments verticals. 

En planta semisoterrada: 

 

- En la cantonada nord-est del caixó del 
distribuïdor, la cara est, hi manca tot 
l’enrajolat. 

En planta baixa:  

 

- En la paret est del menjador 1, hi manquen 
vàries peces ceràmiques en el centre de la 
paret. 

- En tota la cambra 5 hi manca, les peces 
decoratives col·locades a mitja alçada. Hi 
resta alguna esporàdica encara a la paret. 

- A les dues parets nord i sud del vestíbul hi 
manca bona part de les peces ceràmiques 
decoratives. En la nord, entre les dues portes 
d’accés a la quadra i celler, no hi ha presència 
d’enrajolat. I a la paret oposada, en dos terços 
de la paret, hi manca les peces. 

En planta primera: 

 

- El sòcol de la paret est, tocant a la sud de la 
cambra 2, s’han desprès dues peces 
ceràmiques. 

- La meitat de la paret est i nord del bany 1 
s’ha desprès tot l’enrajolat ceràmic. 

- A l’escut que hi ha existent a l’escala, hi 
manca part de les peces ornamentals. 

- En la paret sud dels banys 2 i 3, se’ls hi ha 
desprès la major part de les rajoles 
col·locades a l’envà, com també en la paret 
oest del bany dos, en que també li manquen. 

 

 
Escut de l’escala, manquen vàries peces ceràmiques 

 

 

 

 

 

 
Rajoles despreses en el menjador 1 
 

 
Cambra 5, on les peces ceràmiques la majoria s’han 
desprès 
 

 
Vestíbul on s’aprecia la manca d’enrajolat i restes 
encara col·locades 
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Bany 1, on hi manca l’enrajolat de les dues parets 
 

 
Paret nord del celler 2, amb més pàtines negres 
 

 
Paret est del celler 2, on es veuen les pàtines negres 

Pàtines de brutícia 

S’ha observat dins del celler 2, una gran 
pàtina en els paraments verticals de la sala. 

 

Aquestes pàtines són de color negre i 
s’ubiquen a partir d’uns 60 cm de del terra fins al 
sostre. Hi són presents en les parets est i nord. 

Eflorescències  

S’ha pogut observar vària presència 
d’eflorescències en tot el recorregut de la casa. 
Evidentment aquestes s’ubiquen en la pedra i els 
maons. 

També es poden diferenciar entre elles en 
que unes creen un cristalls i les altres són més 
denses i blanques. 

Es poden ubicar a planta semisoterrada en: 

 

- La paret est i les dues cantonades de la nord 
del distribuïdor, es troben grans quantitats 
d’eflorescències en les zones on li manca la 
pintura. Aquestes són com cristalls i brutes 
del morter d’arrebossat. 

- Dins de la quadra 2, a dos terceres parts de 
la paret est, i a tota la menjadora existent de 
la paret sud, hi ha grans quantitats 
d’eflorescències molt denses i blanques. 

En planta baixa: 

 

- En la cantonada nord est del menjador 2, 
en la part inferior es localitzen eflorescències 
d’iguals característiques que les del 
distribuïdor de la planta anterior. 

- Al menjador 1, a la paret est, tocant a la 
sud, hi ha presència d’eflorescències 
embrutades per l’arrebossat. 

- Al menjador 3, en la l’altre cara de la paret 
descrita anteriorment, també s’hi ubiquen 
eflorescències, en les zones on hi ha manca 
de pintura i pàtines. Com també en el pilar 
situat al sud. En la seva base també conté 
eflorescències. Aquestes són més netes i 
denses que les anteriors. 

- Dins de la cambra 3, en la paret oest, nord i 
est, tota aquesta zona, hi ha presència 
d’eflorescències embrutades per l’arrebossat i 
de forma cristal·lina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Presència d’eflorescència a la menjadora de la quadra 2 
 

 
Presència d’eflorescència dins la quadra 2 
 

 
Presència d’eflorescències en el menjador 2 
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Eflorescències al menjador 1 embrutades per 
l’arrebossat 
 

 
Pilar del menjador 3 amb eflorescències netes 
 

 
Erosió de la pedra del menjador 2 

- En la cambra 2 en les dues parets est i oest, 
en les zones on hi manca la pintura, han 
aparegut vàries eflorescències iguals que les 
anteriors descrites. 

- En la quadra 1, la paret del nord i part de 
l’est, han sorgit eflorescències en la part 
inferior d’aquestes, embrutades per 
l’arrebossat. 

En la resta de les altres dues plantes, no 
s’han pogut observar cap tipus d’eflorescències. 

Erosió i desgast de la pedra inferior al 50 % del 
volum dels carreus 

A continuació, es descriuran totes aquelles 
peces de pedra que presenten com a lesió, erosió o 
desgast en una proporció del carreu inferior al 50% 
d’ell. 

Es poden ubicar en planta baixa: 

 

- Menjador 2, en la paret nord, vàries pedres 
ubicades en la part més baixa de la paret i 
situades en el forat de l’escala. 

- Al brancal de la porta de la cambra 2, que 
dóna accés a la 3, el carreu central s’està 
erosionant. 

- Els dos brancals de l’arc del vestíbul, els 
carreus s’estan exfoliant, i estan desgastats 
tots ells. 

 

 

En planta primera: 

 

 - Dins de la sala 2 en la paret est, en la seva 
part inferior del 1r tram, hi ha una petita erosió 
d’un peça de pedra. Continuant per la mateixa 
paret, el primer brancal que ens trobem de la 
porta, també té una petita erosió en la part 
superior d’aquesta. 

- En el festejador de la sala 3, en la part 
inferior, es pot observar una petita erosió de 
la pedra al seient de la banda est. 

A la planta semisoterrada i sotacoberta no hi 
ha cap presència de lesió d’aquets tipus. 

Erosió de la pedra en la totalitat del volum dels 
carreus 

A diferència de l’apartat anterior, aquí es 
classifiquen totes aquelles lesions en que la pedra 
es trobi totalment erosionada i no existeixi la 
presència d’ella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Arc del vestíbul, on els dos brancals de pedra es troben 
desgastats i erosionats 
 

 
Erosió d’un carreu de pedra de la sala 2 
 

 
Erosió de la pedra del festejador de la sala 3 
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Interior del celler 1, on s’aprecia la gran quantitat de 
sorra que s’ha produït a l’erosionar-se la pedra 
 

 
Interior del celler 2, on es morter per tal d’evitar el 
procés de degradació 

 

Aquest tipus de lesió es pot localitzar en 
planta baixa: 

 

- Dins del celler 1, en tota la seva totalitat, 
exceptuant la paret sud, les tres o quatre 
filades inferiors es troben totalment 
descompostes. Només hi ha presència de 
sorra argilosa de la resta que ha produït la 
pedra al erosionar-se. 

- En el celler 2, la lesió és igual a l’anterior, 
però només li afecta la paret oest. Es pot 
veure-hi capes de morter realitzades amb 
anterioritat per tal d’evitar la degradació de la 
pedra. Tasca nul·la, ja que no evita res. 

A la resta de les plantes de la casa no hi ha 
cap tipus de lesió d’aquestes característiques. 

Esquerdes i fissures 

Degut a la gran quantitat d’esquerdes i 
fissures presents a la casa pairal, es diferenciaran 
segons si són esquerdes i fissures verticals o 
horitzontals, i si aquestes es localitzen en una sola 
cara del parament, o bé si es poden observar a 
banda i banda de la paret 

Fissures i esquerdes horitzontals a una 

sola cara 

En aquest apartat es descriuen totes aquelles 
fissures i esquerdes localitzades en tota la casa que 
siguin horitzontals al forjat, i que només es 
presentin a una sola cara del parament vertical. 

Es poden localitzar en planta primera a: 

 

- En la meitat de l’alçada de l’envà del 
passadís 1, la paret est del tram orientat més 
a l’oest, s’ha produït una fissura. És una 
fissura horitzontal de menys d’un mil·límetre 
de llarga, d’1,20 m. 

- En la paret nord de la sala 1, hi ha una 
fissura horitzontal alçada en el centre de la 
paret, i d’amplada entre les dues portes. 

A la resta de les plantes no s’han observat 
cap tipus de lesió d’aquestes característiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fissura del passadís 1 a la meitat de l’alçada de l’envà 
 

 
Fissura de la sala 1 en el centre de la paret nord 
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Fissura de la paret est de la cambra 2, on també hi és 
present a la cambra 1 
 

 
Fissura horitzontal en la paret est de la cambra 2 a la 
meitat del marc de la porta 
 

 
Esquerda horitzontal de la sala 4 

Fissures i esquerdes horitzontals a les 

dues cares 

A diferència de l’apartat anterior, en aquest 
també es descriuen totes aquelles esquerdes i 
fissures, però que s’han pogut localitzar a banda i 
banda del mateix parament. 

Es poden localitzar en planta primera a: 

 

- Fissura horitzontal molt fina, inapreciable de 
grossor, en el centre de l’envà de la cambra 1 
i 2. Neix de la cantonada del marc de la porta 
i descendeix cap al centre de la paret, 
ocupant l’amplada de la paret. 

- En la mateixa cambra 2, però en la paret 
oposada, es veu una fissura a banda i banda 
de l’envà, ocupant tota l’amplada de la paret. 
Neix des del centre del marc de la porta. 

- Esquerda ubicada en l’envà de la sala 4 i 
els banys 2 i 3, amb un gruix d’un centímetre 
en la part central. Marcant les juntes de 
morter de l’envà, ocupa tota l’amplada de la 
paret i alçada. 

- En els banys 2 i 3, s’ubica una esquerda 
totalment horitzontal per sobre les peces 
ceràmiques de gruix d’un centímetre, i 
ocupant tota l’amplada de l’envà. 

- En el bany 2 i el passadís 2, hi ha una 
esquerda d’igual característiques que 
l’anterior. 

 

I en planta sotacoberta: 

 

 

- En l’envà divisori del traster 5, es localitza 
una esquerda de 1cm, marcant les juntes de 
morter entre la fàbrica de maó. S’ubica en el 
centre de la paret, i va des de el punt més 
baix ascendit cap a l’oest. A mitja altura 
continua horitzontalment, i cada cop més fins. 

Fissures i esquerdes verticals a una sola 

cara 

A continuació es descriuen totes aquelles 
fissures i esquerdes verticals de tota la casa, però 
que només es localitzen a una sola cara del 
parament. 

S’ubiquen a planta primera: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Esquerda horitzontal del bany 3 i la sala 4 
 

 
Esquerda ubicada en el traster 5 
 

 
Fissura vertical en la cambra 1 
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Esquerda vertical a la cuina entre el caixó i la paret de 
façana 
 

 
Esquerda vertical en el passadís 1, en l’envà del bany 1 

- A la paret oest, tocant amb la nord de la 
cambra 1, existeix una fissura d’un mil·límetre 
d’amplada. Descendeix des de la cantonada 
cap a l’inferior, en diagonal pronunciada. En la 
paret del nord, al centre de l’envà, hi ha dues 
fissures molt fines des de l’encanyissat fins al 
sòcol, on s’ajunten 30 cm per sobre el sòcol. 

- A la cuina, hi ha una esquerda en el caixó de 
la paret oest, entre els dos materials de paret i 
del caixó. Aquesta és en tota l’alçada del 
trobament. En el centre de la paret nord, hi ha 
una fissura vertical en tota l’alçada, molt fina. 
No arriba ni a un mil·límetre de gruix. 

- En la cantonada del passadís 1 amb la 
cambra 1 i el bany 1, al lateral esquerre, hi ha 
una esquerda vertical en tota l’alçada, 
d’amplada d’un mil·límetre. A mida que 
descendeix s’afina més. 

- Dins del bany 1, a la cantonada entre les 
parets nord i oest, hi ha una fissura vertical molt 
fina, en tota l’alçada dels paraments. 

- En la cambra 3, hi ha una fissura vertical. 
Decreix en diagonal en tota l’alçada del 
parament. És pronunciada i molt fina. 

- En la cambra 5, a la paret nord a un metre de 
l’envà oest, hi ha una fissura vertical, molt 
semblant a l’anterior. També molt fina, i decreix 
cap a l’inferior inclinada. 

- A la cantonada de les parets nord i est de la 
cambra 6, hi ha una fissura vertical d’un 
mil·límetre de gruix, assolint tota l’alçada del 
parament. 

- En la sala 1 a la paret oest, a 20cm de la sud, 
hi ha una fissura fina vertical, on s’aprecia 
fàcilment des del paviment fins a l’alçada de la 
porta. Sobre la llinda de la porta de la cambra 
9, s’aprecia una fissura per la sala, que neix 
des de la cantonada esquerre de la llinda i creix 
cap al sostre inclinada cap a l’est. En la paret 
oposada a aquesta, ha sorgit una fissura de les 
mateixes característiques que l’anterior 
descrita. 

- Sobre la llinda de la finestra de la cambra 7, 
s’aprecien vàries fissures molt curtes. Com a 
màxim uns 30cm i fines. De gruix 
inapreciable. 

- Dins de la cambra 9 hi ha 3 fissures. Dues 
en les dues cantonades de la paret est, un 
tocant amb el marc ornamental, i l’altre amb la 
paret nord. La primera ve continuada de 
l’esquerda de l’encanyissat, i descendeix per 
tota la cantonada fins arribar al paviment. A la 
segona li succeeix el mateix que a l’anterior. 
Prové de dues esquerdes de l’encanyissat i 
descendeix per tota la cantonada. I la tercera 
s’ubica en el centre de la paret nord, d’altura 
de la cambra, molt fina. 

- En la sala 2 hi ha presència de vàries 
fissures vertical al costat dret de la finestra, 
que provenen del forjat superior i 
descendeixen cap al paviment. La més curta 
mesura 30 cm i la més llarga i ample, de 
menys d’un mil·límetre, té una llargada d’1,10 
m. A la paret oest, on hi ha la porta de la 
cambra annexa, pel cantó esquerre, hi ha una 
fissura vertical molt fina que descendeix des 
del cap de la biga cap al paviment. 

- En el caixó del distribuïdor 1, en la 
cantonada interior de la paret sud, hi ha una 
esquerda vertical de 3-4 mm, en tota l’alçada 
del parament, separant el caixó de la paret de 
càrrega. 

- En la cantonada de la sala 5 de les parets 
est i sud, hi ha una fissura d’un mil·límetre 
d’ample continua, i de llargada tota l’alçada 
del parament. 

- En el passadís 2, la paret sud tocant amb 
l’envà de la sala 4, hi ha una fissura vertical 
discontinua a la meitat de l’alçada, i de llargada 
tota l’alçada. En la paret nord, al costat 
esquerres de la porta del bany 4, hi ha una 
fissura vertical continua molt fina, des del forjat 
superior fins al paviment. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fissura en la cambra 6 vertical 

 

 

Fissura en la cantonada nord-est de la cambra 9 de la 
paret  
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Fissura sobre l’obertura de la cambra 9 des de la sala 1 
 

 
Fissura en l’ampit de la finestra del traster 1 

 

 
Fissura en la llinda de la finestra del traster 3 

I en planta sotacoberta: 

 

- En el traster 1 hi ha vàries fissures. En la 
paret est amb cantonada nord. S‘ha produït 
una esquerda pel canvi de material de les 
dues parets, ja que la del traster és de pedra, 
i l’escala són peces ceràmiques. En la paret 
est, entre el trobament de paret de pedra i 
maó, al centre de la paret, s’ha produït una 
fissura d’amplada un mil·límetre, en tota 
l’alçada del parament. A la paret sud a 
l’extrem de la paret cap a l’oest entre la 
cantonada i la finestra, hi ha una fissura 
vertical que prové del cap de la biga, i 
descendeix fins al paviment. L’amplada és de 
dos mil·límetres. A la cantonada d’aquestes 
dues parets hi ha una fissura des de sota, on 
s’ha caigut el revestiment fins al paviment. 
Continuant per la paret oest, en la primera 
obertura, hi ha una fissura vertical a sota de 
l’ampit de la finestra, i té una llargada de 50 
cm. 

- En el traster 2, a la paret nord, en l’extrem 
de la paret cap a l’est, s’ha produït una fissura 
vertical continua, amb un gruix d’un 
mil·límetre. 

 

 

 

 

- En el traster 3 hi ha una fissura en la llinda 
de la finestra ubicada més a l’est, a la banda 
dreta, ascendint verticalment, amb una 
inclinació d’uns 45º cap a l’est, i una llargada 
d’un metre. A la paret est, al centre d’aquesta, 
s’ha produït una fissura vertical d’amplada 1 
mm i de llargada tota l’alçada del parament. I 
en la paret nord, en el pilar ubicat més a l’est 
per la cara oest d’aquest, s’ha produït una 
fissura molt fina que descendeix per tot el 
parament. 

- En el traster 5, al centre del parament, hi ha 
una fissura vertical discontinua, d’amplada de 
dos mil·límetres, i de llargada tota l’alçada del 
parament, que prové de l’encanyissat. 

- En el traster 7, la paret sud pròxim al traster 
6, s’ha produït una fissura vertical continua a 
tota l’alçada de la paret 

Fissures i esquerdes verticals a les dues 

cares 

En aquest últim apartat es citen les fissures i 
esquerdes verticals que afecten a les dues cares de 
les parets verticals. 

En planta primera n’hi ha en: 

 

- El trobament de l’envà de cambra 3 i bany 
1, amb l’envà de la cambra 2. Han aparegut 
per les 3 sales, unes fissures fines allargades 
en tota l’alçada de la planta; a les cantonades 
de la cambra 3 i bany 1 i en el centre de la 
cambra 2. 

 

 

 
 
 
 
 

 
Fissura vertical del traster 1, ubicada en la paret sud a 
l’extrem cap a l’oest 
 

 
Fissura discontinua en el traster 5 
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Fissura vertical en la cambra 2 en la paret nord 
 

 
Fissura vertical en el marc de la sala 2 

- Hi ha un fissura fina ascendent, des de la 
cantonada nord de la porta del bany 1, que 
dóna al passadís 1. Vertical inclinada uns 45º, 
i de llargada de fissura de 60 cm. 

- En el marc est de fàbrica realitzat en la porta 
de la sala 2 des del vestíbul, hi ha una fissura 
des del paviments fins a una alçada de 90cm, 
continua i fina. 

- En els dos caixons del passadís 1, han 
aparegut fissures verticals entre els 
trobaments de la paret de maçoneria i els 
caixons realitzats amb peces ceràmiques.  

- En la paret comuna de les sales 2 i 3, en el 
tram d’abans del pas comú, han aparegut 
vàries esquerdes verticals en els punts de 
recolzament dels pilars de sotacoberta, 
descendint des dels caps de les bigues fins 
arribar al paviment de forma inclinada a 45 º. 
Aquestes tenen un gruix de 2 mil·límetres. 

- En els dos envans dels bany 3, tant el que 
dóna a la sala 4 com el del passadís 2, han 
aparegut esquerdes verticals, de gruix un 
mil·límetre, a les cantonades de les tres sales 
en tota l’alçada. 

I en planta sotacoberta: 

 

- En el caixó de la paret oest del traster 1, 
han aparegut, en els dos punt de trobament 
dels diferents materials, dues esquerdes 
verticals, degudes al despreniment del caixó. 

- En la cantonada de les parets sud est del 
mateix traster 1 i la simètrica en el traster 2, 
han aparegut dues esquerdes verticals de 
gruix d’un mil·límetre, en tota l’alçada de la 
planta. 

- L’envà divisori entre el traster 1 i el 3, per 
l’extrem sud, ha aparegut una fissura fina en 
tota l’alçada. Sobre d’aquestes hi manca part 
de l’envà. Les últimes 4 filades de maons, 
s’han desprès, deixant una gran obertura a 
l’exterior. 

- El trobament entre l’envà del traster 1 amb 
l’envà de l’escala i el traster 5, ha aparegut 
una esquerda, d’ample 1,2cm, per les tres 
sales. Aquesta s’allarga en tota l’alçada de la 
planta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fissures verticals en la paret de la sala 2 
 

 
Esquerda vertical del traster 3 de l’envà divisori amb el 
traster 1 
 

 
Esquerda vista des de l’escala 
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3.1.2 ELEMENTS HORITZONTALS INTERIORS 

En aquest apartat es descriuen totes aquelles 
lesions observades en els elements horitzontals de 
tota la casa pairal. 

Es classifiquen segons el tipus de lesió. 
Primerament, es descriuen les observades des de 
sota el forjat, i a continuació les observades en els 
paviments de cada planta. 

Lesions en perfils d’acer laminat 

Es descriuran totes aquelles lesions que 
presenten els perfils laminats i barres d’acer de la 
casa pairal 

Oxidació en perfils d’acer 

S’ha observat en vàries sales de la casa, en 
que es van resoldre amb perfils i barres d’acer, i ara 
aquests presenten una capa d’oxidació en les seves 
cares. 

En planta semisoterrada s’ubiquen en: 

 

- En el sostre de la quadra 2, els perfils d’acer 
presenten en les seves cares inferiors 
oxidació al llarg de totes les bigues. 

 

 

 

 

En planta baixa: 

 

- Es localitza aquesta lesió en els tres perfils 
d’acer que s’ubiquen dins del menjador 3, 
totes ells estan oxidats. També es pot 
observar aquesta lesió en l’armat del sostre 
en que s’ha desprès part del morter de 
recobriment, deixant vista part de l’armadura. 
I aquesta, a conseqüència, s’ha oxidat. 
S’ubica en el lateral nord-est de la sala. 

En la resta de les plantes, no s’ha observat 
aquesta lesió, degut a que tampoc hi ha presència 
d’aquest material a la resta de les plantes. 

Corrosió en perfils d’acer 

Aquesta lesió s’ha pogut localitzar només en 
planta baixa en: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Oxidació dels perfils en la quadra 2 
 

 
Oxidació de l’armat en el sostre del menjador 3 
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Llinda de la finestra del menjador 3, en què el perfil es 
troba corrosionat 
 

 
Comprovació de possibles atacs en les bigues del 
traster amb trepant 

- En les dues llindes de la porta i finestra 
ubicades al sud del menjador 3, en que 
aquestes són resoltes amb dos perfils d’acer 
laminat, i es troben altament corrosionades. A 
conseqüència, aquestes han perdut part de la 
seva secció. 

Lesions en bigues de fusta 

En aquest aparat es classificaran totes 
aquelles lesions observades en les pròpies bigues 
de fusta. 

Atac d’insectes xilòfags importants 

S’ha de destacar en aquest apartat, en que a 
l’hora de fer l’aixecament de lesions, la majoria de 
les bigues de fusta presenten atacs d’insectes 
xilòfags, en major o menor mesura. 

Per tant, s’ha optat per només citar aquelles 
bigues en que el seu atac és important, per tant, 
aquelles que estan atacades per termites i hagin 
afectat greument la fusta. 

En planta primera: 

 

- A les bigues 59 i 60 del traster, s’ha 
observat un atac important per insectes 
xilòfags, ja que al punxar-les es desfeien 
fàcilment i desprenien serradures. 

 

 

- Totes les bigues del celler 2 s’han 
comprovat amb un punxó el possible atac. Al 
actuar-hi s’ha desprès part de les bigues, ha 
caigut serradures i s’han pogut veure canals 
per l’interior de la fusta. 

En les plantes restants, no s’ha observat 
aquest tipus d’atac per termites. 

Clivelles perilloses 

En el cas de les clivelles, a l’hora de fer 
l’aixecament, s’ha observat que la majoria de les 
bigues presentaven tot tipus de clivelles, tant 
verticals com horitzontals, de més o menys 
amplada i llargada. 

Per tant, només es citaran aquelles bigues 
que presenten clivelles horitzontals, sent aquestes 
les que poden afectar greument, ja que aquest tipus 
de lesió redueix l’inèrcia de la biga. 

En planta primera les bigues que presenten 
clivelles horitzontals són les següents: 

 

- En el menjador 1, la biga 14 presenta una 
clivella horitzontal de 12cm de llargada i d’1 
cm de profunditat a la banda sud de la biga. 
La biga 18 també presenta una clivella 
horitzontal de 42cm de llargada i d’un 
centímetre de profunditat en la mateixa 
ubicació. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Punxonament d’una biga del traster per comprovar l’atac 
d’insectes xilòfags 
 

 
Comprovació amb un punxó els possibles atacs per 
insectes a la biga 
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- En el traster, a la biga 58, la clivella més 
important és de 12 cm de llargada i de 0,5 cm 
de profunditat al costat sud de la biga. També 
la biga 59 té una clivella de 10 cm de llargada 
i de 0,7 cm de profunditat en el costat nord de 
la biga. 

- I en la cambra 3, a la biga 61, hi ha una 
clivella horitzontal de 22 cm de llargada i de 
0,5 cm de profunditat en el lateral est. La biga 
64 en té una de 16 cm i 1 cm de profunditat 
en el lateral est, i la biga 65 en té una de 5 cm 
de llargada i 1 cm de profunditat en el costat 
oest de la biga. 

I en planta primera les bigues afectades son: 

 

- De la sala 2, les bigues afectades són la 
137, que té una clivella de 18 cm de llargada i 
0,5 cm de profunditat en el lateral oest, com 
també la 142 en que la llargada és de 29 cm i 
d’1,50 de profunditat. 

- La biga 154 de la sala 3, presenta una 
clivella de16 cm de llargada i 0,55 cm de 
profunditat. 

- I en el distribuïdor 1, la biga 161 té una 
clivella de llargada 22 cm i de profunditat 0,50 
cm. 

 

 

 

Podrició 

Les bigues que es descriuen a continuació 
presenten podricions en punts de la biga o en la 
seva totalitat. En algunes, alhora, presenten fongs 
de podrició clarament visibles i un canvi de tonalitat 
de les bigues .  

En la planta baixa es localitzen en: 

 

- En totes les bigues del cobert 1 i 2,  
s’observa que les bigues tenen fongs per 
podrició en tota la llargada de les bigues, com 
també la tonalitat de les bigues són més 
fosques on hi ha presència de fongs, senyal 
que ens indica una gran presència d’humitat. 

S’han observat lesions d’aquest tipus en la 
planta primera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Podrició dels caps de les bigues de la sala 4 de la planta 
primera 
 

 
Biga del cobert 1 de la planta baixa en que conté fongs 
per podrició 
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Biga numero 74 de la cambra 4, en que esta guerxada 
en el seu centre 

 

 
Bigues 68 i 69 en que s’observa diferents tonalitats en 
les bigues 

- Als caps de les bigues que donen a l’est de 
la sala 4, en que aquests els hi manca part de 
la secció de la biga, i són de color més fosc 
que la resta de la biga. Actualment, aquestes 
es recolzen sobre puntals provisionals, per tal 
de garantir mínimament la seguretat i 
l’estructura. 

Aquest tipus de lesió no s’ha observat en la 
resta de la casa pairal. 

Guerxament 

S’ha comprovat visualment, que algunes 
bigues de fusta presenten guerxaments al llarg de 
la biga. Com son els casos en planta baixa de: 

 

- En la cambra 4, les bigues 74 i 76 
presenten un guerxament al llarg de la biga. 

En el forjat de la planta primera no s’ha 
observat aquest tipus de lesió. 

Humitat relativa de la biga superior al 16% 

A continuació es descriuen aquelles bigues 
que se’ls hi ha pogut observar un canvi de tonalitat 
del color però no presenten cap tipus de fong. Fet 
que ens fa pensar que hi ha presència d’humitat 
sense afectar greument la biga. Per reafirmar-ho 
s’ha utilitzat un higròmetre, que ens ha indicant el 
grau d’humitat de cada biga. 

 

 

En planta baixa les bigues afectades són: 

 

- Les bigues 68,69 i 70 de la cambra 3, en els 
seus extrems de la façana, presenten unes 
tonalitats diferents al de les restes de bigues. 
Tenen colors més foscos i clars com es pot 
observar en la foto. La biga 68 conté una 
humitat del 40%, mentre que les altres dues 
contenen un 22% d’humitat relativa. 

I en planta primera: 

 

- En totes les bigues de la sala 1, presenten 
graus d’humitat del 16%. Les 111, 112, 125 i 
126, estan totes elles humides, i en canvi la 
resta només hi ha presència d’humitat en els 
extrems. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bigues amb presència d’humitat en la sala 1 
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Vista superior en què es mostra el despreniment de les 
peces d’entrebigat en el cobert 1 
 

 
Orificis realitzats entre tres bigues de la cuina 

- Les bigues 131 i 141 de la sala 2, també 
presenten humitats en els seus caps. La biga 
131 en el seu extrem dret té un grau d’humitat 
del 19%, igual que la 141 però en el cap 
oposat. 

- La biga 155 de la sala 3, en el seu cap dret 
presenta una humitat relativa del 19%. 

- La biga 156 del distribuïdor 1, també té 
presència d’aigua, 22%, en el seu cap dret. 

Lesions no estructurals 

Un cop descrites totes les lesions que afecten 
als elements pròpiament estructurals, es descriuen 
altres elements que s’ubiquen en el forjats i que 
alhora presenten algun tipus de lesió. 

Trencament de l’entrebigat 

S’ha observat en algunes sales en que les 
bigues resten vistes, en que els seves peces 
ceràmiques d’entrebigat s’han trencat o desprès, 
deixant una obertura entre bigues. 

En planta baixa aquesta lesió s’ubica a: 

 

- Entre les bigues 68 i 69 de la cambra 3, 
l’entrebigat ceràmic. S’observa que la segona peça 
d’entrebigat, des de l’oest, hi té un orifici en el 
centre i alhora les peces dels seus extrems com la 
pròpia, està esquerdada pel centre. 

 

 

- En el cobert 1, les peces ceràmiques 
d’entrebigat entre les bigues 78 i 79 i entre les 
82 i 83, els hi manca part d’elles i resten 
trencades al terra. Aquesta lesió ha provocat 
alhora l’esfondrament del paviment de la 
planta superior,  creant un forat en la sala. 

I en planta primera s’ubiquen dins de: 

 

- En la cuina, entre les entre bigues centrals, 
hi ha realitzats dos orificis de mesura 
aproximada de 15x15 cm distanciats uns 30 
cm de la paret nord. 

- La sala 2, entre la biga 133 i 134 la primera 
peça de l’extrem est, hi manca la peça 
ceràmica sencera. Actualment aquest forat és 
cobert per un vidre recolzat. 

- La sala 1, en l’extrem nord est, s’ha desprès 
el panell de DM, entrebigat del sostre, deixant 
una obertura en el sostre i resta en el 
paviment de la sala.  

Fissures i esquerdes en els elements horitzontals 

En l’aixecament de lesions, s’ha pogut 
observar només en planta primera vàries fissures 
en el sostre. 

Degut al gran nombre d’elles, es classifiquen 
segons on s’ubiquen, si estan en les obertures, en 
les peces d’entrebigat o en els encanyissats. 
D’aquesta manera es pretén ordenar-les i no 
mesclar-les entre elles. 

 

 
Sala 2, on hi manca la primera peça d’entrebigat entre 
les bigues 133 i 134 
 

 
Despreniment del panell en la sala 1 
 

 
Fissura en l’obertura de la cambra 1 d’on prové del 
balcó de la planta superior 
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Fissura central en la cambra 2 
 

 
Fissura fina en l’obertura de la cambra 6 

Fissures en les obertures 

A continuació es descriuen totes aquelles 
fissures que s’han pogut observar en les llindes de 
les obertures de planta primera. 

 

- Dins de la cambra 1, en totes les seves tres 
obertures, han aparegut fissures en el centre 
de les balconeres. La ubicada a l’oest té una 
fissura fina, amb una llargada  de 80cm des 
de la llinda i creua per l’encanyissat. La 
següent obertura ubicada al sud, té una 
fissura fina al centre. Recorre un 1,20m 
perpendicular a la façana, i fa un gir a 90º cap 
a l’est, assolint 1,50m de llargada. I en l’última 
obertura també hi ha una fissura al centre que 
prové del balcó de la planta sotacoberta. Es 
prolonga cap a l’interior de la cambra uns 95 
cm. 

- En l’obertura existent de la cambra 2, hi ha 
una fissura molt fina en el centre de l’obertura. 
Es prolonga 1,00 cap a l’interior de la cambra. 

- En l’obertura que dóna al porxo del 
passadís 1, s’ha produït un fissura fina en el 
centre, que prové de la paret exterior del 
porxo. Es prolonga 80cm al passadís. 

- En la cambra 6, també ha aparegut una 
fissura de les mateixes característiques que 
les anteriors. Prové de la paret exterior i 
s’endinsa cap a l’interior uns 60 cm. 

 

 

Fissures i esquerdes en l’entrebigat 

En la planta primera s’han pogut observar 
vàries fissures i esquerdes observades en les peces 
d’entrebigat del forjat. Aquestes es localitzen en: 

 

- Entre les bigues 105 i 106 s’ha produït una 
fissura entre la junta de les dues peces 
d’entrebigat, ocasionant un despreniment de 
la pintura. 

- En la sala 2, s’han produït vàries esquerdes 
i fissures. Entre la biga 127 i 128 s’han 
fissurat vàries peces ceràmiques pel centre 
d’aquestes en un metre d’allargada des de la 
paret est. Entre les bigues 128 i 129, també 
es presenta la mateixa lesió descrita 
anteriorment, però aquesta és més llarga, 
assoleix  quasi tota l’amplada de la sala. Entre 
les bigues 131 i 132, s’han fissurat les peces 
centrals, amb una llargada d’1,60m. 
L’entrebigat de les bigues 132 i 133, s’han 
fissurat 2 peces centrals. I entre les bigues 
133 i 134, en el centre del forjat, s’ha produït 
una fissura de 80 cm. 

- En el bany 4, entre la biga 178 i 179, s’ha 
produït una fissura continua de 2,20m de 
llargada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Despreniment de la pintura ocasionada per la fissura de 
les peces d’entrebigat 
 

 
Fissures en les peces ceràmiques de la sala 2 
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Vàries fissures en el sostre del porxo 
 

 
Fissura en el sostre del passadís 1 prolongada en quasi 
tota la llargada del passadís 
 

 
Fissura en el sostre de la cambra 

Fissures i esquerdes en els encanyissats 

 

- En la cambra 2, ha aparegut una fissura fina 
en el centre de la sala, paral·lela a façana 
sud, creuant tot el sostre. Perpendicular a 
ella, hi ha una fissura que prové de la fissura 
vertical del centre de la paret nord, ja descrita 
anteriorment, i es prolonga en horitzontal 2,10 
m. 

- En el sostre del porxo es localitzen més de 
10 fissures en que es dispersen per tot el 
forjat, com també es bifurquen amb més 
fissures. La majoria són perpendiculars a la 
façana sud. En les dues cantonades est hi ha 
dues fissures a 45º cap a les dues parets 
continues. 

- En la cantonada est amb la nord del 
passadís 1, han aparegut tres fissures en 
l’encanyissat, dues d’elles son paral·leles a la 
nord i la ubicada més al est, de llargada 1,40 
m, en el seu final apareix una perpendicular 
cap a l’oest de llargada 1,60 m. En l’altre 
tram, situat a l’est del passadís, hi ha una 
fissura de llargada 4,00 m, paral·lela a la paret 
est, molt propera a l’envà vertical. En l’inici de 
la fissura, al nord, s’uneixen dues fissures 
més curtes, la major d’1,15 m. 

- En la cambra 5, ha aparegut una fissura fina 
en el centre del sostre que va des de l’orifici 
de la instal·lació fins a l’ornament de guix 
central. 

- En la cambra 6, apareix una fissura molt 
fina paral·lela a la paret nord, i de llargada 
60cm, molt pròxima a l’envà divisori amb la 
cambra 5. 

- Per la part superior de la finestra de la 
cambra 7, una fissura d’un mil·límetre de 
gruix, prolongant-ne per tot l’element 
decoratiu de guix fins arribar a l’alçada de la 
porta de la sala 1. 

 - En la mateixa cambra 7, en el tram interior, 
hi ha una fissura paral·lela a la façana est, 
ocupant tota l’amplada de la sala. 

- En la cambra 9, apareixen tres fissures en 
el sostre força prolongades, la major és de 
2,90 m i la més curta de 2,50 m. Les tres són 
paral·leles a la façana est, i totes 
descendeixen per les parets verticals. 

- En el tram més llarg del passadís 2, ha 
aparegut una fissura paral·lela als envans 
dels banys. Està ubicada en el centre de 
l’amplada del passadís. 

Despreniment de l’acabat 

A continuació es descriurà tots aquells sostres 
d’encanyissats i de bigues de fusta, en què el seu 
acabat, tant pintura com capes de guix, s’hagin 
desprès del seu parament horitzontal. 

En planta baixa es localitza en: 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Fissura en el forjat de la cambra 9 encerclant l’element 
decoratiu de guix 
 

 
Fissura paral·lela a la façana est de la cambra 9 
 

 
Fissura en el centre de l’encanyissat del passadís 2 
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Extrem nord del vestíbul en què s’ha desprès part de la 
pintura 
 

 
Despreniment de la pintura en la volta de la quadra 1 
 

 
Despreniment de la pintura en la cambra 1 

- En la cantonada nord oest del menjador 1 
s’ha desprès la pintura del últim entrebigat. 

- En la volta del vestíbul, s’ha desprès gran 
part de la pintura i capa de guix deixant vist 
les peces ceràmiques que conformen la volta. 
Aquesta lesió es presenta a 1,30m del costat 
nord, aproximadament. 

- En el inici de la volta de la quadra 1, del 
lateral oest, s’ha desprès bona part de la 
pintura al llarg de tota la sala. Aquesta lesió 
arriba fins a una alçada aproximada d’uns 80 
cm 

I en planta primera: 

 

- En la cambra 1, s’ha desprès del sostre 
d’encanyissat una petita part de la pintura de 
recobriment en el centre de la cambra. 

- Dins de la cuina, s’ha desprès en dos punts 
ubicats al sud-est, pintura del sostre 
d’encanyissat. 

- En el porxo hi ha dos petits despreniments 
de la pintura de l’encanyissat en els laterals 
sud-est. 

- Dins de la cambra 3, varis entrebigats han 
perdut la cap de pintura que els recobria. 

- En la cambra 4, succeeix el mateix que la 
cambra 3. L’entrebigat entre les bigues 101 i 
102, s’ha desprès part de la pintura que els 
recobreixen. 

- En el passadís 1, hi ha grans punts de 
despreniment de la pintura de l’encanyissat. 
Bàsicament s’ubiquen en el tram central 
d’aquest, paral·lel a la façana sud,  

- En la cambra 6, hi ha un petit despreniment 
de la pintura de l’encanyissat en l’extrem 
nord-oest. 

- En la sala 2, al primer tram, que encara és 
cobert amb encanyissat, se li ha desprès 
bona part de la pintura, restant encara petites 
porcions de pintura. En el tram en que les 
bigues resten vistes, entre la biga 127 i 136, 
en totes elles se’ls hi ha desprès la pintura 
que les recobria. A les peces ceràmiques 
centrals d’entrebigat de les bigues 138 i 143, 
també se’ls hi ha desprès part de la pintura de 
recobriment. 

- Les peces d’entrebigat centrals de la sala 3, 
entre les bigues 152 i 155, se’ls hi ha desprès 
part de la pintura de recobriment. 

- En el distribuïdor 1, hi manca pintura en 
peces d’entrebigat. Entre les bigues 156 i 159, 
161 i 164 i entre la 165 i 166. 

- En el primer tram de la cambra 9, hi manca 
part de la pintura en l’encanyissat. Hi manca 
en el lateral est i en la cantonada sud-oest. 

- En la sala 4, en l’extrem nord i est i en el 
centre de la sala la pintura de recobriment de 
l’encanyissat s’ha desprès. 

- En ell sostre de canyís de la sala 5, es troba 
la totalitat de la pintura despresa de la capa 
de guix de l’encanyissat. 

- Els sostres dels banys 2 i 3, els hi manca en 
tota la seva totalitat, l’acabat de pintura. 

- En bona part del sostre de canyís del 
passadís 2, hi manca la capa final de pintura, 
deixant a la vista una altre de color blau. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Despreniment de la pintura en el passadís 1 
 

 
Pintura despresa en l’encanyissat de la sala 2 
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Biga de la sala 2, on se li ha desprès part de la pintura 
 

 
Pintura despresa del sostre de la sala 5 
 

 
Despreniment de l’encanyissat de la cuina 

- En el sostre del bany 4, vàries peces 
d’entrebigat han perdut la capa de pintura que 
les recobria. 

Trencament de l’encanyissat 

S’ha observat que aquelles sales en que 
consten d’encanyissats, algunes d’elles presenten 
un trencament d’aquest. Algunes lesions es 
presenten en menor mesura, en canvi d’altres en 
què la situació és més greu, ja que resten penjant 
d’un punt. 

Aquest tipus de lesió la podem ubicar en 
planta primera: 

 

 

- Dins de la cuina, l’encanyissat ubicat 
paral·lel a la paret nord, ha caigut 1,50m 
d’ample en tota l’amplada de la sala. En el 
tram ubicat a l’oest, ha caigut també part 
d’aquest, en una amplada d’un metre, fins a 
arribar al caixó de la cuina. 

- En la sala 2, s’ha desprès una petita part de 
l’encanyissat ubicat en l’extrem sud-oest. 

- En el tram central del passadís 1, en el 
centre d’aquest, s’ha desprès una petita part 
de l’encanyissat, restant aquest penjat del 
sostre. 

- En la cambra 9, en l’extrem nord-oest s’ha 
desprès un tram de 1,50 m de l’enguixat. 

- Tot l’encanyissat del lateral oest de la sala 4 

s’ha desprès un 1,80 m d’amplada, deixant 
les bigues del sostre vistes. 

- De la sala 5, s’ha desprès la part central de 
l’encanyissat paral·lel al nord en tota la 
llargada de la sala,i l’ample desprès és d’un 
70 cm. 

- En l’extrem de la porta que dóna a l’exterior 
del passadís 2, s’ha desprès part de 
l’encanyissat. Ha caigut tota l’amplada del 
passadís i 60 cm de llargada. 

Pàtines 

En l’observació de lesions, s’han pogut veure 
vàries pàtines en els sostres. En planta baixa 
s’ubiquen dins de: 

 

- En el sostre del menjador 3, en l’extrem sud 
hi ha una pàtina verda que transcorre des de 
la porta fins a la meitat de la finestra. I té una 
amplada d’uns 30 cm. 

- Entre les bigues 68 i 70 de la cambra 3, en 
l’extrem oest, hi ha una pàtina clara, d’ample 
60 cm. 

 

 

 

 

 

 

 
Encanyissat desprès del sostre del passadís 1 
 

 
Encanyissat desprès en la sala 4 
 

 
Tram d’encanyissat desprès de la sala 5 
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Pàtina verda en el sostre del menjador 3 
 

 
Pàtina clara als entrebigats de la cambra 3 
 

 
Pàtina clara ubicada en la part superior del caixó del 
passadís 1 

I en planta primera: 

 

 

- En la part superior del caixó situat més a 
l’oest del passadís 1, hi ha una pàtina clara en 
l’encanyissat, d’uns 30 cm d’ample. 

- En tot l’encanyissat de la cambra 7, ubicada a 
l’est, entre la façana i el parament ornamental, 
hi ha vàries pàtines fosques, ocupant quasi tota 
la totalitat del sostre. 

- En els dos primers entrebigats de la sala 1, 
entre les bigues 111 i 113, els panells de fusta 
presenten en tota l’amplada de la sala, grans 
pàtines negres. 

- Dins de la sala 2, en el tram d’encanyissat 
sud, hi ha petites pàtines fosques ubicades en 
el lateral oest.  I entre les bigues 134 i 138, en 
el centre, les peces d’entrebigat presenten 
pàtines clares 

- En el distribuïdor 1, hi ha petites pàtines a 
les peces ceràmiques entre les bigues 161 i 
164, i 155 i 156. En les que els hi manca 
pintura les pàtines són més fosques. En canvi, 
a la resta, la pàtina es d’un to més elevat que el 
color de la pintura. 

- Dins de la cambra 9, hi ha dues grans pàtines 
negres en els encanyissat. Una s’ubica en el 
lateral oest entre l’accés i la fusteria central. I 
l’altre es troba en el costat est a tocar amb la 
fusteria. 

Eflorescències en els paviments 

En alguns paviments de les plantes 
semisoterrada i planta baixa, han aparegut vàries 
eflorescències en ells. 

En la planta semisoterrada, s’ubiquen: 

 

- En el paviment del distribuïdor, han sorgit 
petites eflorescències en l’extrem nord oest. 
Aquestes són blanques i netes de brutícia. 

I en planta baixa: 

 

- En el tram central, del menjador 3, han 
sorgit en el paviment moltes eflorescències. 
Aquestes estan molt brutes degut a l’estat en 
que es troba el paviment. 

- Dins del distribuïdor, han sorgit, també en el 
paviment, petites eflorescències en l’extrem 
oest. Aquestes es troben embrutades per la 
pols i la brutícia que s’acumula a dins. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pàtines fosques en la cambra 7 
 

 
Pàtines fosques en el sostre de la sala 1 
 

 
Pàtines en les peces d’entrebigat de la sala 2 


