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1. RESUM

d’història, per aquest motiu és fa un petit resum de la
història del carrer de la Força on desemboca una de
les façanes.
Aquesta finca es portadora d’una vida llarga, així ho
demostren els primers documents trobats que daten
de l’any 1591, això fa indispensable que s’expliqui en
un apartat d’aquest treball la seva història on hi van
viure durant molts anys gent d’alcúrnia com van ser
varis canonges i un dels doctors més importants de
Girona, el doctor Coll i Rubau.
En aquesta tasca de descripció també s’ha encabit
una recerca històrica i artística dels elements
rellevants que hi trobem al seu interior, sobretot pel
que fa als ubicats al pati de la primera planta.
Aquestes peces són d’especial interès degut a la
seva antiguitat com pel seu treball en pedra, i se’n
destaquen dos, una capella del segle XV i una barca
contigua adossada a l’antiga muralla de Girona que
impressiona pel seu gran tamany de 8 metres de

Aquest projecte es centra bàsicament en descriure i

longitud.

mostrar en diverses besants una de les cases o
millor dit casal, degut a les seves grans dimensions,

Un altre apartat que hi trobem en aquest treball és el

del Barri Vell de la ciutat de Girona.

seguiment d’una intervenció arqueològica a la planta
baixa de la banda de la façana del carrer de la Força,

Aquesta propietat privada va ser objecte d’una

la qual es va dur a terme motivada per la realització

rehabilitació parcial on vaig tenir la sort de participar

d’uns treballs de recalçament durant els quals es van

com a treballadora de la promotora constructora que

trobar vestigis d’altres èpoques de forma fortuïta. En

duia a terme el treballs.

aquest

apartat

hi

trobem

desenvolupat

les

motivacions de la troballa, el procés de la mateixa i la
Des del primer moment que hi vaig entrar i vaig

definició i datació de les restes arqueològiques.

conèixer el seu interior va ser fàcil escollir-la com a
objecte d’aquest Projecte Final de Carrera, el perquè

Per últim també s’inclou al projecte, una explicació

d’aquesta elecció espero que es transmeti en el

del seguiment a peu d’obra, dels treballs mes

contingut d’aquest treball.

rellevants de rehabilitació de la finca, realitzats tots
ells amb un clar objectiu de conservació i preservació

El casal en el que es centre aquest treball, és una
finca situada al mig del Call Jueu de Girona, la seva
ubicació ja és un valor afegit a aquest immoble ple

dels elements i de la essència original del casal.
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En definitiva el meu Projecte Final de Carrera tindrà tres

1.2 OBJECTIU

1.1 PRESENTACIÓ

parts destacables a desenvolupar:

“Avui, apreciat lector anem a estudiar una de
He aprofitat la meva estada durant un any a

les cases de Girona mes riques en decoració

L’objectiu d’aquest treball és principalment plasmar i

l’empresa constructora - promotora Construccions

artística, mes citada en la documentació antiga, més

estudiar amb un minuciós seguiment gran part de

1. Estudi Històric – Artístic.

Capdeferro S.A., com a

treballadora, per poder

habitada per gent d’alcúrnia al llarg de les centúries i,

l’execució dels treballs de rehabilitació d’un edifici

2. Seguiment de la Intervenció Arqueològica.

seguir els treballs de rehabilitació d’aquesta finca

amb tot, una de les menys conegudes del gironins,

entremitgeres de tres plantes situat al Call jueu de la

3. Seguiment dels Treballs de Rehabilitació i de

centenària de ben a prop, realitzant, no tan sols el

siguin o no erudits en Història i en Art, tant general

ciutat de Girona.

seguiment, sinó també el control i organització

com local. La seva estructura constitueix un cas

d’aquests treballs de rehabilitació com a part de la

excepcional, digne d’estudi minuciós que no pot

D’altre banda, també es farà el seguiment de la

Es diria, doncs, que en aquest treball hi haurà una

meva activitat dins l’empresa.

encabir-se en un article.”

reconstrucció d’un volum de nova planta a un dels

besant més tècnica i una altre més Historicoartística i

patis interiors, on ja hi havia existit un de vell ja derruït.

Arqueològica.

construcció d’un volum de nova planta.

L’obra a que faré referència i en la qual he tingut la

Espero que el haver-me pres la llicència de

sort en poder basar el meu Projecte Final de

transcriure les paraules de l’autor tal qual jo les vaig

Així doncs, aquest seguiment constructiu es centrarà a

Carrera, es coneguda a la ciutat de Girona amb el

llegir, hagi servit per presentar-la degudament

les següents fases:

nom de la casa de la Barca. Es tracta d’un edifici de

transmetent la importància i l’interès que aquesta

tres plantes entremitgeres situat al Barri Vell de

obra em va causar, ja el primer cop que la vaig veure.

-

Girona i crec que una dada a destacar d’aquest
casal és que les primeres referències que es fan
d’aquest

immoble

daten

de

l’any

Força (micropilotatges).
-

1590

aproximadament.
El fet que em va motivar a escollir aquest casal, va

Refonamentació de la façana del C/ de la
Condicionament

interior

(pavimentació,

paraments

i

exterior
interiors,

cobertes...).
-

Estudi i seguiment dels acabats de l’obra.

-

Reconstrucció d’un volum de nova planta.

ser la necessitat de deixar plasmats i descrits tots
els elements ornamentals tant rellevants que conté,

D’una manera secundària, degut al poc volum

principalment, el pati interior de la finca, ja que al ser

d’informació que he pogut aconseguir, també he

una propietat privada durant tants anys no havia

considerat important dur a terme una petita recerca

estat mai gaire accessible pel seu estudi, es per això

històrica d’aquest edifici, ja que és una construcció

que la informació arxivada que es pot trobar

datada del 1590 aproximadament i també dedicar

d’aquesta construcció és molt minsa.

unes pàgines per destacar els elements singulars amb
importància artística i sense paral·lel que es troben a

La presentaré citant les paraules d’un escriptor d’un

l’interior d’aquesta obra.

dels poquíssims llibres a on he trobat algun esment
d’ella, tot i ser, no tant sols des del meu punt de

Finalment, ja que no són gaires les ocasions en que

vista, una obra molt interessant tant per la seva

fortuïtament es deixen al descobert, vestigis d’altres

antiguitat, com per la importància ornamental que en

èpoques, he trobat indispensable encabir en a quests

ella hi podem trobar.

treball la explicació de com va anar la intervenció
arqueològica i resumir el transcurs d’aquests fets, així

L’autor J. Marques diu textualment al llibre Casals de
Girona l’any 1984:

com explicar els elements trobats al subsòl.
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Una part del conjunt dels immobles tenen façana per

A al banda del carrer de la Força el limiten al sud amb

la cara est al carrer de la Força amb número 19.

la casa veïna número 17 I al límit nord del mateix carrer

La iniciativa per portar a terme aquest projecte recau

Aquesta part diferenciada de l’edifici, consta de Planta

amb les cases número 21 i 23 del carrer de la Força i el

en Josep i Elisabet Capdeferro Pla i en Anna i Ma del

baixa i tres plantes pisos i és la propietat de la finca a

pati de la casa número 23.

Mar Jubero Capdeferro.

la que hi basarem gran part del treball.

1. GENERALITATS DEL PROJECTE
PROMOTOR

1.1

CONTRACTISTA

La empresa contractista es CAPDEFERRO
CONSTRUCTOR, S.A.

1.2

ARQUITECTES PROJECTISTES

Els arquitectes autors del projecte són Ramon Bosch
i Pagès, col·legiat número 33155/4 al Col·legi
d’Arquitectes de Catalunya i Elisabet Capdeferro
Pla,

col·legiada

número

30361/5

al

17

19

21

Col·legi
Pel que fa al límit sud del carrer Ballesteries la casa

d’Arquitectes de Catalunya.

1. GENERALITATS DEL EDIFICI
2.1 EMPLAÇAMENT

Plànol ocupació parcel·la

veïna és la número 28 i a nord limiten amb la casa

La longitud del front de parcel·la al carrer de la Força és

número 34.

d’uns 13,50 m. Les cases de Ballesteries tenen
respectivament

Límit cara est: C/ de la Força

3,70

m.

i

4,10

m.

de

front

aproximadament.

L’obra objecte d’aquest projecte està situada a la
població de Girona, comarca del Gironès, dins del

El carrer Ballesteries és el seu límit oest on hi trobem

Com es pot veure al perímetre anterior de l’ocupació de la

barri Vell de Girona, a l’antic barri jueu de la ciutat.

l’altre part de l’immoble amb número 30-32 el qual

superfície a construir, el fons de parcel·la és molt variable.

Aquesta finca es projecta cap a ponent des del carrer

consta de Planta Baixa i tres Plantes Pisos . El carrer

La superfície en planta del total dels immobles incloent els

de la Força fins al carrer de les Ballesteries., i consta

Ballesteries està a un nivell més baix que el del carrer

patis és d’aproximadament

d’un accés per cadascun d’aquests carrers on miren

de la Força.

482.90 m2

ambdues façanes principals del conjunt de l’immoble.

La casa del carrer de la Força disposa de dos patis de
caràcter i dimensions diverses.

28

30

32

34

2.2 DESCRIPCIÓ DE L’EDIFICI
La propietat té una forma irregular que queda clarament
representada en el plànol adjunt, en part degut al fet
que és el resultat de la suma de 3 cases unifamiliars
originalment independents; la parcel·la 22, la 23 i la 39.
Plànol emplaçament

Límit cara oest: C/ Ballesteries

Ubicació dels patis interiors
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•

Als següents fotomuntatges de les seccions del pati de

•

Entrant per qualsevol de les quatre portes de la

l’escala es pot tenir una millor percepció de l’espai i de

Trobem un segon pati proper al límit oest de la finca,

evoca el fet de trobar una barca de tal dimensions, 8 m de

façana del carrer de la Força trobem un primer buit on

les diferents vistes del pati de l’escala.

situat al nivell de la primera planta, on es troba una

longitud, com a element ornamental d’un pati interior, al

s’ubica l’escala principal de pedra que serveix d’accés

barca de pedra la qual configura una petita terrassa al

igual que una porció de façana convertida en una petita

als pisos superiors. Aquesta escala es manté

sostre de dita barca la qual fa la funció de mirador sobre

capella molt treballada a la banda esquerra de la barca.

conservada en el seu primer tram d’estil gòtic català.

el mateix pati que la conté.

Pati de l’escala

Cal destacar la importància decorativa i la curiositat que

Pati la barca

Per aquesta raó parlarem aprofundint una mica més a
l’apartat IV del projecte dels element historicoartístics de
la finca.

Façana del cantó
C/ de la força

Façana del cantó del
C/ Ballesteries
Vistes pati de la barca mirant cap al nº 21

Barca de Pedra situada al pati

Escala de pedra del pati de Planta Baixa
Vista pati de la
barca mirant cap al
nº 17

Façana del cantó
de la Catedral

Façana del cantó de
l’Ajuntament

El material d’acabat del pati és principalment la pedra.
Vista de la capella situada al pati

Tant a la façana del cantó de la catedral com la de
l’ajuntament consta de tres passeres cada una, que

Tots dos patis són interiors, és a dir, estan completament

miren cap a l’escala principal de pedra.

envoltats per volums edificats de la mateixa propietat. (A
partir d’ara els anomenarem el pati de l’escala i el pati de

Vista del pati de l’escala

Actualment, com es pot veure a la imatge central, les
baranes no estan construïdes.

la barca.)
Fotomuntatge del pati de la barca
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lleuger de perfils laminats com a base de pòrtics i
pilars més una malla tipus “nervometal” com a suport

2.3.1 Fonamentació:

de la xapa de compressió de 5 cm de gruix.

Al inici de la meva intervenció la casa es trobava en
bon estat estructural, excepte pel que fa a la façana
del carrer de la Força, que no disposava de
fonamentació. La fonamentació de tota la finca és a
base de sabates corregudes construïdes amb pedres
desbastades i morter de calç.

Tipologia forjat originari.

Estat d’una de les façanes de pedra de la Força
Les façanes de les cases de les Ballesteries han estat
recentment rehabilitades, per tant no necessita cap
tipus d’intervenció, només de manteniment i protecció
Tipologia forjat ja reconstruït.

durant els

2.3.3 Paraments verticals interiors i exteriors:

treballs de rehabilitació de la resta de la

finca.

2.3.4 Cobertes:

Els murs de mamposteria de pedra, tot hi que es
troben en bon estat estructural,

Els teulats inclinats estan formats per teula ceràmica àrab

en quant a la

sobre una solera de rajol ceràmic i també es troben en

capacitat al suport de càrregues, la totalitat de la

perfecte estat, a excepció d’alguns canals o alguns

façana i de les parets interiors tenen un aspecte poc
Cata fonamentació carrer de la Força

Estat actual de les façanes del carrer
Ballesteries

remats perimetrals.

cuidat i deteriorat, per tant s’hauran de tractar i
restaurar.

A la fotografia superior s’observa la cata on es deixa
visible la manca de fonamentació sòlida i suficient a la
part interior de la façana del carrer de la Força.

2.3.2 Estructura:
Pel que fa als forjats es troben en molt bon estat, això
es degut a que a l’any 2003 van realitzar una reforma
prèvia a la present on van substituir tots els forjats de
l’edifici, substituint l’estructura antiga a base de cairats
Vista d’un dels teulats

i bigues de fusta recolzats als murs de mamposteria
de pedra, per uns forjats composats per un sistema

Estat dels murs de pedra

Estat inicial de
Ballesteries 30-32 .

les

façanes

del

carrer
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2.3.5 Cos nou:
Actualment al pati de la barca hi ha el buit deixat per
l’enderroc d’un cos de PB + P Pis en la totalitat de la
seva superfície que en configurava el seu límit nord,
el qual també va ser derruït al mateix any de la
primera reforma, degut al seu mal estat, però que no

L’objectiu de reconstruir un volum nou fa que no

Reconstrucció del cos edificat “cos

La coberta d’aquest cos serà d’una sol pendent i de teula

només realitzem el seguiment del procés constructiu

nou” que constituïa el límit nord del pati

àrab recuperada d’anteriors enderrocs, amb l’aresta més

d’una rehabilitació, sinó que també seguirem tot el

de la barca.

baixa en la cara oest del pati.

procés a l’hora d’aixecar una construcció de nova
planta.

2.4 SOLUCIÓ ADOPTADA

L’acabat de les façanes interiors s’adaptarà a les
Aquest cos conformava una L amb la cara llarga

normatives del Pla Especial del Barri Vell, i se n’acordaran

orientada a sud i la cara curta orientada a ponent i la

els detalls amb els tècnics municipals.

barca, i tenia PB + P Pis en la totalitat de la seva

datava del mateix any que la resta del casal, havia
estat construït posteriorment.

2.4.1

superfície.
L'obra descrita en aquest projecte contempla la

2.4.2 Distribucions interiors i condicionament de

La coberta era plana i transitable.

la casa per a habitatges.

reforma dels immobles citats per a possibilitar-ne el
seu ús principalment com a habitatges, i com a locals

Es treballarà en aspectes diversos i complementaris per

comercials i/o despatxos a la planta baixa. Per a tal fi

recuperar l’habitabilitat de les superfícies interiors dels

es duran a terme diverses operacions:

immobles:

2.4.1 Refonamentació de la façana del carrer

1. Instal·lació nova de gas, calefacció, aigua, electricitat,

de la Força.

Antic edifici ja derruït.

telèfon i televisió.

Per assegurar l’estabilitat de la façana, a la qual ja

2. Pavimentació de tots els forjats.

apareixen

3. Construcció de divisions interiors i cel rasos.

visibles

esquerdes,

i

evitar

els

assentaments que actualment està patint aquesta

4. Formació de cuines i banys.

zona

5. Restauració de tots els paraments verticals interiors

de

la

casa

produïts

per

la

manca

de

fonamentació solida proposem una refonamentació
que consistirà en la construcció d’una sabata

Al mateix lloc on s’aixecava aquest edifici, és objectiu

correguda de formigó (sempre dins el perímetre de la

paral·lelament de la rehabilitació del casal, recuperar,

casa) que s’ancorarà en el terreny ferm mitjançant uns

construint un edifici de nova planta que anomenarem

pilotatges previs.

a partir d’aquest moment cos nou. Els fonaments

Els arquitectes Srs. Blázquez i Guanter, estructuristes,

d’aquest cos nou ja varen ser reconstruïts l’any de la

són els que van elaborar els càlculs per tal de

primera rehabilitació.

dimensionar els diversos elements constructius que
configuraran la solució adoptada.

Antic edifici ja enderrocat on es construirà el cos
nou

(façanes dels patis) i renovació de totes les fusteries,
segons normativa del Pla Especial.

El cos de nova construcció es situa en la mateixa
localització que l’existent. Proposem, però, un canvi en

2.5

DADES BÀSIQUES DEL PLANEJAMENT

el perímetre edificat per tal d’alliberar i dignificar el
volum de la barca, generant una extensió del buit del

Abans de qualsevol actuació sobre als edificis que

pati a la cantonada nord-oest de la finca.

pertanyen al Barri Vell de Girona s’ha de conèixer molt bé

Dit d’altra manera, la superfície edificada es separa de

i fer el projecte executiu seguint la normativa i els

la barca per permetre que aquest element recuperi la

paràmetres que fixa el Pla Especial de Conservació i

seva rellevància en la configuració de l’espai i la seva

Reforma Interior del Barri Vell de Girona.

independència.
És a dir, entendre el significat

Espai on s’aixecarà el cos nou

Vista interior façana a Refonamentar

de Patrimoni

Aquest canvi de perímetre no representa en cap cas

Arquitectònic i Ambiental del Barri Vell de Girona: el

un

conjunt

increment

de

la

superfície

i

per

tant

de

d’edificis,

construccions,

jardins,

elements,

l’aprofitament existent anteriorment.

carrers i places, considerats aïlladament o en conjunt,

L’estructura d’aquest cos reconstruït es sustentarà

que constitueixen la identitat històrica del poble gironí,

sobre els pilotatges ja executats sobre el perímetre de

rebut com a llevat d’anteriors generacions i que té el

l’edifici enderrocat. El detall complert de la nova

deure de conservar-lo i transmetre’l íntegre o millorat a

estructura es definirà amb detall a l’apartat del

les generacions posteriors.

seguiment executiu de l’obra.
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Consolidació de l’estructura de l’edifici i la

extens aquest apartat adjuntem les dades bàsiques del

definits segons les possibilitats d’intervenció sobre

substitució de les parts inseparables del mateix

Pla Especial de Conservació i Reforma Interior del Barri

cada un dels edificis.

sense modificar els elements estructurals així

Vell de Girona, però la totalitat del document, sinó només

assenyalats en la fitxa de l’edifici.

els paràgrafs que fan referència al projecte que ens ocupa

Per aquesta raó abans de descriure, d’una manera

objectius i singulars, en els graus que quedaran

general, les solucions que s’han adoptat en aquesta
rehabilitació i construcció del cos nou, esmentarem

-
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les especificacions que fixen les Ordenances del Pla
-

Eliminació

d’elements

sobreposats

que

es

Especial de Conservació i Reforma interior del Barri

Com a criteris generals, d’acord amb aquestes

Vell de Girona, pel cas que ens ocupa.

possibilitats d’intervenció,

verifiquin com incoherents a l’estructura originària

questa normativa municipal fa una classificació, que

s’estableixen diferents nivells de protecció dels

de l’edifici i a les ampliacions orgàniques del

es

edificis:

mateix.

La normativa referent a les cases del barri Vell és molt

Restabliment tipològic i renovació d’una part,

específica i queda principalment grafiada en els plànols

(RT): Protecció estructural a aquells immobles

parcial o totalment enderrocada, de l’edifici si es

que formen part del mateix Pla Especial. En aquest

d’especial

o

demostra documentalment la coherència de la

projecte s’han observat aquestes dades, així com el

ambiental significat des del punt de vista de les

proposta amb l’estructura originària de l’edifici o

conjunt dels articles del redactat del Pla Especial que fan

Les finques del carrer Ballesteries la qualificació

tipologies

estructurals,

d’un altre mentre respongui al mateix tipus

referència a les finques en qüestió. A més cal tenir em

REP,

constructives i distributives, sense perjudici

iperíode històric. Tal actuació ha de reforçar les

compte que l’única obra de nova construcció que es durà

referència a les edificacions que es signifiquen per la

d’obres

d’adaptació

característiques tipològiques estructurals (sistema

a terme és la reconstrucció del cos que conforma el límit

persistència, encara que fragmentada, dels seus

compatibles amb l’ús pertinent a la seva

portant) funcionals (qualificació de recorreguts i

nord del pati de la barca, que es situarà en la seva

valors originals o la qualitat de la composició formal

estructura i funció urbana (RT).

comunicacions) i formals (façanes exteriors i

localització original.

(REP): Protecció ambiental a aquells immobles

interiors, ambient dels espais interiors).

Pel que fa a les cobertes de les cases del C. Ballesteries,

Enderroc

reconstrucció

aquest projecte proposa la conservació de la coberta

refereix

a

les

categories

o

possibilitats

-

d’intervenció en un edifici, a partir de la valoració
individualitzada s’estableix de la forma següent a les

•

finques que ens ocupa:

REESTRUCTURACIÓ

PARCIAL,

que

fa

de la façana o que per agregació conforma un
conjunt

urbà

de

notable

valor

•

valor

arquitectònic,

arquitectòniques
interiors

o

-

artístic

exteriors

-

sense

possibilitat

de

2.5.1

ADEQUACIÓ

DEL

PROJECTE

AL

PLANEJAMENT

ambiental

de valor arquitectònic, decoratiu, popular,

independentment que l’interior hagi sofert alteracions

pintoresc, típic o ambiental, els quals per les

d’elements estranys sobreposats a la implantació

plana i transitable en la coronació de l’immoble número

notables en el temps, sigui recuperable o no tingui

característiques de la seva façana, o tipologies

originària i que contribueix a la recuperació

30. El Pla Especial del Barri Vell de Girona en els seus

especial significació.

formals i per ser peces d’un escenari concret

funcional i formal d’espais lliures vinculats a

articles números 65 i 66 inclou la voluntat genèrica de

d’especial interès ambiental i estètic tenen que

l’edifici.

substitució de terrats per teulats inclinats.

Inclusió d’elements tecnològics i higiènico-sanitaris

En el cas de la casa número 19 del carrer de la Força

essencials per les exigències de l’ús sempre que

trobem una rellevant obertura forana datada del s. XVII al

respectin les normes precedents.

pany de façana que obre sobre el terrat de la casa

La finca del carrer Força la qualificació RT,

conservar-se amb els detalls ambiental i

RESTAURACIÓ TIPOLÒGICA, que fa referència a

estètics que elcaracteritzen .

-

les edificacions significatives des del punt de vista
tipològic

en

raó

a

les

seves

especials

Intervenció en edificis Catalogats.

número 30 del carrer de les Ballesteries.

característiques estructurals, pel seu sistema portant

1. D’acord amb els arts. 33 i 34 de les presents

i tècnica constructiva utilitzada; dimensionals, pel

Ordenances les obres a realitzar en els edificis

tipus de paràmetres emprats; i distributives, per la
seva organització espaial.
A continuació esmentarem alguns dels punts que
s’han

tingut

en

compte

de

les

ordenances

esmentades alhora de desenvolupar el projecte.

c)

Pels

edificis

qualificats

com

a

(REP)

El teulat de nova construcció que assenyala el Pla

Reestructuració Parcial:

Especial del Barri Vell s’encastaria sobre aquesta obertura

Restauració i restabliment al seu estat originari de

que, segons l’informe arqueològic de l’Institut del

la Cèdula d’Identificació, Valoració i Normativa del

la façana i altres elements

Patrimoni de la Universitat de Girona, “té preservats els

Edificis

vinculats segons s’assenyalin en la C.I.V.N.E. de

muntants i la llinda que dibuixen perfectament les traces

l’edifici.

d’una porta exterior” que “donava a l’exterior des del s.

Ampliació, si així ho possibilita la normativa, tot

XVII”. És degut al valor particular i documentat d’aquesta

seguint les directrius d’aquesta.

obertura que sempre ha donat a l’exterior que sol·licitem

Renovació de les altres parts existents a l’edifici

autorització per conservar la coberta plana i transitable

seguint la normativa explicitada en cada edifici.

sobre la casa número 30 del carrer Ballesteries. (Incloem

Catalogats es faran, segons el tipus que s’indica en
(CIVNE),

amb

els

següents

criteris

-

i

condicions, els quals possibiliten :
b) Pels edificis qualificats com a (RT) Restauració

-

Tipològica:
-

Valoració mitjançant el restabliment als seus

-

Protecció del Patrimoni Arquitectònic.

valors

D’acord amb l’art. 32.1 de les presents Ordenances,

significatius com les façanes externes i internes i

2. Totes aquestes intervencions es realitzaran d’acord

en l’apartat ANNEXES d’aquest projecte l’informe tècnic

el Patrimoni Arquitectònic Catalogat queda sotmès a

l’ambient d’un determinat espai interior.

amb el tipus edificatoris definits en l’art. 35 i les

redactat pel Sr. Jordi Sagrera de l’Institut de Patrimoni

condicions a l’edificació del Títol III. Per no fer massa

Cultural de la UdG).

una protecció individualitzada degut als seus valors

originals

d’aspectes

arquitectònics
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III DESCRIPCIÓ
GENERAL DE L'OBRA
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1. SISTEMES CONSTRUCTIUS
1.1 FONAMENTACIÓ

22

mm. al qual es superposaran persianes de fusta de

• Cel-rasos

No es preveu dotar els immobles d’instal·lació d’aire

bombo enrotllables i projectables.

Tots els cel rasos es preveuen realitzats amb plaques

condicionat, però si mai el propietaris volguessin

En els plans opacs es construirà una paret ceràmica

de cartró guix (Pladur).

incorporar-la en un futur, es preveu situar els aparells a

tradicional (enguixat + parament ceràmic 4 cm. +

la coberta de la passera d’accés als habitatges de la

Per a la fonamentació de la façana de la casa

càmara aire 5cm. + aïllament 5 cm. + parament

• Revestiments

número 19 del carrer de la Força proposem la

ceràmic 15 cm. + arrebossat) que es revestirà amb

Als banys i cuines es preveu col·locar un revestiment

construcció d’una sabata correguda de formigó

pannells fixes de fusta d’aspecte i relació ple buit

ceràmic de mides i color a decidir. Aquestes rajoles es

(sempre dins el perímetre de la casa) que s’ancorarà

similars a les persianes enrotllables anomenades.

col·locaran sobre un arrebossat previ 1:6, fixant-se

en

Aquest sistema de persianes com a envolvent visible

unes mestres cada metre.

el

terreny

ferm

mitjançant

micropilots

última planta (veure plànols).

•

INSTAL·LACIONS

CASES

CARRER

BALLESTERIES

autoperforants.

exterior també s’utilitzarà en les passeres situades en

Els detalls i les característiques precises es veuran a

el pati de l’escala que apleguen en el seu interior

Totes les parets i sostres interiors dels habitatges

noves instal·lacions d’electricitat, aigua telèfon i TV. La

l’apartat de la refonamentació al seguiment de la

algunes

seran pintats de color blanc i en alguns casos

calefacció serà elèctrica.

rehabilitació.

habitatges, configurant una nova façana lleugera del

de

les

instal·lacions

principals

dels

A les cases del carrer Ballesteries se les equiparà amb

enguixats i pintats.

pati de l’escala.

1.2 ESTRUCTURA

En tot cas l’acabat de les façanes que es
reconstrueixin i de les que es rehabilitin s’adaptarà a

L’estructura del cos que es reconstruirà en el pati de
la barca serà metàl·lica i de tipus unidireccional i es
sustentarà sobre les plaques de pilotatge ja
executades sobre el perímetre de l’edifici enderrocat.

les normatives del Pla Especial del Barri Vell i se
n’acordaran els detalls amb els tècnics municipals.
La coberta del cos que es reconstruirà a l’interior del
pati de la barca serà de teula àrab vella de reposició
amb pendent uniforme de pendent màxim del 28%.

Pilars metàl·lics sustentaran perfils HEB de 300 mm.
que resseguiran el perímetre del cos nou.

1.4 PARTICIONS I ELEMENTS INTERIORS

Una subestructura de IPE de 200 mm. cobriran les

Els comptadors es situaran en un dels locals en PB de

1.7 INSTAL·LACIONS

què disposen els immobles.

Si bé en aquest capítol es descriuen genèricament les

1.7.1 SANEJAMENT

instal·lacions, per entrar en més detall, aquesta
informació es complementa amb l'especificat en els

La xarxa d’evacuació d'aigües residuals i pluvials es farà

plànols d’aquest projecte executiu.

seguint les mateixes solucions utilitzades en la resta de
carrer.

A més, aquesta informació es complementarà amb la

Els desguassos, baixants i connexions seran de PVC

que es redacti durant l'execució de l'obra, un cop el

amb les dimensions fixades en el projecte d'execució o

promotor, amb el vist i plau de la direcció facultativa,

els plànols d’execució.

llums resultants de 3,5 i 4 m. i suportaran una malla

Les divisions interiors seran majoritàriament envans i

hagi decidit alguns dels elements i sistemes que falten

tipus nervometal i una xapa de compressió de

parets d’obra, i en el cas que sigui necessari en algun

per definir (tipus i marques de radiadors, canonades,

Els col·lectors generals de l'edifici seran de PVC rígid.

formigó de 5 cm. que actuarà al seu temps de base

punt concret s’utilitzaran envans de cartró guix.

calderes, sanitaris, ...) que influeixen en el càlcul

Previ a l'escomesa de sortida del col·lector general

definitiu de les respectives instal·lacions.

d'aigües fecals de l'edifici es farà una arqueta sifònica.

del futur paviment dels habitatges.
L’estructura metàl·lica es projectarà amb doble placa

1.5 FUSTERIA ,VIDRIERIA I SERRALLERIA

de pladur ignifuga per a la seva protecció en cas
d’incendi.

•

L’únic tancament de nova construcció de l’obra serà

INSTAL·LACIONS CASA C. FORÇA

els paviments urbans que s'haguessin vist afectats per

Tota la fusteria exterior serà de dues fulles de fusta i
vidres de càmara seguint la carta de colors del Barri

1.3 TANCAMENTS I COBERTA

L'enllaç a la xarxa pública, inclourà la reposició de tots

Vell. Els vidres seran transparents i sense gravats.

1.6 ACABATS

el que engloba el cos reconstruït del pati de la barca.

aquesta obra.
A la casa del carrer de la Força se l’equiparà amb
noves

instal·lacions

de

gas,

calefacció,

aigua,

electricitat, telèfon i TV.

L’evacuació de fums i gasos de combustió es realitzarà
per xemeneies; és a dir conductes independents per a
cada punt d’evacuació. Aquestes seran formades per

Els comptadors així com les calderes (mixtes, per a

tubs de planxa galvanitzada de d=15cm.

En les seves parts transparents la façana constarà

• Paviments

calefacció i aigua calenta sanitària) es situaran a la

d’un pla vidriat amb fusteries de fusta amb

Als interiors dels habitatges es preveu un paviment

cambra adjacent al pati de l’escala amb obertura

L'acabat superior de les xemeneies es farà mitjançant un

trencament de pont tèrmic i vidres de gruix 6+8+6

de formigó continu amb algunes àrees de mosaic

directa al pati de la barca.

aspirador estàtic de planxa galvanitzada que sobresortirà

hidràulic recuperat i zones de parquet.

per sobre l'alçada del carener de la teulada de l'edifici.
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amb

L’habitatge situat al primer pis (despatx) de l’ala de

Xarxa d'accés als serveis de TB

xemeneies individuals, i es formaran o bé mitjançant

canonades de polietilè reticular tipus PEX de

casa que dóna al carrer de la Força serà l’únic que

El dimensionat de les xarxes vindrà donat pel nombre

canonades de PVC de d=15cm o bé mitjançant

dimensions especificades en el projecte i en les

funcionarà amb calefacció elèctrica.

màxim d’aparells i cables que es necessitaran a llarg

conductes de peces ceràmiques però la seva sortida

memòries específiques d’instal·lacions.

Les

ventilacions

dels

banys

podran

no

ser

Està

previst

realitzar

tota

la

instal·lació

termini.
El circuit hidràulic de la instal·lació de calefacció estarà

Perquè la xarxa d'interior sigui capaç d'atendre la

Aigua calenta sanitària. La producció d'aigua calenta

format per un nombre divers de circuits de tipus bitub

demanda telefònica a llarg termini de l'immoble, es

sanitària per cada una dels habitatges de la nova

depenent de la superfície dels habitatges, separant les

realitzarà una avaluació de les necessitats telefòniques

construcció

unitats més grans en 2 zones amb termòstats

dels usuaris.

per sobre la teulada, s'acabarà de la mateixa forma
que les xemeneies d’evacuació de fums.

1.7.2 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE BAIXA

es

farà

individualment

amb

un

acumulador integrat a les calderes per la calefacció.

TENSIÓ

programables independentment.
S'aplicarà

per

determinar

el

nombre

de

línies

Es preveu un grau ELEVAT d'electrificació pels

Les calderes amb els acumuladors s’instal·laran en el

Les canonades seran de tipus polietilè amb reforç

necessàries, els valors de 2 línies per habitatge. Per

habitatges.Demanda de 9,2 KW per vivenda.

safareig dels habitatges.

d'alumini interior i s’instal·laran per la part superior

tant, la demanda de l’edifici serà d’un total de 14 línies.

interior de les parets i fals sostres per evitar la seva
L'esquema de suministre elèctric és el següent::

L'escalfador estarà integrat a la caldera i a partir d'ell

Escomesa / caixa general de protecció / línia general

sortirà la canonada de distribució que arribarà a cada

instal·lació sota del paviment del habitatge.

de banda ampla.

d’alimentació / comptadors centralitzats / derivacions

punt

de

Cada una de les zones tindrà una electrovàlvula de

individuals / quadre de protecció i maniobra / circuits

seccionament general per cada cambra i a partir

tipus 3 vies que anirà comandada pel termòstat digital

interiors.

d'aquesta un col·lector d'aigua calenta d'on sortiran

corresponent.

de

consum

instal·lant

una

vàlvula

les alimentacions.

La infraestructura comuna de telecomunicacions per
l'accés al servei de telecomunicacions de banda ample
no inclourà inicialment el cablatge de la xarxa de
distribució. Únicament apareixen contemplats en el

1.7.3

També existirà un sistema de posta a terra.
La potència total demandada per l’edifici és de 65

Xarxa d'accés als serveis de telecomunicacions

TELECOMUNICACIONS

1.7.4 GAS NATURAL

projecte la canalització necessària i els registres de
presa necessaris per aquest servei.

Xarxa d'accés als serveis de RTV

kW.
1.7.3 AIGUA FREDA I AIGUA CALENTA

SANITÀRIA
Aigua freda i reg
Els 2 habitatges més grans tindran un mínim de 15
punts de consum amb un cabal màxim de 2,6 l/s,
necessitant un subministrament de tipus E.

a la justificació de càlculs.
de

subministrament

d’aigua

és

el

següent:
Escomesa i canonada d’alimentació / bateria de
comptadors / derivacions individuals a habitatge /
distribució interior / instal·lació de reg.

Xarxa d'accés als serveis de TB

MPA

Xarxa d'accés als serveis de telecomunicacions de

per

alimentar

el

comptador

i

posterior

instal·lació de gas dels nous habitatges.

banda ample

L'esquema de subministrament de gas és el següent:

Xarxa d'accés als serveis de RTV

Escomesa / instal·lació comunitària / centralització de

L’emplaçament definitiu dels suports de les antenes

comptadors i regulació / muntants / distribució interior

pel servei de radiodifusió sonora i televisió terrenal
s’indica en el plànol de planta coberta.

1.7.5 CALEFACCIÓ

La relació de punts de consum i cabals es detallaran

L'esquema

Es disposarà d'una escomesa per de gas natural de

Tant el màstil com tots els elements captadors,
Els habitatges tindran un sistema de calefacció amb

quedaran connectats a la presa de terra més pròxima

caldera de gas natural de potència diversa segons

de l’edifici seguint el camí més curt possible,

superfícies i volums d’aire a calefactar. Les calderes

mitjançant la utilització de conductor de coure aïllat de

es col·locaran a les passeres del pati de l’escala i

com a mínim 25 mm2 de secció.

donaran servei a cadascun dels habitatges.

2.

QUADRE

GENERAL

DE

SUPERFÍCIES

CONSTRUIDES I ÚTILS
2.1 QUADRE RESUM DE LES SUPERFÍCIES
CONSTRUIDES TOTALS
PL BAIXA BALLESTERIES

72,70 m2

PL-1 BALLESTERIES

71,44 m2

PL-2 BALLESTERIES

69,68 m2

PL-3 BALLESTERIES /PB FORÇA

31,60 m2

PL-1 FORÇA

354,45 m2

PL-2 FORÇA

325,44 m2

PL-3 FORÇA

228,52 m2

PL-4 FORÇA

35,57 m2

TOTAL

1.487,40 m2
construïts
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QUADRE GENERAL DE SUPERFÍCIES

2.2

Superfície útil interior

ÚTILS DELS HABITATGES

Superfície útil exterior
Els habitatges descrits en aquest projecte estan

2

Total m útils

83,47
2,87

24

Superfície útil interior

63,37

bany 1

3,24

Superfície útil exterior

-------

habitació 1

14,57

63,37

bany 2

4,70

habitació 2

9,26

pas

7,54

habitació 3

12,84

terrassa

4,72

2

Total m útils

86,34

superficiats d'acord amb la Llei 24/91 del Habitatge i
el

Decret

259/2003

de

Requisits

HABITATGE TIPUS 5

Mínims

d’Habitabilitat i de Cèdula d’Habitabilitat, sobre nivell

HABITATGE TIPUS 3

( FORÇA 19 2n 1era)

( FORÇA 19 1r 1era)
Planta 2ona Força

d’Habitabilitat objectiva.
Planta 1a Força

rebedor

5,56

Superfície útil interior

115,57

Superfície útil exterior

10,16

Les superfícies útils dels habitatges s’expressen en

rebedor

5,75

lavabo

2,95

els requadres següents.

lavabo

3,32

safareig

4,27

safareig

4,46

cuina - menjador

31,60

cuina - menjador

32,52

estudi

20,76

estar - estudi

31,92

bany 1

5,20

bany 1

5,20

habitació 1

10,88

HABITATGE TIPUS 1

( BALLESTERIES 32 1r)

Planta 1era Ballesteries

2

Total m útils

125,73

HABITATGE TIPUS 7

( FORÇA 19 3er 1a)

Planta
3era Força

cuina – menjador – estar

15,85

habitació 1

8,76

habitació 2

12,77

bany

3,02

porxo 1

2,59

estar - menjador

41,02

rebedor

7,52

habitació - estudi

21,75

porxo 2

2,03

altell

15,25

menjador

11,24

balcons

2,40

pati

91,88

pas

2,37

cuina

5,98

estar - menjador

40,14

bany 2

4,01

habitació

13,50

Superfície útil interior

40,62

pas

6,23

habitació 3

14,07

caldera

1,01

Superfície útil exterior

2,40

habitació 2

22,81

caldera

2,01

safareig

1,07

43,02

habitació 3

13,70

terrassa

26,45

bany

3,97

bany 2

5,20

estar

29,92
12,85

2

Total m útils
HABITATGE TIPUS 2

( BALLESTERIES 32

dúplex)
Planta 3era
(PB c/Força)

170,71

porxo

28,46

estudi

Superfície útil interior

180,01

Superfície útil exterior

Superfície útil exterior

96,50

Total m2 útils

2

Total m útils

HABITATGE TIPUS 6
HABITATGE TIPUS 4

15,49

199,17

276,51

Ballesteries
Planta 2ona Ballesteries

Superfície útil interior

( FORÇA 19 3er 2a dúplex)

Superfície útil interior

88,69

Superfície útil exterior

13,86

2

( FORÇA 19 1r 2ona)

Total m útils

habitació 1

15,84

habitació 2

20,17

bany

6,70

rebedor

4,83

rebedor

3,51

balcons

1,80

lavabo

4,77

lavabo

3,26

Planta
Planta
2ona Força 3era Força

Planta 1era Força

cuina - menjador

20,07

cuina

11,22

cuina

10,59

estar

19,66

estar - menjador

27,60

estar

25,70

lavabo

1,03

habitació

14,95

menjador

17,35

balcons

1,07

terrassa

5,44

vestidor

Planta
4 a Força

3,01

102,55

25
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IV. RECERCA HISTÒRICA
I ARTÍSTICA DE LA CASA
DE LA BARCA

27
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1. INTRODUCCIÓ

Fins hi tot durant el transcurs de la petita recerca
que s’ha dut a terme per fer aquest treball ha estat

1.1 Objecte

difícil trobar algun esment d’aquest casal i definició
de les seves característiques, inclús la informació

Aquest apartat tindrà per objecte realitzar una petita
recerca històrica de la vida del casal així com

que s’ha pogut obtenir de l’arxiu històric municipal es
molt minsa.

descriure els elements ornamentals que hi trobem al
seu interior.

Aquest anonimat ha estat degut a que durant molts
anys, a estat i és, una propietat privada, essent els

Només serà objecte d’aquest estudi la finca del
carrer de la Força nº 19, ja que és la que guarda

propietaris reacis a que el seu interior tant valuós
sigui conegut pel públic.

més rellevància històrica i ornamental.
A continuació s’adjunta la situació dels diferents

1.2 Descripció general del casal
La vida d’aquest casal és de més de 400 anys, ja

elements rellevants que s’explicaran durant el
transcurs d’aquest apartat en un plànol de planta a
l’interior del casal.

que data del 1590 aproximadament i és conegut
amb el nom de la Casa de la Barca, nom que no li va
ser donat accidentalment, com ja s’explicarà més
endavant.
Els límits de la finca són a l’est el carrer de la Força,
al sud amb la casa número 17, a l’oest amb una
casa intercomunicada del carrer Ballesteries i al nord
amb la casa que té el número 21 de la força
recentment reconstruïda.
La casa consta de planta baixa i tres pisos. La
façana que és de mamposteria de pedra, mira al
carrer de la Força, on té el número 19.
L’estructura de la façana és de pedra i morter de
calç i la seva austeritat no revela la importància
històrica i monumental de l’edifici, de fet hi ha molta
gent de Girona, que no coneix la existència
d’aquesta casa i per tant tampoc la dels elements
ornamentals tant singulars que hi ha en el seu
interior i que ha amagat durant tant anys.
Planta situació elements rellevants

28
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2. DESCRIPCIÓ

DEL

ELEMENTS

SINGULARS

Avui en dia gairebé totes aquestes explotacions estan

La cara exterior d'una dovella s'anomena extradós i la

abandonades,

interior, intradós.

explotacions

d’on extreien la tant

valorada actualment Pedra de Girona d’un color blau,

•

Com a petita introducció, abans de començar a

amb unes determinades característiques que la fan

parlar dels elements ornamentals o d’interès que

molt apte per la construcció, ja que segons els

podem trobar a l’interior de la de la finca a estudiar,

picapedrers és una pedra dura, de gra fi, susceptible

Aquesta altra porta tota ella de pedra, és contigua a

és important destacar el material principal utilitzat a

de poliment i valorada pel seu acabat de color, dibuix i

l’anterior i consta també d’un arc de mig punt que forma

la construcció d’aquest casal així com de la majoria

vetejat.

un timpà recolzat en una llosa travessera.

2.1 Obertures exteriors

L’arc és d’una sola peça sense decoració i els muntants

Arc 2:

de les obres construïdes a aquella època a la ciutat
de Girona:

són senzills.

La Pedra de Girona

Els primers elements característics a destacar del
casal són les quatre portes que s’obren a la seva

La Pedra de Girona és una roca calcària que pertany

façana del carrer de la Força, les quatre donen accés

al grup de les roques sedimentàries. Incrustats al

als tres departaments de la planta baixa on es situa

seu interior i visibles a la superfície, és característica

l’escala, també de pedra que du als pisos superiors.

de la pedra de Girona trobar fòssils de nummulits,

Al llarg d’aquest treball anomenem numèricament

algues calcàries, ostres, cargols de mar o eriçons.

d’esquerra a dreta les 4 obertures abans descrites per
poder-les

Aquesta pedra era extreta de les pedreres que

referenciar

i

facilitar

les

posteriors

explicacions d’altres apartats.

envolten la ciutat des d'èpoques molt remotes.
Actualment aquestes explotacions donen lloc el barri

Fotografia arc nº 3

de les Pedreres que durant molt de temps van estar
L'arc de mig punt o arc rodó és el que dibuixa mitja

en funcionament.

circumferència amb un únic centre. La seva projecció
lineal a l'espai genera la volta de canó. És l'arc més
utilitzat en l'Arquitectura romana i l'art romànic.

La dovella és una peça trapezoïdal feta servir en la
construcció d'arcs i voltes que, al ser més estreta d’un
arc 1

arc 2 arc 3

arc 4

costat que de l’altre, fa funció de cunya i distribueix les
forces dels murs que hi ha a sobre dels arcs.

•

Arc 3:
Cada dovella desvia la força de la càrrega cap als

Aquesta obertura és la que era la porta principal del
edifici i segurament la que és més antiga. Consta de
La pedrera Pruneda, 1930. Colección particular,
Girona

dues jambes fetes de grans i amples carreus de pedra
de Girona i la forma un arc de punt rodó també de
grans dovelles de pedra picada.

costats, transferint-la de peça en peça fins a les peces
verticals del pilar que sustenta l’arc. Les dovelles dels
arcs distribueixen el pes eficaçment i treuen el màxim
partit de la resistència a la pressió de la pedra.

Fotografia arc 2

Estudi Històric – Artístic i Seguiment Executiu de la Rehabilitació d’un edifici de tres plantes entremitgeres al Call Jueu de Girona

•

•
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És probable que la terrassa no existís perquè la casa

Aquest mainell o columneta consta, a la seva part

del carrer Ballesteries segurament era més baixa que

superior, d’un capitell decorat amb fulles d’acant,

A cada banda d’aquestes portades hi ha una porta

actualment, però la porta donava a l’exterior des del

característica típica dels capitells corintis.

més, de forma rectangular també de pedra.

segle XVII.

Es pot observar que és una finestra, dotada d’una gran

Arcs 1 i 4:

Obertura del S.XVII

austeritat, característica típica del gòtic català.

2.2 Obertures interiors
Al segon pis hi trobem un finestra dividida en dos arcs
que es feia servir molt sovint al Romànic i al Gòtic.
Està situada a la paret mitgera que separa el nº 19
amb el pis del nº 21 del carrer de la Força.

Com es pot veure a la imatge es tracta d’una finestra
partida que està formada per dos brancals de pedra i
un mainell intermig que la divideix en dues parts i on hi
descansen els dos arcs de mig punt bessons. També
se la coneix amb el nom de finestra geminada o
bífora.
bertura balconera del S.XVII

2.3 Escala Principal de pedra
Entrant per la porta principal trobem un pati i una escala
de graons de pedra que comunica la P.B amb la P.1a,
protegida per una barana de pedra, ornada amb un calat
en forma de roda de raig corbats, que suggereix l’estil
gòtic florit dels finals del S. XV o principis del S. XVI,
degut a la seva austeritat.
El gòtic català es caracteritzava per la seva austeritat
de línies i formes totalment allunyada del decorativisme
internacional i per una gran puresa formal.
El seu origen es troba en el manteniment de molts trets
de l'arquitectura romànica i en les construccions
monàstiques de l'Orde del Cister o Cistell.

Aquesta obertura es tracta d’una balconera situada al
segon pis que s’obre abocada a la terrassa que mira
Fotografia arc 1

a llevant sobre el carrer Ballesteries

•

Cal destacar aquesta finestra balconera ja que va

Altres obertures de façana:

ser objecte d’un informe arqueològic per part de
Les

obertures

dels

tres

pisos

són

grans

i

simètriques, en forma de balcons dotats de barana

l’institut de patrimoni de la universitat de Girona.
Aquest informe va ser requerit per part de la propietat

de ferro.
Aquesta obertura és obra del segle XVII i es
conserva dempeus .
Malgrat que hi trobem a faltar el llindar, s’han
preservat els muntants i la llinda que dibuixen
perfectament les traces d’una porta exterior.
Avui dona a una terrassa i que malgrat que no es pot
assegurar que aquest existís com ara, sí que es pot
afirmar que es tractava d’un porta /balconada exterior
semblant a altres existents en el mateix edifici.
Vista de les obertures façana Força nº 19

Finestra germinada o bífora

Vista de l’escala principal de pedra
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L'arquitectura catalana del període gòtic presenta,

2.4 Escala de cargol secreta

fortuïtament al iniciar els treballs de rehabilitació ja que

evidentment, diversos elements comuns amb el gòtic
internacional, però l'ambient general és molt diferent

A la banda esquerra de l’escala de l’interior de la

i hom es pregunta si és adient l'adjectiu de «gòtica»

barca que porta cap a la coberta d’aquesta es pot

a

veure l’accés a escala secreta de cargol.

aquesta arquitectura. Òbviament

d'elements
provenen

formals
del

gòtic

i

la

l'estructuració
europeu,

però

majoria

S’ha de dir que aquesta escala es va trobar
estava totalment soterrada sota cascots i terra.

espacial
diverses

influències converteixen el gòtic català en una cosa
molt diferent, amb una austeritat de línies i formes
totalment allunyada del decorativisme internacional i
amb un gust especial per crear espais unitaris i
diàfans.

Inici de l’escala secreta de cargol, entrada situada
a la banda esquerra de l’interior de la barca

Replà situat a la meitat de l’escala per trencar la
continuïtat.
Entrada escala de cargol secreta
És un element, també curiós, però segons els llibres
Volta de pedra sota l’escala
Per tota la barana de l’escala trobem quatre
elements ornamentals en forma de raig corbat que a
part de d’adornar-la proporciona a la barana més
lleugeresa.

bastant comú als edificis de propietaris ben estants,
era la construcció d’una sortida secreta per la qual
els propietaris podien escapar si ho necessitaven.
A la casa que ens ocupa, aquesta sortida secreta es
feia a través d’una escala de cargol de pedra la qual
es troba amagada a l’interior de la barca, a la banda
esquerra de les escales que condueixen cap a la
coberta.
Aquesta escala condueix des del pati del primer pis
del casal del carrer de la Força 19 fins al tercer pis
del carrer Ballesteries 30, però es diu que si es

Roda de raig corbat

continués excavant la sortida real ens portaria fins a

Zona intermitja de l’escala on fa un petit canvi de

l’altre cantó del riu Onyar.

sentit amb la funció de que si sigui mes amable el

Últim tram visible que desemboca al 3er pis de la

seu descens sense corre el risc de marejar-se.

banda del carrer Ballesteries
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En general, es caracteritza per la seva profusió de

2.5 Escultures
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2.5.1 La Capella

filigrana de pedra i els seus elements decoratius de
En arribar al primer pis, hi trobem una galeria

corones, escuts i fruites.

El primer element escultòric que ens ocupa conté una

descoberta el que anomenem pati de la barca, a la

porta i una finestra de pedra, decorades amb una gran

planta oest, de la qual s’eleven dues estructures

exuberància d’escultures en relleu, sembla ser que era

monumentals sorprenents, la capella i la barca de

una antiga capella.

pedra.
Abans de profunditzar més en elles, farem una breu
explicació de l’estil més marcat d’aquesta primera
Llinda de pedra amb l’escut nobiliari Gorgoll

escultura, la capella, que descriurem després.

Les jambes de la porta mostren un suport en forma de

Aquest primer element ornamental que el trobem

voluta1 i al damunt dues estàtues, cada una en gran

realitzat en pedra té un estil arquitectònic uniforme

relleu, que representen els quatre evangelistes (Mateu,

en tot el monument i correspon a la primera etapa

Lluc, Joan, Marc).

del Renaixement anomenat Plateresc, que va
prevaler a Girona durant la primera meitat del S.

Escultures del pati

XVI.
A la fotografia superior s’aprecia el conjunt tal qual
A Espanya, el Renaixement va començar a inserir-

estan ubicades les dos escultures

se en les formes gòtiques en les últimes dècades del

Fotografia de la capella situada al pati interior de la
primera planta

segle XV i el desenvolupament del Renaixement es
va produir principalment per arquitectes locals.

Com ja hem explicat abans amb més deteniment,
aquest conjunt d’elements escultòrics pertanyen a

D'aquesta manera, es va crear un corrent purament

l’estil arquitectònic corresponent a la primera etapa del

espanyol de l'estil, que es va veure influïda per

Renaixement anomenat Plateresc, que es va estendre

l'arquitectura del sud d'Itàlia (dominis de la Corona

a Girona durant la primera meitat del segle setzè.

d'Aragó en aquella època).
La porta té un arc de mitja circumferència, emmarcat
Aquest

estil

espanyol

anomenat

plateresc,

en un rectangle sortint, a la llinda del qual apareix en

combinava les noves idees italianes amb la tradició
gòtica

relleu l’escut nobiliari del mecenes, home que va

final flamígera o isabelina espanyola amb

incorporacions d’elements mudèjars, així com la
idiosincràsia local.

ordenar executar l’obra de Cognom Onofre, sostingut
Fotomuntatge del conjunt escultòric

per figures de sengles infants nus.

La imatge anterior és un fotomuntatge, serveix per

El significat d’aquest escut, mostrat a la imatge

El nom prové de les extremadament decorades

visualitzar millor el conjunt en perspectiva, ja que a la

d’acontinuació,

façanes d'aquests edificis, que s'assimilaven a

primera fotografia, per protegir la capella alhora de

l’apartat de la història del casal (pàg. 35).

l'intricat i detallista treball dels argenters coms si es

portar a terme les obres, es trobava tapada sota

tractessin d’obres d’orfebreria.

taulells de fusta.

s’explicarà

més

detalladament

a

Porta de la capella
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1

voluta: ornament en forma d’espiral o cargol que es

col·loca als capitells dels ordres jònic i corinti.

2

Fornícula: És el refós de planta semicircular fet a

un mur per col·locar-hi una urna o escultura. Es
col·loca oberta tant a l’exterior com a l’interior dels
edificis

i

compleix

una

funció

principalment

ornamental. La fornícula es troba a una altura
intermitja del mur, la seva base és una superfície
plana on es diposita l’element escultòric, i la part
Evangelistes

en

relleu

sobre jambes en forma de

superior es remata amb mig casquet esfèric , que a
vegades adopta la forma d’una petxina.

Sirena amb barca

2.5.1 La Barca de pedra

voluta
Sota la llinda de la finestra es dibuixa en relleu uns
La finestra és rectangular i té al damunt una
voluminosa cornisa.
Els muntants tenen una fornícula2 i a dins en baix
relleu s’hi representen els apòstols Sant Pere i Sant
Pau.

motius florals i un cap del qual no he obtingut el seu
significat amb total certesa, encara que podria
tractar-se, com a motiu marítim, del cap d’en Neptú,
déu que governa totes les aigües i els mars a la

Com ja s’ha explicat prèviament la barca que trobem
al pati del primer pis del casal, és una escultura de 8m
de llarg, aquest fet fa sigui monumental.
Aquesta construcció va ser feta al S. XVIII.

mitologia grega.

Vista de la barca
Just al centre, tal com es mostra a les imatges, hi ha una
porta d’entrada de poca alçada formada per un arc de
mig punt, per on s’accedeix al seu interior.
A la fotografia d’acontinuació es mostra la vista interior
de la barca, es tracta de la zona de popa (lateral
esquerra, vista des de fora) hi trobem les escales de
pedra que condueixen cap a la terrasseta que forma la
teulada de la pròpia barca i tal com ja em vist l’entrada a
l’escala de cargol de pedra que condueix al carrer
Ballesteries.

Vista de la barca

Cap en relleu de sota la finestra

Com es pot observar la barca està construïda amb
carreus grans de pedra de Girona.

Contrasta el caràcter religiós de tota l’obra la
representació d’una sirena ubicada entre la porta i la

Al llarg de la recerca històrica que s’ha dut a terme en

finestra la qual sosté una barca.

aquest treball, ha estat impossible obtenir informació
de qui va fer construir aquesta barca. El que sí és

Finestra de la capella

Aquesta barca podria fer la funció de petita urna on

evident és que la seva funció principal era la de donar

s’hi col·locava l’aigua beneïda abans d’entrar a la

culte al Sant que hi col·locaven al seu interior.

capella a resar.

Interior barca – Popa
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Com es pot observar a la fotografia d’acontinuació, a
l’interior de la barca a la banda de proa (lateral dret,
vista des de fora) i trobem una fornícula a mode
d’altar on hi col·locaven l’escultura del sant a qui
oraven.

Interior barca Proa

34
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3. HISTÒRIA DE LA CASA DE LA BARCA
3.1

Història de l’emplaçament – El Carrer
de la Força

El seu eix anava directament del portal sud

Presa fotogràfica de façanes realitzada entre el 28

desaparegut, avui placeta del Correu Vell, al del nord;

d’abril i el 20 de maig del 2004.

portal o Castell de Sobreportes, les torres del qual
circumscriuen encara avui les estructures romanes.
La història medieval del carrer està vinculada a la
dels jueus locals entre els anys 994 a 1492,
especialment des de la definició d’un recinte
específicament

semític

(Call,

1160),

i,

més

dramàticament, amb la reiterada hostilització dels s.
XIII i XIV, fins a la seva decadència i expulsió (1492).

Presa fotogràfica de façanes realitzada entre el 28
d’abril i el 20 de maig del 2004.

El call va allotjar aquesta part de la població local
(9% en el S. XIII), capaç d’exercir una rellevant
activitat i influència en la ciència, l’economia i la
cultura locals i nacional.
En subsisteixen pocs vestigis arquitectònics, no tan
sols per l’absència d’una construcció pròpiament
hebraica, sinó també per la taula rasa que els nous i
oportunistes

adquirents

efectuaren

sobre

Estat façanes en el 1981

els

immobles.
En tot cas, també el caràcter medieval del carrer està
profundament mediatitzat per les reformes posteriors:
incisió de la pujada de la Pera (1530), reforma de la
plaça de la Catedral (1606), realineació total del tram
central del carrer (1887) , reforma radical de l’extrem
El carrer de la Força se situa a la banda occidental
del nucli original de la ciutat, i a l’exterior de la

sud (1857 al 1887), amb l’enderrocament de la presó
reial, etc.

3.2 Vida de la Casa de la Barca

L’acurada reurbanització del vial va ser una de les

Estat de la façana el 1981:

mateixa. A l’època romana el carrer fou el cardo
maximo de la ciutat i, de fet, la continuació urbana
de la via Heraclea primer i Augusta després .

primeres operacions de l’any 1984 del Pla del Barri
Vell, a càrrec de Joan M. Viader i Manuel Bosch.

A l’edat mitjana, el call jueu es va formar i consolidar
a banda i banda del carrer. En els segles XIII i XIV
se l’anomenava carrer Major del Call. En el segle XV
passà a anomenar-se carrer de Sant Llorenç, i
desprès de l’expulsió dels jueus carrer de la Força
que va assimilar el seu nom a la del primer recinte
fortificat.

El document més antic que es coneix

data del 3 de

setembre de 1591, estès pel notari de Girona Pere
Cal destacar que a tot el llarg del carrer, hi ha una

Canals i conté la compra que el canonge Onofre Gorgoll

desena d’edificis destacables de diverses èpoques.

en féu a Jeroni Gelabert i al seu germà Baldiri, hereus de
Jeroni Gelabert, que havia mort intestat ( sense
testament ).
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Anteriorment havia estat propietat a Miquel Balle, de

Onofre Gorgoll no en va gaudir gaire temps perquè

No s’ha descobert cap representació de l’escut dels

Flaçà, i encara abans, al canonge Baldiri Balle, el

va morir el 2 d’abril de 1593 i fou sepultat a la galeria

Balle, de Flaçà que precediren a Onofre Gorgoll en la

qual abandonà aquest càrrec entre el anys 1537 i

nord del Claustre de la catedral. L’epitafi diu que era

propietat de la casa, ni tampoc hi ha vestigis de l’escut

Actualment és propietat i l’objecte de ser totalment

1566. En morir el 17 de juliol de 1566 fou sepultat en

natural de Palamós i conté un escut igual al que es

dels Vallgornera, que al cens ordenat per l’Ajuntament

rehabilitat pels fills del Sr. Josep Capdeferro i Maureta i

una tomba situada a la Plaça dels Apòstols i a la

conserva a la galeria del primer pis de la casa.

a l’any 1652 figura com a propietari de la casa en

els de la seva germana Montserrat Capdeferro i

Jeroni Vallgornera.

Maureta.

llosa hi té un escut marcat amb la lletra B.
L’escut esmentat correspon al cognom Gorgoll.

Aquest llinatge va conservar la possessió de la finca

Aquest posseïa dues cases separades per un pati
que era comú a les dues. En morir deixà la que

Aquest escut està dividit en dos meitats i en el primer

fins al 8 de novembre de 1683, en què el Capítol

estava més al nord a un benefici que fundà en honor

mig es representa un cor humà del qual emergeix

Catedral la va comprar per a habitatge d’un canonge.

a la Mare de Déu del Claustre a l’església Catedral.

una creu de dos braços horitzontals tot surant sobre

Hi van residir successivament quatre canonges fins

unes ones d’aigua, que poden relacionar-se amb un

que a finals de 1710 va quedar molt deteriorada i

gorg del cognom patern.

inhabitable.

Tota a aquesta explicació sobre Baldiri Balle ve
donada perquè es creu que la casa que va donar a
la beneficència era la que ara té el número 21 i és la

En el padró municipal entre 1711 i 1719 apareix

contigua a la

llogada a Narcís Bofill. Entre els anys 1728 i 1732 fou

nostra objecte d’estudi i que el pati corresponia a la

reconstruïda pagant gran part de les despeses el

porta nord de forma rectangular de la casa número

canonge Sulpici Pontic, al qual el Capitol atorgà el dret

19.

de deixar-la per vida a un canonge del seu grat, i la
deixar a càrrec de Pere Pau Mallol.

A l’any 1591 la finca limitava al sud amb la casa de
Narcís Fàbrega, nét i hereu de Benet Frou, la qual

Així va continuar sense alteració fins a l’any 1842.

ara és el número 17.

Aleshores fou venuda per l’Estat i després figurà a
nom de Josep Antoni Elias, de Barcelona, el qual a

Mitjançant un carreró que no passava, situat a sota

L’any 1859 va vendre tota la finca a Francesc Pella i

del primer sostre, origen de la porta rectangular que

Maurici.

queda a la façana, també limitava amb la casa d’en
Costa; a oest amb la muralla vella i a est amb la
casa d’en Ribot de Foixà.

Vista de l’escut del cognom Gorgoll
En el segon mig hi apareix una torre damunt la qual
hi reposa una àguila coronada. El tot està ornat amb
un elm de cavaller al damunt i amb dos lleons, un a

La muralla vella de la part oest, es va haver de
construir perquè, va enderrocar-se a l’any 1548.

cada, a més dels infants nus abans indicats. La torre
deu correspondre al cognom matern.

corresponia al carrer de les Ballesteries, però es
comunicava amb la de la Força del mateix mode que
ho fa en la actualitat, a través de la planta baixa de
la finca del carrer de la Força corresponent a la
tercera planta del carrer Ballesteries.

inscriure al registre de la propietat el 28 de juny de
1910.
Aquest morí el 1940 essent vidu de Maria Argelaguet i
Torras i deixà la casa al seu fill Joaquim Pella i

També a la part oest, a través de l’antiga muralla, el
mateix Gorgoll tenia una altra casa més petita que

D’ell passà al seu fill Pere Pella i Forgas, qui la feu

Els marmessors del testament de Gorgoll van vendre
la casa a Jaume de Vallgornera el 23 de juliol de

Argelaguet, enginyer industrial i capità d’enginyers de
l’exèrcit.

1594 en poder del notari Savarrés (Arxiu Històric de
la Província de Girona, Notaria 8, manual 668, sense
foliar).

El 1943 la comprà Esperança Bas i Martí, vídua de
Josep Vilaseca i Tarrés. Passà després a Maria
Assumpció Vilaseca i Bas, casada amb Jaume Noguer

i Salvans, segons inscripció de 29 de novembre de 1958.

37
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V. SEGUIMENT DE LA
INTERVENCIÓ
ARQUEOLÒGICA

39
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4. INTRODUCCIÓ

També havien aparegut algunes esquerdes, una

40

2.1.2 Reportatge fotogràfic de les patologies

més remarcada a un dels pilars a on carregaven
No són molts els casos en que a un obra es troben

dos arcs, el 2 i el 3.

vestigis d’altres èpoques, motiu pel qual s’inicia
tot un procés per documentar una troballa tant

Aquest fet evidenciava, i així ho van corroborar els

interessant.

estructuristes després d’una observació detallada
de la façana , que l’immoble a rehabilitar

Per aquest motiu he trobat indispensable encabir

presentava greus problemes d’estabilitat i s’havien

en aquest treball el seguiment des del inici de

de prendre mesures amb urgència.

l’aparició fortuïta d’una sèrie d’estructures d’interès
arqueològic, fins al moment en que es possible

A la següents imatges es pot veure la ubicació i la

continuar amb el procés de rehabilitació de

nomenclatura de cada arc de la façana en qüestió.

l’innoble.
Nomenclatura dels arcs:

4. MOTIVACIONS DE LA INTERVENCIÓ
ARQUEOLÒGICA

Desplaçament de les dovelles de l’arc 3, on
s’evidencia el moviment de la

2.2 EXISTÈNCIA DE PATOLOGIES

fonamentació, (05-

05-05).

2.1.1 Detecció de patologies

Vista general dels arcs 2 i 3, (05-05-05).

El problema va sorgir durant el inici, al mes de
Maig de l’any 2005, de les tasques de rehabilitació
de l’immoble quan els directors del projecte
detecten unes patologies alarmants evidenciades
a la façana situada al carrer de la Força.
La façana on es van evidenciar les patologies

arc 1

arc 2 arc 3

arc 4

consta de quatre arcs, però els arcs a tractar són
els tres corresponents numerats d’esquerra a
dreta i dels quals observarem les patologies més
atentament en el reportatge fotogràfic del següent
apartat.
Fissura dintell de l’arc 2, provocat pel

Concretament es podia observar un remarcable

desplaçament de la fonamentació, (05-05- 05).

moviment a les obertures de la planta baixa,
especialment visible a una de les portes (arc 3),
coberta amb un arc de mig punt, del qual les
dovelles centrals presentaven un desplaçament de
la seva ubicació original.

arc 1arc 2 arc 3 arc 4

Fissura del brancal on es recolzen els arcs 2 i 3,
deguda a un esforç a tracció provocat pel fort
assentament dels fonaments, (05-05-05).

Estudi Històric – Artístic i Seguiment Executiu de la Rehabilitació d’un Edifici de Tres Plantes Entremitgeres al Call Jueu de Girona

41

2.1.3. Estudi de les patologies
Com a conseqüència d’una visita a peu d’obra,
l’enginyer

estructurista

recomana

procedir

al

massissat dels arcs per reforçar i donar més
solidesa a la façana abans de deixar al descobert la
fonamentació i realitzar urgentment unes cates a la
part interior d’aquesta façana per veure l’estat dels
fonaments als quals es recolza i poder així efectuar
un diagnòstic clar de l’origen dels moviments
ocorreguts i de les mesures a prendre.
Després

d’assabentar

dels

fets

a

l’Arquitecte

Municipal Sra. Rosa Cànovas i de rebre la seva
autorització verbal, es va procedir a la realització
immediata del massissat de les obertures de la
planta baixa i l’execució de les cates per tal de
possibilitar

la correcta visualització del subsòl als

estructuristes.
Val a dir que degut a les possibles afectacions sobre
l’estabilitat de l’edifici a causa dels fets esmentats,
l’obertura de les cates es va realitzar amb tota
celeritat sense comunicació escrita, prèvia, als
organismes competents.
Al plànol que s’adjunta a continuació d’aquest
apartat es detalla el límit de les cates realitzades, les
obertures a massissar, així com la ubicació de les
restes arqueològiques trobades. També hi consta les
mesures de les restes arqueològiques existents com
les mesures de les cotes de nivell de les diferents
parts i subsòls.

Estudi Històric – Artístic i Seguiment Executiu de la Rehabilitació d’un edifici de tres plantes entremitgeres al Call Jueu de Girona

42

2.1.5. Reportatge fotogràfic de les cates.

2.1.4 Reportatge fotogràfic del massissat de
les obertures.

Cata interior arc 1, (10-05-05).
Estat interior del arcs 2 i 3 abans del
massissat, (05-05-05).

Vista interior massissat arc 2 i 3, (07-0505)

Cata interior arc 1, (10-05-05)

Cata interior arc 2, (09-05-05)

Cata interior arc 1, (09-05-05).
Inici massissat arc 1 amb geros, (06-05-05).

Vista exterior massissat arc 2 i 3 Remolinat
exterior (07-05-05).

Cata interior arcs 2 i 3, (10-05-05)
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una cota més alta i per tant no descarrega sobre cap
fonamentació, es a dir, està totalment penjat. La

2. 2 DESCOBRIMENT

DE

RESTES

ARQUEOLÒGIQUES I CONSEQÜÈNCIES

La memòria es va entrar a l’ajuntament de Girona amb
data de registre de 8 de juliol de 2005.

fonamentació es troba uns metres per sota.

2.2.3 Conseqüències de la troballa arqueològica

2.2.1 Descobriment de les restes

2.1.6. Diagnòstic
Finalment els estructuristes constaten el 6/06/05 la
inexistència d’uns fonaments sòlids i suficients a sota
la façana del carrer de la força.

Va ser en les cates realitzades per determinar el
diagnòstic de les patologies de l’edifici quan es varen
descobrir tot un seguit de restes que formaven part de

Per tant, quan arribés

l’hora de cobrir les restes

arqueològiques calia al mateix temps reforçar aquesta
fonamentació.

l’antiga façana de l’època medieval.
El 6/05/2005 la promotora demana l’autorització per

A les fotografies anteriors de les cates realitzades es
pot veure que la fonamentació és insuficient degut a
que la façana a estudiar no es recolzava totalment
Cata interior arcs 2 i 3, (10-05-05)
En questes últimes fotografies, es pot observar que
el pilar a on descarreguen els arcs 2 i 3 no té un
fonament adient.

sobre els fonaments preexistents, sinó que els
fonaments es trobaven desplaçats cap a l’interior de
la façana, excentricitat que provocava el moviment
del mur els quals causava les patologies i la greu
inestabilitat de l’immoble.

El problema, tal com s’ha explicat a l’apartat anterior,
és que la façana actual no es disposava directament al
damunt de l’antiga, que d’aquesta manera hauria
actuat

de

fonamentació,

sinó

que

es

trobava

procedir a la refonamentació esmentada que no va
prosperar, a pesar de la urgència de la mateixa, per
manca de presentació de documentació irrellevant però
determinant per a què l’expedient es resolgués.

lleugerament desplaçada cap a llevant i finalitzava a
una cota més alta. Per aquest motiu la façana actual
de l’edifici no presenta pràcticament fonamentació i
això ha provocat el desplaçament de la mateixa.

Degut al greu problema d’estabilitat i davant a la poca
celeritat del passos burocràtics a seguir amb la
descoberta de les restes arqueològiques, es comencen a
realitzar el 04/07/2007 tot un seguit de micropilotatges

La sabata a on es recolza el pilar està incompleta i
per tant és insuficient provocant una excentricitat que
provoca un assentament evidenciat a l’esquerda del
pilar abans comentada.

2.1.7. Solució

L’Arquitecte Municipal del Barri Vell

La solució és la refonamentació d’aquesta part de
façana, col·locant una sabata de formigó lligada a
uns micropilotatges previs, que proporcionin solidesa
a l’estructura.

de Girona, en

virtut d’un conveni de col·laboració en matèria
d’arqueologia municipal, va informar a l’Institut del

per tal de reforçar tot el sector i de la construcció de les
sabates de formigó de les bandes nord i sud de
l’estança.

Patrimoni Cultural de la Universitat de l’obertura de les
rases ja executades i va demanar una inspecció
arqueològica de les estructures posades al descobert.

Queda evidenciat que la obligatorietat de realitzar tots
els tràmits burocràtics que calen fer degut a l’aparició de
les restes arqueològiques fa que es demori l’execució de

Tot el seguiment de l’execució i l’explicació tècnica
d’aquesta refonamentació es descriurà a l’apartat de
seguiment dels treballs de rehabilitació.
Seguidament

es

redacta

un

A la visita es va observar que les rases eren grosses (
projecte

refonamentació de la façana que es presenta

de
a

l’ajuntament junt amb una sol·licitud de llicència
d’obres per dur a terme els treballs necessaris per
reparar les patologies descrites, tot aquest procés es
demora per l’aparició de restes arqueològiques de
Cata de l’arc 3.

2.2.2 Inspecció arqueològica

força interès, procés descrit a continuació.

1.5 m d’amplada mitjana) que afectaven dues
estances de les tres que donaven a la façana del
carrer de la Força i que, malgrat la urgència de
realitzar la refonamentació per estabilitzar l’edifici, la
intervenció suposava una il·legalitat pel fet que tot el
recinte de la Força Vella era i és un espai de protecció
arqueològica.

A l’anterior fotografia s’observa amb claredat que el

Des de la universitat es va insistir que calia redactar

fonament corregut situat sota l’arc 3 no descansa

un informe per tal de justificar l’esmentada actuació.

sobre cap base ferma, es pot veure que acaba a

la rehabilitació de la finca uns 2 anys aproximadament
fins

que

s’autoritza

el

cobriment

de

les

restes

arqueològiques i l’inici de la refonamentació.
Fins que s’arriba aquest punt hi ha una sèrie de fets:
- En data 20 d’abril d e2007, l’arqueòleg Jordi Sagrera i
Aradilla (IPAC – UDG) va comunicar als Serveis
Territorials

de

Cultura

de

Girona,

la

descoberta

d’aquestes restes d’estructures durant les obres de
rehabilitació de l’edifici, consistents en el reforç i
consolidació de la façana datada al segle XVII.
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- En data 7 de maig de 2007, la Direcció General del

- En data de 18 de setembre de 2007 el Ser. Josep

També es pot veure que en un moment indeterminat

actual que data del S. XVII com bona part de

Patrimoni Cultural autoritza , a petició de l’empresa

M. Carreté Nadal, Director general del Patrimoni

s’hi va construir una cisterna adossada a la part més

l’edifici.

promotora de l’obra, la intervenció arqueològica

Cultural

central.

preventiva en aquest indret , amb l’objectiu de

preventiva d’acord amb les següents dades i

documentar gràficament i fotogràficament les restes

condicions: Rebliment indefinit de les estructures

La realització dels dos sondeigs, no van proporcionar

parets de la cisterna se li adossa per la cara de

aparegudes. Aquests treballs, realitzats entre els

d’època medieval i moderna en els terminis del 26 al

dades estratigràfiques que poguessin datar aquests

ponent

dies 7 i 11 de maig sota la direcció de Jordi Sagrera,

28 de setembre d e2007.

dos elements. Però el que si que va aportar dades

parcialment. Es tracta d’un mur massís bastit amb

interessants referents a l’estratigrafia de sector van ser

maçons de pedra desbastats disposats en filades

els mateixos treballs de micropilotatge, els quals van

o trencajunts. És l’element més antic descobert. La

permetre comprovar que la roca del subsòl es situava

cronologia és incerta. Per la tècnica es podria

a uns 13 o 14 metres per sota del nivell actual de

considerar Alt Medieval (S. XI). Està format per

circulació del carrer de la força.

dos trams separats per un espai central, aquest

autoritza

una

intervenció

arqueològica

van permetre documentar la façana anterior a
l’actual.

2.2.4 Intervenció arqueològica

5. Mur de façana anterior a l’actual. Una de les
i

la

façana

actual

s’hi

fonamenta

- En data 4 de setembre de 2007 l’administrador de

Els problemes

l’empresa promotora, sol·licita el cobriment de les

sector de l’obra va fer que aquests sondeigs no es

estructures documentades, atès que cal reforçar

podessin realitzar fins desprès dels treballs de

totalment la façana actual.

consolidació dels diversos elements, tant de la

D’acord amb la memòria de la intervenció, elaborada

manca els brancals del que originalment deuria ser

façana exterior com d’alguns dels envans, mitjançant

per Jordi Sagrera i Marc Sureda, (document adjunt al

una porta (núm. 8).

els sistema del micropilotatges abans esmentat.

final d’aquest apartat), les estructures documentades

- Entre els dies 1 i 15 de setembre d e2007, sota la

de seguretat i estabilitat d’aquest

direcció de Marc Sureda i Jubany (UOAC – UDG) es
realitzen dos sondeigs a la cambra septentrional de

Ambdós sondejos es realitzen a la cambra nord (un a

l’habitatge,

tocar el mur medieval i l’altra a l’interior de la

posant-se

al

descobert

una

sèrie

d’estructures d’època medieval i moderna.

espai buit no sembla tallat ja que al mateix mur hi

són:

6. Idem núm. 5.

Àmbit Central:

7. Restes d’un mur. Probablement s’ha d’interpretar
com part de la fonamentació de la façana actual

cisterna).
1. Tub de clavegueram d’època contemporània

- El dia 17 de setembre d e2007 (registre d’entrada

2.2.5

als ST de Cultura de Girona) els arquitectes

Resultats

i

conclusions

de

la

la necessitat urgent d’execució del cobriment, per
raons de solidesa de l’edifici.

construït amb formigó premsat.
8. Restes d’una possible porta oberta a la façana

intervenció arqueològica

redactors del projecte de rehabilitació, comuniquen

corresponent al S. XVII.

2. Restes d’una claveguera d’obra inutilitzada. Es
Per una banda s’ha pogut comprovar que la façana

fonamenta directament per sobre d’un dels murets

actual, probablement una reforma del s. XVII va

del dipòsit (núm 4).

medieval de l’immoble (núm. 5 i 6).

Àmbit Sud:

implicar un lleu creixement de l’edifici cap al carrer de
- En data 17 de setembre de 2007, l’Àrea de

la Força poc mes de mig metre.

Coneixement i Recerca informa favorablement, atès
que el projecte de rehabilitació de l’habitatge i la
necessitat d’assegurar l’estabilitat de l’edifici és
incompatible amb la possibilitat de mantenir les
restes vistes, les quals han estat suficient i
correctament excavades.

XVII).
Com ja érem coneixedors, aquesta façana presenta
una fonamentació molt deficitària ja que només es
recolza parcialment per la banda interior de l’edifici,
sobre un mur d’una època anterior, mentre que
sembla quedar penjat per la banda del carrer de la
força

- L’Ajuntament de Girona comunica als ST de
Cultura de Girona que no té inconvenient en que es
realitzi la intervenció sol·licitada

3. Façana actual de l’edifici del carrer de la Força. (S.

El mur sobre el que recolza parcialment sembla
correspondre a la façana original de l’edifici.

4. Restes d’una possible cisterna de la que es
conserven restes dels quatre murets i que la
dibuixen com un cos de planta quadrada de 1,60
de llargada per costat. Per la banda interna
mostra uns paraments regularitzats de còdols
rierencs i pedres reutilitzades lligats amb morter
de calç. El gruix mitjà oscil·la al voltant de 36
cm. La banda externa dels murs que conformen
la cisterna són totalment irregulars sense traçat
definit, fet que delata que no són de paret vista
sinó d’un dipòsit. Sembla anterior a la façana

9. Mur de pedra i morter de calç que es recolza en el
mur medieval (núm. 10).
10. Mur de pedra, amb orientació de nord-sud. La
resta està tallat pel mur de la façana actual
(núm.1) Mur de pedra desbastada i morter de calç.
Podria

correspondre

a

un

vestigi

d’època

Medieval.
11. Possible mur de còdols que es recolza al mur
Medieval (núm. 10).
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A continuació s’adjunta el plànol on s’ubiquen les
restes arqueològiques.
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2.2.6 Adequació de la fonamentació a les
restes arqueològiques
Les

tasques

realitzades

per

cobrir

les

restes

arqueològiques s’han centrat per una banda en construir

B
B
B

un basament de formigó sota la façana de l’edifici tot
relligant els micropilotatges ja realitzats anteriorment.
Aquesta sabata de fonamentació es va reforçar lligant-la

C

amb una de transversal situada a la banda sud de
l’estança.
La resta de l’espai es va recobrir amb terra el sondeig

A

arqueològic en aquells punts on s’havia aprofundit més
tot creant una superfície planera damunt la qual es va
col·locar un petit sòl de morter per donar consistència al
sector per assentar-hi el murets de rajol.
Fotografia realitzada davant de l’arc 1.

Fotografia realitzada davant de l’arc 2

Finalment damunt aquest paviment es varen construir
els murets de rajol i finalment un paviment de morter
lliscat, a l’alçada del nivell de circulació actual de
l’estança.

B

LLEGENDA RESTES ARQUEOLÒGIQUES
A: Tub de formigó pretensat.
B: Fonaments de la façana actual (S.XVII).

C

C: Restes de la façana de l’Alt medieval
(S.XI).

D

D: Restes del mur de pedra i morter
de calç que es recolza a la façana
medieval.
Murets de rajol

Fotografia realitzada davant de l’arc 1
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VI SEGUIMENT DELS
TREBALLS DE
REHABILITACIÓ
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1. OBJECTE
El meu treball pel que fa a aquesta part del projecte,

Per arribar a entendre la importància d’aquest mètode

Aquesta part del projecte, que és la més tècnica del

tracta d’explicar com s’han realitzat les obres de

de treball, primer s’ha d’entendre la gran vàlua

mateix, té com a objectiu plasmar les activitats més

rehabilitació des d’un punt de vista tècnic, però cal

històrica i patrimonial que tenen aquests edificis, tant

rellevants del seguiment que he realitzat dels treballs

tenir en compte que aquesta basant tècnica està

per la seva antiguitat com per els materials en desús

necessaris per dur a terme la rehabilitació de les

totalment condicionada i lligada a un mètode de

que els conformen.

finques número 19 del carrer de la Força i les

rehabilitació que respectarà en tot moment l’essència

números 30 i 32 del carrer Ballesteries de Girona per

d’aquest casal, és a dir la intenció no és fer un de

He aprofitat la meva estada a l’empresa, com a

a ser utilitzades principalment com a habitatges, i

nou, sinó rehabilitar-lo veritablement.

treballadora en contracte d’obra i servei, per poder

també com a locals comercials i/o despatxos.
En

aquest

primer

apartat

les

activitats

seguir aquests treballs de rehabilitació de ben a prop,
de

rehabilitació a desenvolupar seran els següents:

No es pot deixar passar per alt que el principal

realitzant, no tan sols el seguiment, sinó també tots els

l’objectiu de qualsevol rehabilitació és aconseguir un

treballs necessaris per una bona direcció d’execució

lloc confortable a partir d’un edifici molt deteriorat

com a part de la meva activitat dins l’empresa.

com el que tenim en aquest cas i també destacar
•

Recalç de la façana del C/ de la Força.

que en aquest projecte és objectiu dels arquitectes

Cal deixar palès que al inici d’aquest projecte que, tot

•

Instal·lació del terra radiant.

fer-ho barrejant tècniques i materials moderns amb

hi que el projecte en sí, engloba tant la propietat

•

Execució de la pavimentació contínua de

els materials i les formes que conformen l’essència

número 19 del carrer de la Força com les números 30 i

formigó.

de ho antic i per tant del casal.

32 del carrer Ballesteries, gairebé la totalitat dels

•
•

Tractaments de la pedra (parets i escala de

treballs en els que jo he participat són referents a la

principal de pedra)

D’aquesta manera es pot dir que s’han rehabilitat de

finca del carrer de la força, per tant seran els d’aquest

Estudi i realització dels acabats amb mosaic

veritat totes les parts de l’edifici, aprofitant-les i

edifici els que es reflectiran en aquest projecte.

hidràulic recuperat.

reformant-les , evitant per sobre de tot destruir-les,
substituir-les o tapar-les; mecànica que sovint és ho

Aquest fet és conseqüència a que el procés de

Paral·lelament farem una breu explicació dels

més econòmic i ràpid el que fa que sigui sovint el

rehabilitació de la finques del carrer Ballesteries ja

treballs de construcció d’una obra de nova planta a

procés més utilitzat.

eren molt avançades al inici de la meva intervenció, a

la mateixa ubicació on ja s’hi aixecava un volum vell,

excepció d’alguns elements o descripcions més

que ja va ser derruït i a on només hi són preexistents

També és objecte d’aquesta rehabilitació seguir al

els fonaments on s’aixecarà un cos nou de dues

peu de la lletra el que estableix la normativa

plantes.

municipal a les Ordenances del Pla Especial del Barri
Vell quan defineix que és el Patrimoni Arquitectònic i

En aquests segon apartat explicarem d’una manera

Ambiental del Barri Vell de Girona, el qual el descriu

més breu l’execució dels següents punts:

de la següent manera:

•

Estructura.

“...el

•

Coberta.

elements, carrers i places, considerats aïlladament o

•

Paraments exteriors.

en conjunt, que constitueixen la identitat històrica del
poble

conjunt

gironí,

d’edificis,

rebut

com

construccions,

a

llevat

jardins,

d’anteriors

D’aquesta manera és pot dir que tocarem tant el

generacions i que té el deure de conservar-lo i

seguiment del procés d’una obra de rehabilitació

transmetre’l íntegre o millorat a les generacions

com d’una de nova planta.

posteriors.”

globals.
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2. REFONAMENTACIÓ
2.1 INTRODUCCIÓ
En el cas que ens ocupa i tal com ja hem apuntat
anteriorment a un altre apartat, s’arriba a la conclusió
de que és urgent e indispensable, executar un recalç
d’aquesta fonamentació mitjançant l’execució d’una
sèrie de micropilots on es recolzarà la biga de recalç,
executat sempre dins el perímetre de la casa.

Barra ø 51 mm/E=10 mm
Boca 130 mm
MP ø < 280 mm

TIPO BARRA

PAK’s

AUTOPERFORANT

51/10

MATERIAL

T-80

EXTERIOR
GRUIX PARET

El motiu de la necessitat de recalçar la fonamentació

51 mm

NORMAL
DIÀMETRE

LÍMIT DE FLUÈNCIA

obeeix al fet del sorgiment d’unes patologies, que es

PES

N/mm2

forma tubular que es col·loca en el

capes més resistents i més profundes amb l’objectiu

CÀRREGA DE

927,39

de suportar les sol·licitacions que en aquests

ROTURA

KN

ELÀSTIC
2.2 CARACTERÍSTIQUES I TIPOLOGIA DE
LA REFONAMENTACIÓ
2.2.1
Els

Tipologia de micropilots
micropilots

a

executar

són

del

tipus

Autoperforants de inyecció simultània PAK’s 51/10
treballant per autopercusió i amb boca perforadora
perduda. L’allargada de cada micropilot varia entre
els 8 i els 10 m.

736 KN

MOMENT

28,67

D’INÈRCIA

cm3

MOMENT

11,24

RESISTENT

cm3

SECCIÓ

dels diferents trams.

kg/m
KN

CÀRREGA LÍMIT

taladro amb roscat o amb soldadura

10,10

TRABALL

moments no pot suportar la fonamentació actual.

mateix mitjançant una lletada de

> 10%

504,91

accions es transmetran de les fonamentacions a

a l’interior d’un

del micropilot és una armadura de

CÀRREGA DE

Mitjançant la solució adoptada dels micropilots, les

compressió; es compost per un tub

560

N/mm2

preexistent escassa i molt deteriorada.

resistent als esforços de tracció i

ciment injectat. L’element resistent

TRACCIÓ

fort assentament causat per una fonamentació

com

10 mm

forma de fissures i el desplaçament d’alguna de les

ROTURA

defineix

taladro perforat al terreny i rebut al

720

Es constata que les fissures són causades per un

es

31 mm

RESISTÈNCIA A LA
ALLARGAMENT DE

micropilot

d’acer col·locat

van manifestà al inici de la rehabilitació del casal en
peces de la façana del carrer de la Força.

El

l’element per les fonamentacions

DIÀMETRE
EXTERIOR

a. Característiques tècniques:

1288,05
mm2

Esquema tipus d’un micropilot
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Aquestes limitacions de l’obra, junt amb de les

2.2.2 Motivacions i avantatges de la solució

b. Característiques principals:

característiques de la fonamentació existent així com la

adoptada
•

del subsòl,

Són pilots de diàmetre petit. Aquests diàmetres
poden estar compresos entre els 150 i els 300

El

mm. Els de més freqüent aplicació en el recalç

cimentació existent va ser motivat per els següents

d’estructura són els del diàmetre 220 mm, al

paràmetres existents a l’obra a fonamentar:

sistema

de

micropilotatge

per

reforçar

recalç mitjançant l’execució d’una sèrie de micropilots, el

la

qual ens aporta els següents avantatges:
•

nostre cas el diàmetre és de 250 mm.
•

Consten d’una elevada capacitat de càrrega, fins

•

El casal objecte de refonamentació, és un

han fet que s’hagi escollit el sistema de

Rapidesa, economia i mínimes molèsties en el
recalç de cimentació mitjançant els sistema de

Dovelles de l’arc 2 desplaçades

a 1.800 KN. Tenen la possibilitat de treballar a

immoble ubicat entremitgeres i amb les dos

micropilotatge comparat amb l’execució d’altres

compressió i a tracció , inclús alternativament.

façanes que desemboquen a dos carres molt

sistemes.

•

Es poden realitzar verticalment o inclinats.

estrets i principalment peatonals i comercials, per

•

Es poden realitzar pràcticament a qualsevol tipus

tant és un obra amb una accessibilitat molt

sana de l’estructura sense la necessitat d’executar

de terreny, inclús bolos i roques de elevada

reduïda.

elements estructurals addicionals.

duresa

i

entravessant

qualsevol

•

•

obstacle

El

sistema

de

perforació

d’incorporar els micropilots a la part

Facilitat d’execució en angles inclinats, això permet
augmentar la seva capacitat portant en front a les

(mamposteria, formigó, etc).
•

Possibilitat

depèn

de

les

Esquerda

característiques del medi a travessar. Es poden

pilar

realitzar a rotació ( hèlices, tricons, corones de

façana

de

del
la

forces horitzontals, encara que al nostre cas no
•

Versatilitat d’execució en espais reduïts i de poca
accessibilitat.

•

lidia o diamant..) però al nostre cas ho farem per

Equip perforador de petites dimensions i silenciós.

rotopercusió mitjançant martells en cap del
micropilot.
•

•

s’assenta la fonamentació no posseeixen la

a la utilització de llots bentonítics o intubació

capacitat

(inclús perduda).
•

P.B on s’executen els micropilots

La maquinaria utilitzada és de petites dimensions
inclús desmuntable, el que permet la seva
realització

en

espais

reduïts

amb

poca

•

suficient

per

absorbir

les

càrregues transmeses per l’estructura de l’edifici,

També s’ha valorat el fet que a la planta baixa on

transmetre les

s’ha d’actuar hi tenim molt poc espai de

estrats del subsòl més profunds i resistents.

maniobra,

Es pot armar amb barres, perfils o tubs o

càrregues de l’estructura a

fet que fa que el recalç sigui més

per l’anterior exposat, no era possible l’execució

Els formigonats són amb morters o lletada d’alta

•

El formigonat al nostre cas es realitza mitjançant
injecció per fases a alta pressió, amb vàlvules
antiretorn, que permeten engruixir el bulb i
millorar la adherència pel fuste.

•

La justificació tècnica té com a funció la descripció d’una
proposta de micropilotatge par una cimentació, així com
la seva corresponent justificació. Això queda supeditat al

una descripció de les característiques tècniques dels
micropilots que s’executaran. Justificarem la capacitat de

Quan es va construir la nova façana, la del s.

càrrega real del micropilot tipus PAK’s 73/7.1, tant el seu

XVII, no la van situar de manera que gravités

tope estructural com la seva càrrega d’enfonsament.

sobre la fonamentació existent, causant un fort
assentament

a. Introducció

A continuació els presentarem el càlcul realitzat així com

de pilots convencionals.

resistència, d’elevada dosificació amb ciment i
amb la possible incorporació d’additius.

3. JUSTIFICACIÓ TÈCNICA I DEL CÀLCUL

criteri de la direcció Facultativa de l’obra.

complexa de realitzar. Per aquest motiu, així com

armadures mixtes.
•

portant

per tant amb aquest sistema escollit es pot

accessibilitat.
•

Les capes o estrats superficials del terreny on

Per mantenir estable la perforació, es pot recórrer

que provocava el sorgiment

d’esquerdes i moviments de les pedres de la
façana
Cata on es visualitza la fonamentació de la façana
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•

b. Dades disponibles

Es modelitza el terreny considerant un sistema

e. Càlcul de càrrega de treball del micropilot

bicapa, amb una primera capa de replè de gruix

g. Càlcul de la càrrega d’enfonsament del
micropilot.

Per la realització del la proposta tècnica es

variable que va des de la cota 0 fins a -1 o -8 m

La càrrega de treball d’un micropilot no deurà superar

disposa de l’estudi geotècnic realitzat per CECAM

on no es considera esforç de transferència i una

en cap cas la capacitat estructural de l’element ni la

Considerant la metodologia de càlcul exposat a la

(exp. 185/01, document adjunt).

segona capa formada per calcàries grises amb

càrrega d’enfonsament d’aquest, seguidament es

justificació adjunta:

alveolines i nummulits fins a la fi del sondeig i que

calcularan aquests dos límits considerant que la

segons l’estudi geotècnic li correspon un SPT >

càrrega de treball serà menor que les dos anteriors.

c. Hipòtesis realitzades

Q =Qf + Qp

100 cops, utilitzant la metodologia de Bustamante
A

la

realització

de

la

justificació

tècnica

rossament per fuste de 3,6 kg/cm2.

s’assumeixen les següents hipòtesis:
•

i un sistema de injecció IGU li correspon un

S’assumeix que el mecanisme de transmissió

d. Càlcul de l’estat de càrregues

dels esforços entre els micropilots i l’estructura

Qf = π * Øs * Ls *

f. Càlcul de la capacitat de estructural del
micropilot.
S’aplica la formulació dels pilars compostos de la
norma E.H.E considerant únicament la tuberia del

a fonamentar és adequat per suportar els

Les càrregues que arriben a la fonamentació de la

micropilot, en base a les característiques mecàniques

nivells

façana del C/ de la Força són:

de la tuberia.

d’esforços

als

que

treballarà

el

micropilot.

S’utilitzarà la metodologia de càlcul exposada

Pisos: 535 Kg/m2

Ce = Nd / 1,6

Øs = α * ds ( en aquest cas α = 1,0 )

per Bustamante, segons els càlculs de

Paret: 0,65 m x 2,6 T/m3 x 80 % = 1,35 T/ m2

a

Ls = Longitut del micropilot
s = Fricció lateral unitària límit.

Sent:

de

suports

compostos

de

la

normativa E.H.E.
Es considera que el morter aigua-ciment té

= Coeficient de seguretat = 2 en fuste i 3 en punta.
Nd = Esforç axil de càlcul.
Ac = Secció neta del formigó.

En aquesta per cada metre d’empotrament al substrat

Amb una llum de forjat de 4,20, i una alçada de paret

As = Secció total de les barres longitudinals.

resistent tenim una capacitat de càrrega de 7,21 Tn.

de 12,91 m, i suposant que el gruix del mur es manté

Ap = Secció de l’armadura tubular.

constant en tota l’alçada, baixen unes accions de la

Fcd = Resistència al càlcul de la breuada de ciment =

següent magnitud:

(25 N/mm2)/1,5 =16,66 N/mm2.

Utilització de la formulació de la capacitat
resistent

Fyd = Resistència de càlcul de les barres longitudinals.

una resistència característica de 25 N/mm2, i
per tant una resistència de càlcul de 16,67

Coberta: 0,39 T/m2 x 2,10 m = 0,82 T/ml

Fydt = Resistència de càlcul de l’armadura tubular.

N/mm2 una un cop aplicat el coeficient de

Pisos: 3 plantes x 0,535 T/m2 x 2,10 m = 3,37

Ce = Capacitat estructural del micropilot.

minorització de 1,50. S’estima oportú la

T/ml

utilització de ciment 52,5 SR.

Mur: 1,35 T/ml x 12,91 m = 17,42 T/ml

1,2 * Nd = 0,85 * (π/4*(150 * 1,4)2 - 1469,92) *
25/1,5 + 1469,92 * 560/1,15

TOTAL = 21,61 T/ml

•

Qp= Càrrega d’enfonsament en punta de càlcul de

Øs = Diàmetre mig del bulb, calculat com:

forats de portes i finestres)

•

micropilot.

1,2 x Nd = 0.85 x Ac x fcd + As x fyd + Ap x fydt

(el 80 % és per tenir en compte la repercussió dels

•

Qf = Càrrega d’enfonsament en fuste de càlcul del

Coberta : 390 kg/m2

continuació.

•

Sent:

Q = Càrrega d’enfonsament del micropilot.

micropilot.
•

/

Nd = 1061511,311 N

Es considera la tipologia de micropilot PAK’s
73/7,1 amb boca de perforació de diàmetre ø =

Com es pot veure la major part de la càrrega

150 mm.

correspon al mur de pedra.

Es considera una relació α = ø càlcul/ø perforació
= 1,0 (segons metodologia de Bustamante).

1,2 * Nd = 1273813,57 N

Substituint s’obté:
Ce PAK’s 73/7,1 = 663,44 KN

Qf = 3,14 * 15 * 1,4 * 100 * ½ = 7,21 Tn
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de les cates per visualitzar l’estat de la fonamentació

Aquesta estructura es composa de dos UPN-300

existent i de les restes arqueològiques.

col·locades de forma obliqua, tal com es mostra a la
fotografia, de tal manera que part de les càrregues que es

4.1 TREBALLS PREVIS

transmetien del pilar intermitg cap a la fonamentació
d’aquest, es repartissin cap als laterals, ja que tant el pilar

a. Per la realització dels micropilotatges s’ha de

com la seva fonamentació es trobaven en molt mal estat i

conèixer l’informe geotècnic. L’informe geotècnic

calien ser reforçats al no tenir la capacitat portant

del cas que ens ocupa ens aporta les següents

necessària.

dades necessàries:

Aquest procés es va realitzar amb mitjans manuals
degut al poc espai de maniobra, per que s’havia d’anar

Tall estratigràfic i nivell de la capa freàtica:

molt

Nivell A: Rebliment format per llims, sorres i argiles

en

compte

de

no

fer

malbé

les

restes

de colors marró i marró gris amb alguns fragments

A la fotografia d’acontiunació es pot veure la vista

arqueològiques i per ser un moviment de terres de poc

rocallosos i restes de materials de construcció.

exterior de les dos obertures massissades, les quals

volum.

Nivell

B:

Calcàries

grises

amb

Alveolines

i

Nummulites.
Característiques mecàniques del terreny.

un cop tapiades amb geros es procedeix a escardejar
Va constar de dos fases:

amb morter de calç la superfície de les mateixes,
perquè mentre duren les obres el seu aspecte digui

Aquestes cates tenen un ample variable d’uns dos

• Una retirada manual del paviment existent mitjançant

ho més amable possible.

metres perímetralment a la façana i als fonaments a

una punta i maceta, que al ser de rajols ceràmics

reforçar.

d’execució manual, tots ells havien de ser netejats

Nivell A: Es tracta d’un material que sol presentar

raspallant-los i emmagatzemats per la seva posterior

una compacitat solta i una consistència tova (12 i 40

d. Abans de procedir als treballs de micropilotatge

Kg/cm2).
Nivell B: Pel que fa al propi material calcari, aquest

l’equip

d’enginyers,

al

veure

l’estat

de

presenta una resistència a la compressió simple

fonamentació, així com el de la façana, recomana

elevada, clarament superior als 200 Kg/cm2) quan la

el reforç del pilar d’entre les dues obertures ja que

roca és poc alterada.

es trobava en molt mal estat i dèbil. El reforç es dur

recol·locació.

la

a terme mitjançant un estintolament amb una
estructura metàl·lica provisional.

Determinació de la profunditat estimada per la
fonamentació.
Fonamentació profunda en el nivell B, mitjançant
micropilots ( 7,60 m).

b. L’enginyer estructurista recomana procedir al
massissat dels arcs per reforçar i donar més

c. Preparació de la superfície de l’assentament

solidesa a la façana abans de deixar al descobert

realitzant prèviament el moviment de terres, net

la fonamentació i realitzar urgentment unes cates

d’obstacles i de material orgànic, amb una ample

a la part interior d’aquesta façana per veure

de

l’estat dels fonaments en els quals es recolza i

maquinària.

superfície

per

permetre

maniobres

de

• Extracció de les terres fins al nivell de sota
fonamentació, també amb mitjans manuals mitjançant

poder així efectuar un diagnòstic clar de l’origen
dels moviments ocorreguts i de les mesures a

Al nostre cas, es va portar a terme la gran part del

prendre.

moviment de terres quan es va procedir

un pic i una pala

i segons convingués un martell

hidràulic per disgregar la terra o trencar el morter

a l’execució

existent, la terra s’anava dipositant al carretó per dur-la
Fotomuntatge de les obertures estintolades

al piló on s’emmagatzemava per la seva reutilització.
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e. Realitzar la inspecció dels edificis colindants e

La divisió de Fonamentacions Especials de l’empresa

identificar els serveis que poden afectar la

Mecànica de Suelo LOSAN, S.A. va proposar el recalç

execució dels treballs, efectuant la convenient

de la fonamentació existent mitjançant micropilots

substitució o corriment dels mateixos, si fos

autoperforants d’injeció simultània PAK’s 51/10 de 10 -

proveïda de martell hidràulic de rotopercusió. Aquest

necessari. Al nostre cas no va ser necessari cap

13 m de longitud, amb un empotrament al terreny

capçal té una entrada directa per a la injecció a

actuació en aquest sentit.

resistent.

través del tub, des de la bomba d'injecció.

FASES D’EXECUCIÓ
1. Instal·lació

del

capçal de

rentat d'acoblament

26 unitas de micropilots PAK’s 51/10 de 10-13 m.
Total metres: 282 ml

4.2 PROCÉS CONSTRUCTIU

2. Col·locació de la primera barra proveïda de la boca
de perforació i, roscat de la mateixa al capçal de

MICROPILOTATGE

rentat.

4.2.1 Perforació, neteja, armat i injecció.

3. Inici de la perforació en el primer tram de terreny a
una pressió d'entre 5 - 15 kg/cm² i, relació A C/=0,4

Per que l’execució dels micropilots sigui inequívoca

(Aquest dosatge s'augmentarà o reduirà en funció de

al moment de perforar, es indispensable marcar al

l'efectivitat de l'escombrat).

terreny el centre dels micropilots mitjançant rodons

d'injecció haurà de ser el necessari per a tenir un

d’acer corrugat amb un filferro a la punta, ja que

escombrat

aquests tipus de marques no es preciós treure-les

efectivament es desallotgin tots els detritus des del

per perforar.

fonamentació s’executen amb martell de fons es
col·loquen les tuberies per trams d’1m abans

la perforació situant la màquina just al centre del

d’injectar la breuada de morter pel interior del tub.

els

treballs

de

taladrar

ininterromput

i,

que

4. Acoblament dels trams de barra de 1 m., mitjançant
maneguets roscats. Fins a arribar a zona de
empotrament.

micropilot; s’ha d’aplomar-se la torre o ploma i
s’inicia

i

fons de la perforació.

Les perforacions dels micropilots per reforçar la

Ja efectuat el replanteig dels micropilots, es realitza

continuo

El cabal

mitjançant

5. Formació del bulb en la zona de empotrament. Pel

rotopercusió el qual es tracta d’un d'un sistema de

mateix

perforació que utilitza l'aire comprimit per a accionar

procediment

s'augmentarà

la

pressió

d'injecció fins a 40 kg/cm² i el dosatge de ciment fins

el martell o eina de perforació al mateix temps que

a/A C= 0,5.

crea una circulació i transport del detritus cap a
l'exterior de la perforació. Simultàniament a la

El personal requerit és el que es consideri necessari

6. Una vegada arribada la cota adequada es procedirà

percussió s’efectua un moviment rotatiu per mitjà del

per a les característiques de l'obra. En termes

a detenir l'avanç i la percussió, mantenint la rotació

capçal de la màquina de perforació.

generals es precisarà d’un operari de la perforadora i

el temps necessari per a efectuar un bon escombrat

ajudant i, un operari de bomba d'injecció i mescladora

de la perforació amb la mateixa breuada d'injecció.

de ciment.

Finalitzat aquest estadi, es donarà per acabada la
instal·lació del micropilot.

La perforadora estarà proveïda de martell hidràulic de

Perfil i base de la boca de perforació

rotopercusió o cap de rotació (segons el perfil

7. Es procedirà a emplenar un part de treball en el qual

geotècnic), amb la potència suficient per a perforar a la

es reflectiran especialment els consums de ciment,

profunditat requerida i en el terreny específic amb el

pressió d'injecció i velocitat d'avanç, així com totes

diàmetre de perforació nominal de la boca de

les circumstàncies de la perforació habituals.

perforació.
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Seguidament es realitza l'abocament d'un formigó de

4.2.2 Escapçat

neteja i la col·locació posterior de l'armadura de la
Convé escapçar els micropilots, doncs el formigó de

sabata d'acord als plànols del projecte.

la capa superior acostuma a ser de dolenta qualitat.

Els esforços de compressió i tracció es transmeten al sòl

S’ha de tenir en compte que, cada cert temps, ha de

essencialment pel gran fregament aconseguit en les

retirar-se el material extret per a permetre a la

parets laterals de recobriment de ciment injectat,

màquina maniobrar.

protegint-se amb eficàcia front la corrosió, formant així
un conjunt homogeni barra-ciment-terra.

A la foto contigua es pot veure dos micropilots ja
realitzats, però encara tenen la capa superior exterior

4.3 ASPECTES A TENIR EN COMPTE

sobrant que picant manualment s’extreu.
Han de revisar-se diàriament els aparells d'elevació i
dispositius de maneig o perforació, sempre abans de
començar els treballs.
L’empotrament del micropilot en el seu encepat no ha de
A

l’esquerra

ser inferior a 5 cm.

la

Ha de vigilar-se el volum teòric del morter i el realment

rosca de final de

emprat, a fi que no existeixin diferències apreciables en

tram d’armadura

menys, o grans diferències en més.

s’observa

tubular.
Es recomana realitzar un part diari per a cada micropilot,
on constarà:

4.2.3 Soldadura de les platines

L'armadura es prepara fora de la zona a pilotar,
preveient els trams de tub necessaris per a
efectuar els entroncaments mitjançant rosca, i es
talla el tram del tub amb la longitud necessària.
Aquesta armadura ha de sobresortir del terreny
una longitud determinada (entre 60 i 90 cm.) a fi
de soldar-li després una platina que garanteixin
l'adherència entre encepats i micropilots.
Amb la disposició de micropilots perforats, es
calcula que la desviació en planta no superi al
10% del diàmetre del micropilot; en relació a la
seva verticalitat, la desviació no ha de superar el
4% de la longitud del micropilot. El buidatge es
realitza per mitjà d'aire a pressió

•

Data i hora d'inici i finalització.

Després de finalitzar la injecció i de l’escapçat, es

•

Diàmetre i profunditat arribada.

realitzen les soldadures de unes platines d’acer a

•

Longitud de l'armadura i profunditat fins a la

l'armadura tubular del micropilot que sobresurt del

introducció de la mateixa.

En aquesta fotografia contigua es pot observar un

terreny, per a produir bona adherència entre el

•

Volum del morter.

micropilot ja escapçat i gairebé acabat a falta de la

micropilot i el encepat o cèrcol perimetral.

•

Altura de l'escapçat. I totes les variacions que es

platina, composat d'una armadura de tub d'acer

produeixin i no estiguin previstes en el projecte.

roscat exteriorment en els extrems, que constitueix
el seu nucli resistent i un recobriment de barreja

4.3.1 Criteris de Mesurament

breuada de ciment d'alt dosatge injectada tant en el
Metre lineal (ml) realment executat.

moment de la perforació, fent la funció de fluid de
neteja, com per a la injecció definitiva formant el

4.3.2 Control de qualitat

bulb i fust del micropilot.
Platina
També es pot observar a la imatge el maneguet de

¾

Controls Durant el Procés

d’ancoratge

la unió roscada entre els trams d’1 m d’armadura

Durant el procés, han d'efectuar-se els següents

tubular.

controls:
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1.- Replanteig del micropilot: es verificarà que el

4.3.3 Mitjans auxiliars

replanteig del micropilot es realitzi d'acord als

•

Replanteig dels eixos.

•

Aplomat.

•

Nivell del cap del micropilot.

Materials

plànols de projecte. Haurà de comprovar-se:

2.- Inspeccions de la Perforació. Ha de realitzar-se
perforació. Tenir les dades sobre disposició dels
micropilots per cada grup i la profunditat de la
perforació de cada micropilot.
3.-Muntatge

i

Disposició

de

Mà d'Obra

un control per a conèixer el diàmetre de la

l’armadura

tubular/camisa: Convé realitzar una inspecció per
cada 3 grups de micropilots controlant la longitud i el
diàmetre de l'armadura.
4.-Injecció

de

Ciment:

Controlar

la

qualitat

i

consistència de la breuada de ciment.

Desviació en el nivell de la cara superior del
micropilot ja escapçat: + o - 150 mm + 30 mm.

•

Desviació

del

diàmetre

de

la

secció

Maquinària

ha de comprovar-se:

del

micropilot : + 0,1 d < 100 mm - 20 mm Tots els
controls han de quedar registrats en el P.P.I.

¾

Assajos

Breuada o morter per a injecció: Realitzar el control
corresponent sobre els materials empleats (aigua i
ciment), el seu dosatge i la seva resistència
mitjançant presa de provetes, d'acord a lots
planificats.
Acer armadura tubular: Han d'exigir-se els certificats
de qualitat i procedència de les camises i armadures
interiors.

Altres Mitjans

corresponent.

Relació a/c de 0,5 de
resistència
característica 25
N/mm2.
Barra Ø 51 mm / E =
10 mm

Camisa d'acer: com
intubació.
Maneguets
d’empalmament.
Maquinista per a operar
l'equip de perforació.
Bombista para efectuar el
bombeig del formigó.
Peons per a col·locació
d'armadura tubular i en
procés d'injecció de
breuada.
Peó per a encarregar-se
de l'eliminació del
material que extreu
l'hèlix.
Equips pel formigonat,
Formigonera
compost per:
PUTZMEISTER
- Màquina de fabricació
de breuada de ciment.
Formigonera.
- Bomba injectora.

5.- Cota Superior del micropilot: Després d'Escapçat

•

Breuada de ciment per a
injecció.

La màquina
micropilotadora es
desplaça sobre erugues i
posseïx una torre on es
troben els dispositius de
taladrat, manipulació
d'armadures tubulars i
injeccions.
Compresor.
Subministrament
d’energia elèctrica (380 v
trifàssic)

Màquina tipus
columna amb rodes.
Planta micropilotatges i riostres de fonamentació

Directament de la
xarxa.

Punt d’aigua a una
distància inferior als
50 m del punt
Subministrament d’aigua.
d’emplaçament de la
màquina. Directament
de la xarxa.
Transport de
Camió.
maquinària.
Canonada per a
intubació.
Vibradors (contar sempre Vibrador pneumàtic
amb una reserva).
PNU
Martell picador petit o
similar.

Secció nivells P.B
RELACIÓ DE MICROPILOTS
Nº micropilot
1
2
3
4
5
6

Profunditat
13,00
10,00
11,00
11,00
13,00
10,00

Nº micropilot
7
8
9
10
11
12

Profunditat
10,00
11,00
11,00
11,00
11,00
11,00
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Nº micropilot

Profunditat

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

11,00
11,00
11,00
10,50
12,00
10,00
11,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,50
11,00
11,00
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4.4.2

Encofrat i armat de la riostra de
fonamentació.

Abans de procedir a la distribució i col·locació de les
armadures es procedeix al muntatge de l’encofrat de la
sabata, aquest encofrat, tal com es pot veure a la
fotografia superior es realitza amb taulells de fusta i amb
llistons col·locats a mode de puntals clavats als taulells
perimetrals per actuar de contraforts per evitar que amb
l’empenta de l’abocament del formigó l’encofrat bolqui.
Seguidament es procedeix a la col·locació de l’armadura
cosida a obra.

4.4 ROCÉS CONSTRUCTIU DE LA RIOSTRA
DE FONAMENTACIÓ
4.4.1

Característiques de l’encepat

Posteriorment s’executa una sabata correguda i
riostra perimetral connectada a la sabata ja existent.
Les bigues pel recalç de la façana de Força 19
portades a terme són de 60 x 70 cm amb 4 ø 20
superior, 2+2 ø 12 de pell i 4 ø 16 inferior, amb dos
estreps ø 10 cada 20 cm. Només quan ens fiquem a
sota la façana, hi ha un reforç de 2 ø 20 que es
perllonguen 70 cm des de cara de la biga
perpendicular, i en aquesta zona de sota façana, els
estreps estan cada 10 cm.
És molt important que les barres portin colze,
especialment quan acaben sota la façana que volem
recalçar. També és molt important respectar les
longituds de cavalcament (solape) de les barres si
ho fem a trossos per poder-les ajustar a la mida

A la següent imatge es visualitza les dues barres de

necessària. La longitud que cal pels ø 20 és força

reforç de Ø 20 que només col·loquen sota mur i

gran, davant això hi ha la possibilitat de soldar les

serveixen de connectors amb la façana, es perllonguen

barres, amb la qual cosa es reduiria molt.

70 cm des de cara de la biga perpendicular, i en aquesta
zona de sota façana, els estreps estan cada 10 cm degut

A continuació s’adjunta el croquis de les riostres de
fonamentació

on

s’indica

els

diàmetres

l’armadura així com les seves diemnsions.

de

Croquis de les riostres de fonamentació

a un esforç tallant major.
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abocat amb bomba mitjançant manegues, ja que el

Posteriorment i quan el transcurs de l’obra ho permeti

temperatura, normalment entre 35 i 45 º C, depenent

camió formigonera s’ubica al C/ Ballesteries i les

es procedirà a l’execució de l’acabat del paviment,

del tipus de terra.

mànegues pugen per l’espai de l’ascensor fins a la

utilitzant el material reciclat de l’anterior paviment, es a

El terra radiant brinda confort a baixa velocitat de l’aire

planta baixa on tenim la riostra a formigonar.

dir, s’utilitzaran els rajols ceràmics extrets i ja netejats.

(1,5 m/s) perquè calefacciona per radiació sense
aixecar pols ni microorganismes. No asseca l’aire ni

Arribat aquest moment es pot dir que els treballs de
refonamentació es poden donar per acabats

5. PAVIMENTACIÓ
5.1 Introducció

les mucoses nassals, i manté els peus calents mentre
es respira aire fresc. Per tot això, és el sistema
recomanat per la Organització Mundial de la Salut.
Un altre motiu perquè es va triar aquest sistema és el
fet de que les estances del nostre edifici son molt
amplies i mitjançant el terra radiant es produeix una

En aquest apartat explicarem el seguiment de

4.4.3

Formigonat de la riostra de

l’execució dels treballs de pavimentació de les

fonamentació

vivendes, per això es indispensable descriure i
explicar la instal·lació del terra radiant ja que és un

Prèviament ja s’ha realitzat la capa de formigó de
neteja

per

l’anivellament

del

fons

de

la

fonamentació, de 10cm de gruix, mitjançant formigó
en massa HM-10/B/20/I. Després es comencen a
realitzar els treballs de formigonat, tal i com es pot
veure a la imatge de sota.

sistema de calefacció empotrat a dins del paviment.
Encepat formigonat
Un cop vertit el formigó s’ha de procedir al curat i al
vibrat del mateix, tal com es veu a la imatge anterior,

de pavimentació:

aquest vibrat es dur a terme amb un vibrador flexible
perquè arribi a tots els racons de la sabata i passi

•

Instal·lació del terra radiant.

entre les barres d’acer.

•

Execució del paviment continu de formigó.

5.2.1 Motivacions de l’elecció del sistema terra
radiant
Vibrador pneumàtic
PNU

El sistema escollit per calefactar les vivendes és el
fet mitjançant terra radiant, el qual és un sistema
bastant novedós.
La principal motivació de l’elecció d’aquest sistema
va ser el fet de que no trobem cap element que ens

A la fotografia d’acontinuació es pot veure el formigó

ocupi espai, es a dir, el emissors de calor es troben

ja endurit al cap d’uns dies a falta de l’extracció de

ocults, això no seria possible en el cas que s’hagués

l’encofrat.

instal·lat radiadors.
La calefacció per terra radiant és el sistema que

formigó armat HA-25/B/20/IIa fabricat a central i

Els caps dels micropilots que sobresurtin massa,
seran tallats amb la radial.

major temperatura a nivell del terra i decreixent amb
l’altura. D’aquesta manera no es desaprofita energia
escalfant innecessàriament la part alta de l’estància.
Això significa que el terra radiant també és un sistema
molt adequat per escalfar vivendes altes, com és al

En resum hi haurà dos parts destacables en l’apartat

5.2 Terra radiant

Aquest procés de formigonat es dur a terme amb

distribució de temperatures a la sala , mantenint una

proporciona un major nivell de confort dins d’una
vivenda o local. Consisteix en una xarxa de tuberies
enterrades al terra per les que circula aigua a baixa

nostre cas.

5.2.2 Característiques de terra radiant
El sistema de terra radiant utilitzat és de la casa
REHAU: un sistema complet des de la caldera fins a
la regulació individual a les habitacions.
En aquest cas ens centrarem només al que fa
referència a la instal·lació en el paviment, es a dir al
sistema composat per el suport guia i les tuberies que
va empotrat al paviment.

•

Components

a) Tuberia:
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Al nostre cas s’utilitza un tub de polietilè de secció

Aquesta planxa va complementada amb banda de

16 x 2,0 mm.

aïllament perimetral.
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b) Aïllament acústic: làmina foampex 1,5 mm.
S’estén una capa de làmina foampex de 1,5 mm de gruix

Els tubs RAUTHERM S de TAU-PE-xa estan

c) Aïllament acústic:

com atenuant acústic. Les làmines aniran solapades uns

reticulats per peròxid. Mitjançant la capa de bloqueig

10 cm entre cadascuna.

insoluble en aigua EVAL, els tubs són impermeables

Làmina anti-impacte (anti-taconeig) tipus foampex

a la difusió de l’oxigen segons DIN 4726.

de 1,5 mm.

c) Sòcol perimetral foampex 10 mm.
Visió de conjunt del sistema muntat a obra

b) Suport: Nopes:

d) Aïllament termo-acústic:

Preparar un sòcol perimetral de foampex, però d’1 cm de
Visió de les diferents capes en conjunt, de dalt a baix:

gruix, que farà de junta perimetral i tindrà una amplada
d’uns 13 cm, uns dos cm més alt que el paviment de

-

Aïllament tèrmic: llana de roca Rocksol-2 525.

-

Aïllament acústic: làmina foampex 1,5 mm.

-

Sòcol perimetral foampex 10 mm.

-

Barrera antivapor: làmina de plàstic (100-200
micras).

-

Suport : nopes REHAU 15/45.

-

Tubs RAUTHERM S de TAU-PE-xa, de polietilè de

formigó.
Porta una banda autoadhesiva que s’enganxarà contra
el parament, i en el cas que es necessiti es clavarà amb
puntes contra els murs i envans resseguint tot el
perímetre de les habitacions.

secció 16 x 2,0 mm.

2.2.3 Procés constructiu
Panells rígids de llana de roca volcànica lleument
Esquema tipus del sistema en conjunt

impregnada amb resina fenòlica.

•

Treballs previs

Aquest tipus d’aïllament utilitzat és el de la casa
Al nostre cas s’utilitza Planxes de nopes REHAU

ROCKWOOL el tipus ROCKSOL-2 525.

- Execució de les altres instal·lacions: pas de les

15/45 amb densitat 50kg/m3.
Aquest suport utilitzat fa la funció de guia pels tubs, i
ofereix una resistència màxima per a la col·locació.
La planxa de nopes REHAU és d'escuma de
poliestirè de qualitat controlada, d'una densitat de
35kg/m3 i 50kg/m3 i compleix amb els requisits de la
UNEIX EN 13163 .
Disposa d'encadellat autofixació perimetral i barrera
antivapor incorporada en la cara inferior que
impermeabilitza, conforme UNEIX EN 1264 contra
l'aigua de pastat del morter i la humitat.

•

Les mesures de cada panell són:

Llarg: 1200 mm.

instal·lacions pel celràs i així evitar malmetre el

A

paviment acabat.

l’esquerra veiem el

imatge

de

- Execució dels envans.

sòcol perimetral i la

- Netejar el suport (forjat) eliminant tota rugositat o

marca

ondulació.

Ample: 600 mm.

del

nivell

fins on arribarà el

Gruix: 60 mm.

paviment

•
•

la

Execució del terra tèrmic

de

formigó acabat.

Característiques tècniques:

a) Aïllament termoacústic: llana de roca
Densitat nominal: 150kg/m3.

Rocksol-2 525.

Conductivitat tèrmica: 0,041 w/(m.k.)
Soroll d’impàcte: Rigidesa dinàmica: 11.201.106
N/m3.

Col·locació d’una sola capa de panells de llana de

d) Barrera de vapor: làmina de plàstic (100-200
micras)

roca. Col·locar-los a trencajunts cuidant que quedin
molt junts e inclús amb certa pressió entre ells.

Per evitar les humitats i una hipotètica filtració del
formigó entre les unions de les nopes.
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Les unions de les bandes de plàstic han de solapar-

Els circuits es comencen a col·locar des de la sortida

A continuació es mostra un plànol de la distribució i els

se 10 cm com a mínim.

de col·lector i cada circuit ha de ser continuo en tot

recorreguts del terra radiant:

el seu recorregut, però si s’ha de fer alguna unió es
Aquest plàstic ha de sobresortir per sobre dol sòcol.

fa amb casquet corredís proporcionant una unió
inseparable empotrada al terra.

e) Suport : nopes REHAU 15/45.
Les planxes aniran dipositades sobre la làmina de
plàstic.
Cada una té una ranura d’autofixació, per unir
firmament les diferents planxes entre elles, es un
sistema semblant a un encadellat.
Proporciona una fixació òptima del tub exposat, el
qual durant l’execució s’ha d’anar en compte a no
fer-lo malbé.
Presenta uns ponts distanciadors, per que els tubs
quedin completament envoltats pel morter.
Circuit col·locat a obra
Previ

a la col·locació dels tubs propis del terra

radiant, es col·loquen els tubs corrugats de la

A la imatge d’acontinuació es veu un dels col·lectors

instal·lació elèctrica per el perímetre de les estances.

d’una vivenda. Es tracta d’un sistema modular
variable complert, amb claus d’emplenat i de
buidatge per a cada circuit, normalment hi ha un
circuit per estança, depenent la superfície a
calefactar, també consta d’aixeta de pas de bola.
Darrera el col·lector es pot observar la columna de
muntants de coure embeinats.

Nopes amb els tubs de la instal·lació elèctrica
Plànol planta tipus instal·lació terra radiant

f) Tubs RAUTHERM S de TAU-PE-xa, de
polietilè de secció 16 x 2,0 mm.
Com es pot veure al plànol, es marquen els diferents

Les estances poden tenir més d’un circuit si la seva

Aquests tubs al ser d’un material flexible es van

circuits de cada estança amb els metres lineals de

superfície ho requereix.

col·locant entre les nopes de les planxes suport que

tub. Aquests tubs parteixen del col·lector, el qual

Si el tub passa per l’exterior, s’ha d’aïllar amb una

fan de guies, la separació entre tubs és modulable

s’amaga dins d’un caixó de fusta empotrat a la paret.

camisa durant el recorregut no calefactat.

cada 10 cm.
Col·lector d’un pis tipus
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5.3.2 Característiques del paviment

5.3 Paviment continuo de formigó

formigó.

5.3.1 Motivacions de l’elecció del paviment
continuo de formigó
La direcció facultativa del projecte va escollir un
acabat continu pel paviment interior de les vivendes,
aquest paviment es va realitzar amb formigó amb
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És

una

fibra

100%

de

polipropilé,

Aquest tipus de paviment són resistents, vistosos i

especialment dissenyada per a la seva ocupació en

duradors. Aquest paviment suporta les condicions

formigó. Gràcies a la xarxa tridimensional que forma,

ambientals més adverses, així com, l'atac d'àcids,

evita l'aparició de fissures motivades per retracció,

taques de greix i oli etc. Aquests factors, sumats al

millorant de forma substancial la qualitat de l'estructura

gairebé nul manteniment, expliquen el seu gran triomf

de formigó executada.

enfront dels desplaçats paviments tradicionals.

colorant i amb un vernís a la seva superfície per

•

reduir la seva porositat.

Components
Tipus de juntes segons tamany

Els sòls de formigó s'han convertit en una nova

a) Mallat
d) Sòcol

opció per els arquitectes i dissenyadors, el formigó
com material de paviment, ja no solament és usat en

Mallat electrosoldat de 20 x 20, Ø6mm, acer B 500 T.

paviments de vies i zones exteriors o sòls industrials,
la seva versatilitat a l'hora de triar acabats, en

Perfil d’acer inoxidable doblegat 40 x 20 x 1,5 mm.
Aquest sòcol anirà emplenat entre la paret i el perfil amb

b) Formigó

diferents colors, dibuixos, impresos i tota classe de

morter.

dissenys personalitzats ho converteix en el sòl òptim

El tipus de formigó utilitzat és H-25/F/12/IIa, de

en relació acabat preu.

consistència fluida fabricat a central i vertit amb
bomba. Per evitar que s’esquerdi el paviment aquest

Al tractar-se d'un paviment continu, s'eviten els

ha de tenir un guix mínim de10 cm, ja que no tindrà

problemes

cap tipus d’acabat amb cap altre material. Els

de

deteriorament

ocasionats

en

paviments discontinus o peces soltes, al llarg del

additius afegits al morter són:

COLORANT BLANC. Per donar una color gris més
clar que el del gris natural del formigó, al moment
d’elaboració del formigó s’afegeix colorant en pols.

c) Juntes de dil.latació

temps, per la penetració d'aigua, moviment de les
peces i trencaments, que es tradueix en molèsties

POZZOLITH 398 N (reductor d’aigua plastificant): és

per als usuaris: sots, esqueixades, torcedures.

un

de

La "regla-junta TOFFOLO" és un perfil de P.V.C. buit

característiques polifuncionals, permetent rendiments

que absorbeix les dilatacions del formigó. Les seves

de plastificant a baix dosatge d'additiu i rendiments

parets laterals tenen 2 estries perquè quan el formigó

s'aconsegueixen paviments totalment acabats en

de

es dilati, la junta segueixi el moviment.

una sola operació, s'eviten endarreriments en la

l'incrementar la dosi. Gràcies a aquesta versatilitat,

finalització de l'obra i els inconvenients que això

POZZOLITH 398N és l'additiu indicat per a plantes de

La seva base ampla li dóna una estabilitat perfecta.

suposa.

formigó preparat, on amb un sol additiu poden

El vèrtex de la regla és rígid perquè serveixi de guia-

obtenir-se diferents tipus de formigons.

corredissa quan es passa el regla vibrant.

Amb

la

realització

del

paviment

continuo,

additiu

presentat

superplastificant

en

(en

forma

reducció

líquida

d'aigua)

a

e) Acabat: vernís
HORMITÓN: Basat en resines sintètiques, penetra pels

Dependent de la superfície tractada, es poden
obtenir significatius estalvis respecte al cost que

REOMIX 770 (plastificant): El formigó aplicat sobre el

El fratassat d'aquestes regles amb el paviment és

porus del formigó, endurint-lo superficialment, evitant la

suposa l’execució de l’acabat del paviment amb

terra radiant ha de tenir una fluïdesa superior per que

normal així com el polit en una superfície d'espessor

formació de pols i assolint una bona resistència

rajoles, llambordes, lloses, o altres paviments

penetri entre els tubs i les nopes, aquest additiu de la

de 2 a 3 mil·límetres.

mecànica i química, alhora que ho impermeabilitza,

discontinus convencionals.

casa BASF, aporta un elevat poder fluïdificant i

El seu perfil buit pot servir també de guia per a cables.

impedint la penetració de l'aigua, olis, grassa, etc.

reductor d’aigua.
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5.3.3

Procés

constructiu

del

paviment

continuo de formigó

-

Aquestes juntes travessen tot el guix de formigó

permís de tall del c/ Ballesteries no serà tant

que fa de paviment absorbint els moviments de

prolongat.

dil·latació d’aquest, que al estar sobre un terra
radiant són superiors a un terra convencional.

a) Col·locació del Mallat

En aquesta imatge s’observen les mangueres per on
es condueix el formigó ja preparades.

Prèviament s'haurà col·locat una capa de malla
electrosoldada solapada entre si per a reforçar la
resistència que pugui tenir el formigó per si mateix
només.
Aquest

mallat

es

fixaran

mecànicament

amb

farratges d’acer a les nopes perquè aquest mallat no
Bomba a P.B C/ Ballesteries

es mogui al abocar el formigó.

c.2) Preparació del formigó
Com que el formigó ve de central formigonera arriba

Junta ja col·locada a obra

amb camió formigonera i aquest fa el seu accés pel C/

Es procurarà alhora de situar les juntes que la seva

Ballesteries on ja hi tenim la bomba i les mangueres

ubicació recaigui sota els llindars de les portes, ja

preparades.

que així es dissimularà la seva existència.
Al ser un carrer molt estret i d’un sol sentit de circulació
hem de sol·licitar un permís a l’ajuntament per tallar el
carrer unes 3-4 hores.
Terra radiant amb el mallat col·locat

Mangueres per formigonar

b) Col·locació de les juntes de dil·latació

Protecció del terra radiant

Previ, també al formigonat del paviment les juntes es

Durant els treballs de preparació de les mangueres o

col·locaran cada 10m lineals com a màxim i

de qualsevol altre operació, per circular sobre el terra

s’aprofitaran les ubicacions de les portes per la seva
col·locació i dissimular aquesta ranura.

Junta sota llindar porta

radiant ja executat s’ha de protegir aquest amb taulons
de fusta per no malmetre ni les nopes ni els circuits.

c) Execució de l’acabat de formigó
-

Col·locar uns tocs de formigó en la longitud de la
junta, a les extremitats, posar les paletades a 20
o 25 cm. de les puntes de les regles. Posar el
nivell sobre aquests punts.

-

Col·locar les juntes i protegir-les amb els tocs de
morter fins a mitja distància entre les 2 estries
com a màxim. Comprovar la seva alineació amb
el cordó.

A la pròxima imatge es pot veure la bomba que es

c.1)

Preparació de la bomba i de les

situa a la P.B del C/ Ballesteries i des d’on pugen les

mangueres pel formigonat.

mangueres fins als pisos a formigonar.

Per poder començar a formigonar a primera hora
del mati es deixen les bombes de formigonat

També com es pot observar es protegeix la vorera del

instal·lades i preparades el dia anterior al del

carrer amb plàstics per evitar malmetre la zona pública

formigonat perquè al moment de formigonar només

amb esquitxades de formigó, aquesta operació es

s’hagi de abocar el formigó. D’aquesta manera el

realitza moments abans de venir el camió formigonera.

Camió ubicat al C/ Ballesteries
Moments abans de procedir al formigonat es va
introduint a la formigonera les fibres de poliuretà per una
boca que te a la part posterior del camió.
Des del camió es va introduint el formigó a la bomba i
aquesta al mateix temps la bombeja a traves de les
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mangueres que van abocant el formigó a la planta a

El procés de pavimentació es desenvolupa mitjançant

A la imatge anterior es pot veure com es va passant

formigonar.

l'abocament, estès i reglejat del formigó al nivell

l’helicòpter per allisar la superfície del formigó i es van

previst:

treient les petxades marcades pels operaris.

b) Col·locació del sòcol.
El sòcol es un perfil d’acer doblegat de fàbrica que arriba

A la imatge següent el paviment ja ha estat fratassat i

a l’obra en forma de 6 ml i mesura 40 x 20 x 1,5 mm.

es pot comprovar la diferència de textura superficial
molt més llissa.

Les parets al fer canvis de sentit, s’han d’anar tallant els
perfils segons les cantonades i les formes perimetrals de
les estances.
Aquests talls s’executen amb angles de 45 º i s’executen
mitjançant la serra mecànica de la imatge contigua amb

Abocament i estesa del formigó

la qual es pot fer els talls amb diferents angles.
Introducció del formigó a la bomba

c.2) Abocament i anivellat del formigó
Seguidament es procedirà a retallar fins a la cota

Prèviament a l’abocament del formigó es marca uns

superior del paviment el sòcol de foampex junt amb el

nivells amb làser a un metre de la cota del paviment
acabat.

plàstic sobrant.
Anivellat de la superfície i reglat de la mateixa.
Finalment es procedeix a l’aplicació amb pistola d’un
El compost de formigó es va abocant mitjançant

vernís de guarit sobre la superfície del formigó una

bomba i mangueres començant per la zona més

vegada finalitzat el paviment per a protegir i perquè no

llunyana de l’accés de les mangueres.

sigui porós e inclús per a donar un aspecte més

Serra elèctrica

brillant. Al nostre cas, la D.F no va triar un acabat amb

per tallar els

color, el que pretenien era que es veiessin les aigües

sòcols

c.3) Tractament superficial

que queda de manera natural a la superfície una
Mentre el formigó està fraguant es realitza un
Marcatge dels nivells d’acabat del paviment

vegada a endurit el formigó.

tractament superficial mitjançant el fratassat mecànic

Els diferents talls de perfil es van enganxant amb un

amb fratassadores o helicòpters.

cordo de silicona a tota la seva longitud i cada 1m amb
claus no gaire llargs per no foradar el terra radiant.

També, abans de formigonar es protegeixen les
parets amb plàstics per que no s’esquitxin i
s’embrutin.

Aspecte
paviment

del
ja

finalitzat d’un
Plàstics protectors de les parets

dels pisos

Sòcol col·locat a obra sense el replenat
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Finalment aquest sòcol s’emplena amb morter.

6.1.2

•

Característiques dels paraments

Es

Components

a)

Sòcol ja acabat

6. RESTAURACIÓ DELS ELEMENTS DE

semblants

per

vius, units per un ciment també calcari.

interiors són murs realitzats amb mamposteria de

Els carreus que formen els murs de mamposteria són

pedra,

que

de pedra de Girona, una roca calcària que pertany al

murs

grup de les roques sedimentàries. Incrustats al seu

mitjançant la col·locació manual de pedres. En la unió

interior i visibles a la superfície, és característica de la

d’aquestes peces es va utilitzar argamassa, un tipus

pedra de Girona trobar fòssils de nummulits, algues

de morter format per cal que actua com a aglomerant

calcàries, ostres, cargols de mar o eriçons.

en

roques

Amb freqüència està formada per closques d'organismes

Carreus de pedra de Girona

Al cas que ens ocupa tant la façana com les parets

consisteix

d'altres

l'efervescència que dóna al ser tractada amb àcids.

existents

aquest

distingeix

és

un

sistema

la

construcció

tradicional
d’aquests

La seva densitat real és de 2,4 - 2,8 kg/dm³; la seva
duresa oscil·la entorn de 3 .
És

molt

permeable com

a conseqüència

d'estar

freqüentment esquerdada.
Aquestes roques carbonatades poden sofrir en alguns

sorra i aigua que al secar-se adquireix una

ambients, els efectes de la contaminació química, que

constitució molt dura.

produeix en elles certa pèrdua de matèria.

PEDRA

Els seus principals enemics són CO2, SO2 i NO2. No
obstant això, s'han utilitzat, al llarg dels segles, en

6.1 Paraments de pedra

nombroses edificacions en les quals es pot comprovar la
seva durabilitat, noble aspecte i facilitat de llaura

6.1.1 Introducció

(catedrals de Burgos, Lleó, Segòvia, Valladolid i
Palencia).

En línees generals, els criteris a seguir en aquesta
actuació seran de màxim respecte cap a l'original,

Carreu de pedra de Girona seccionat on es veuen

sempre que l’estat de la pedra ens ho permeti.

els nummulits incrustats.

S’ha de tenir en compte que durant molts anys el

Gran part de parets que trobem al casal són parets

nostre casal va ser abandonat i que per tant les

mixtes formades per pedres de diferents tamanys i

parets i la façana de pedra no han estat objecte de

material ceràmic, normalment rajols massissos.

cap tipus de tractament, no s’ha realitzat un

restauració

o

Aquest tipus de pedra té valors molt baixos de

és una pedra dura, de gra fi, susceptible de poliment i
conservació

es

valorada pel seu acabat de color, dibuix i vetejat.

centra

principalment en la neteja, en la prevenció de riscs

càlcic

extrems poden ser necessària la substitució de

(i

de

proporcionen

peces per realitzar una autèntica rehabilitació.

vegades
valors

de

també

magnèsic)

resistència

a

que
flexió,

compressió, ancoratge i impactes, intermedis i alts,
També trobem parets fetes només de carreus de
pedra.

gènere

Nummulites,

que

presentant bones qualitats per a la talla i facilitat de tall
a causa de la seva baixa abrassivitat.

Han estat utilitzades com a roca ornamental i de
construcció des de fa molts segles en nombrosos llocs
de la serralada Transversal, especialment a la rodalia de
la ciutat de Girona, fins a l punt que aquestes roques es
coneixen popularment i comercialment con a Pedra de
Girona.

Són roques constituïdes majoritàriament per carbonat

pel material i rejovenir el seu acabat. En casos

del

confereixen a la roca una textura granular molt marcada.

apte per la construcció, ja que segons els picapedrers

procedir a una restauració.
Aquesta

macroforaminifers

Característiques:

unes determinades característiques que la fan molt

desgast, aquest factors són els que ens han portat a

1,49 Km2 situats al nord de la zona estudiada. Són de
color gris clar i sovint contenen nombroses closques de

porositat i absorció, és d’un color gris - blavós, amb

manteniment adequat i la pedra ha patit un gran

Les calcàries terciàries de la formació Girona afloren en

Avui dia encara existeixen tres petites pedreres actives
al sector est d’aquesta ciutat, que exploten material amb
finalitat ornamental.
Nogensmenys, la majoria de les pedreres de les
comarques gironines que aprofiten aquestes calcàries ho
fan per a la fabricació d’aglomerants, i per a l’obtenció
d’àrids de trituració.
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Tot i que quan s’exploten per aquests usos (àrids de

ja que posseeix porus que deixen transpirar les

trinxat,

parets i al mateix temps la impermeabilitzen.

aglomerants)

l’arrencada

es

realitza

mitjançant voladura amb explosius, si el que es

66

•

Parets interiors

6.1.4 Procés de Restauració

-

Ruptures i falta de volums.

La restauració va pretendre retornar els paraments de

desitja és obtenir blocs de mida gran, com és el

També el nucli que conserva, regula la temperatura

-

Fissures en dintells d’obertures.

pedra, tant exteriors com interiors a l'estat anterior al

nostre cas de la roca ornamental, llavors es fa

de l’interior del casal gràcies a l’efecte respiració de

-

Existència de taques de brutícia.

deteriorament, a més de tractar la pedra per a la seva

fragmentant la roca amb tascons o falques, seguint

l’interior a través seu.

-

Paraments revestits amb guix i/o pintura.

futura conservació.

un sistema a tradicional, o més modernament, amb
taladres, serres o martells hidràulics.
Els fragments alliberats es serren per obtenir-ne els

Per això la resta de materials dels paraments han de

Aquesta intervenció de restauració inclou aquests

ser tradicionals com ho és en el nostre cas de la

tractaments:

pedra o el material ceràmic.

blocs paral.lelepipèdics que són aptes per ser

-

Neteja.

transportats fins als tallers de marmolisteria, ja lluny

Aquest tipus de morters no es caracteritzen per la

-

Rejuntat.

de la zona d’explotació on són acabats mitjançant

seva gran duresa a curt termini, sinó per la seva

-

Reintegració de volums.

poliment o repicat.

plasticitat, color clar i mal·leabilitat a l’aplicació.

-

Cosit de fissures.

-

Consolidació.

-

Protecció.

La pressió urbanística de la ciutat de Girona

6.1.3

Estat de conservació – estat actual

restringeix en gran mesura les activats extractives
d’aquests materials, a més limitades per la seva

-

•

presència de jaciments arqueològics molt importants
just en aquest sector, fan poc viable els seu
aprofitament a gran escala en el futur.

reintegracions

amb

morter

de

intervencions anteriors ja deteriorat o poc apropiat

Parets exteriors

localització parcial dins el PEIN de les Gavarres.
En qualsevol cas, la poca extensió que ocupen i la

Antigues

A continuació s’explica el tractament seguit.

(morter ràpid).
-

a) Neteja i sanejament.

La pedra es trobava deteriorada per la seva
exposició a la intempèrie i això a provocat
fissuracions, falta de cohesió i fragmentació de la

L'èxit total d'un tractament de conservació i restauració

pedra a més d’algunes taques i erosió. Aquest fet

de pedra depèn molt de la precisió i de la neteja estètica.

fa que en alguns punts s’hi filtrés l’aigua.
La neteja és una acció necessària per a la conservació

Com ja s’ha comentat a la zona només afloren 12.49

de la pedra exposada a l'aire lliure perquè permet

Km2 de calcàries de la formació Girona, per la qual

traslladar de la superfície productes perillosos tals com

cosa es destacable que les tres pedreres actives

les sals solubles o sals catalitzades per l'oxidació del

actuals tenen una extensió total de 0,071 Km2,

diòxid de sofre.

estan situades dins el terme municipal de Girona i en
les que no hi ha restauració iniciada.

b) Morter de calç – Argamassa.

-

Reintegracions amb cascots ceràmics poc adients.

Una neteja efectiva, ens prepara la superfície de la

-

Juntes de poca cohesió i disgregades.

pedra per a l'aplicació d'un consolidant o un agent
protector.

Els morters de calç són aquells que estan fabricats

Però el procés de la neteja de la pedra és també un

amb cal, sorra i aigua. La cal pot ser aèria o

procés perillós, per això ha d’efectuar-se amb summa

hidràulica. En el nostre cas es fa servir cal aèria.

cura, si resulta que la neteja origina l'aparició de noves
esquerdes i la deposició de sals solubles en els porus no

La cal aèria té capacitat bioclimàtica i és capaç de
conservar-se en perfectes condicions durant segles,

es pot evitar, això produirà en el futur una degradació
Estat d’una de les façanes abans de la restauració

fins i tot més activa.
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Amb la qual cosa, per a executar una neteja sana,

Les

s’haurà de seguir les següents pautes:

metàl·liques, amb el que es raspaven les taques o

eines

utilitzades

són

raspalls

de

pues

Control de la neteja:

incrustacions diverses

La intenció de netejar una pedra és d'eliminar productes

•

Evitar traslladar l'objecte original.

perillosos, com sals solubles en aigua, incrustacions

•

Intentar no danyar ni abusar mecànicament de la

insolubles, pols i microflora.

pedra. La pedra és un material molt sensitiu a
cops,

esquinçats,

etc,; qualsevol esquerda

Sobretot en el cas que ens ocupa s’ha tingut d’eliminar

superficial redueix la seva força i permet la
penetració de l'aigua.

les capes de les reintegracions de morter

d’èpoques

Raspall metàl·lic

anteriors, guix o pintura que hi trobem sobre la pedra.

Mitjançant puntes metàl·liques i macetes s’anaven

Per ser un tractament de conservació el mètode de

En el cas que ens ocupa la neteja es centra en la

retiren les juntes ja desintegrades i en mal estat per

neteja ha de respectar els següents criteris:

retirada i extracció de les capes superficials de guix,

posteriorment tornar-les a reomplir.

•

Evitar la formació de sals solubles en els porus.

•

pintura, morters i d’altres taques que trobem
adherides a les parets de pedra.

El mètode de neteja ha de ser efectiu i extreure les
substàncies perilloses de la superfície de la pedra.

A la neteja dels paraments exteriors el primer que

Aquesta

s’ha de fer és procedir a instal·lar una bastida que

mostra

faciliti l’accés a les zones a tractar.

l’operari

va

repicant

les

L'acció de la neteja ha de ser prou lenta com per a
permetre un control per part de l'operador.

com

juntes de morter
o

•

imatge

Operari repicant juntes paret de mamposteria de

•

El mètode de neteja no ha de permetre la presència
de productes tals com les sals solubles d'aigua que

pedra

material

són perilloses per a la futura conservació de la

sobrant.

pedra.
•

El mètode pot causar una forta abrasió, microfisuras,

A continuació es poden veure dos imatges on els

o discontinuïtat en la pedra, el que pot fomentar una

operaris van repicant i netejant amb punta i martell

major deterioració.

tan una paret de rajols com una de mamposteria de
pedra.

En altres paraules, la neteja és necessària per a la
conservació de la pedra, però ha de ser duta amb
moltíssima cura, per a evitar realitzar danys.

Bastida muntada a la façana del pati per arribar a
Cal assegurar l'eliminació de les substàncies perilloses,

les diferents alçades del mur.
Els
Aquesta fase de sanejament va incloure l'eliminació

dos
operaris

per mitjans manuals de revocs i juntes de morter,

repiquen

les

així com pedra en mal estat.

juntes i la capa
superficial de la
paret de rajols
ceràmics

així com la menor perduda de pedra original.
Volta de rajols ceràmics enguixada
A la fotografia anterior es pot veure com ja s’ha retirat
part del guix que la revestia, per deixar el rajol vist,
posteriorment s’acabarà de repassar amb el raspall.
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b) Rejuntat i reintegració de volums

c) Reintegració i substitució de volums.

d) Reconstrucció total de la paret de pedra.

Un cop rebaixades les juntes malmeses pel temps

Trobem en alguns casos que tenim pedres en males

Hi ha casos en que no ha estat possible conservar el

es dur a terme el rejuntat amb morter de calç.

condicions, que tenen fissures o disgregacions,

parament de pedra i considerant que era una part que

llavors aquestes pedres malmeses s’extreuen i

convenia estèticament conservar-la igual que la

aquest vuit deixat es reintegra amb rajols ceràmics o

original, s’ha pres la decisió de reconstruir-la, com és

amb pedres que s’han anat recopilant i acopiant.

el cas de l’ampit de la finestra de la imatge
d’acontinuació.

En

aquesta

imatge

contigua

s’observen
juntes

les
encara

humides.

Esquerda de la pedra del peto de sota finestra.
Mitjançant uns regles, cordills i nivells es va pujant la

Amb una espàtula es va llançant el morter sobre les

paret de pedra de tal manera que quedi perfectament

juntes obertes retirant el material sobrant amb una

aplomada.

esponja mullada.
Quan es trobava una paret de pedres més petites el
morter s’estenia per tota la superfície i posteriorment
es retirava de la mateixa manera.

Paret mixte on s’han substituït pedres per rajols
ceràmics.

Finestra en paret de façana del pati de l’escala.
A la imatge anterior es pot veure l’ampit bastant

Muntatge per aplomar la paret i conservar fixa durant

deteriorat

el secatge.

d’una

finestra

que

dona

l’exterior,

precisament per que aquest tros de paret dona a
l’exterior i els carreus d’aquest sector estaven

Mentre es va pujant la paret es claven un rodons a la

esquerdats, això provocava un problema de pont

paret anterior amb resines per lligar

tèrmic principalment, a més de possibles filtracions

assegurar millor la seva estabilitat.

d’aigua, per això es va decidir reconstruir un envà de
Rejuntat d’una paret de pedres de petit tamany

pedra per davant.
Part de paret mixta, també refeta parcialment.

el nou envà i
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En el cas que ens ocupa em fet servir com a producte

e) Segellat de fissures i esquerdes.

consolidant el TEGOVAKON V-100, el qual és un
líquid incolor a base d’esters d’àcids salicílics.
Mode d’aplicació
S’aplica de forma homogènia mitjançant pistola

Degut a la gran

polvoritzadora fins a la completa saturació del suport

superfície

a

(és a dir fins que no s'absorbeix més material després

hidrofugar

el

d'un minut).

producte

es

demana

en

L'aplicació es realitzarà en una sola capa per a

recipients de 30

assegurar l'aspecte homogeni de l'acabat. En cas

litres

d'aplicació de diverses capes (sobre suports molt
Mitjançant morter petri es sellen les fissures i un cop
Rodons clavats a la paret preexistent.

degradats), es realitza en fresc sobre fresc, és a dir

La protecció s'aplica, com ja s’ha explicat abans,

amb un interval màxim de 4 hores entre capes.

després d'una neteja, reintegració i consolidació correcte

sec aquest morter es coloreja assolint el mateix color
de la pedra.

del material petri.

g) Protecció

Al nostre cas els dintells han estat reforçats amb

El mode d’aplicació és mitjançant polvorització, aplicant

perfils metàl·lics prèviament per que les fissures no

La pedra és porosa per naturalesa i tendeix a absorbir

capa

continuen creixent, per això no cal el cosit de les

els líquids amb els quals entra en contacte.

prèviament es va realitzar una prova insitu per saber

fissures.

f) Consolidació:

per

saturació,

natural mai es sap amb antelació.

Millorar l'adhesió i cohesió dels materials i

Cal aplicar la imprimació per reg sense exercir pressió,
Al nostre cas només s’aplica a les parets que estan en

en una capa el bastant saturada perquè rellisqui una

contacte amb l’exterior, a les façanes.

pel·lícula de líquid de 30 - 50 cm per la superfície del
material de construcció.

minerals que componen la pedra.

-

humida

Mode d’aplicació

Els objectius d'un tractament de consolidació són:

-

capa

taques d'aigua o grassa és tasca dels hidro i oleo
repel·lents, eficaços tant en interior com en exterior.

-

sobre

quan consumeix en el nostre cas, que al ser pedra
Impermeabilitzar les superfícies de pedra contra les

-

humida

Aconseguir una bona cohesió de les parts

Els hidrofugants creen una pel·lícula protectora i

deteriorades amb les parts millor conservades.

duradora sobre la superfície de la pedra natural que

Cal aplicar la boca horitzontalment sobre la façana

Aconseguir un increment de la resistència

repel·leixi els productes que accidentalment entrin en

sense interrupcions. Tan prompte com la imprimació

mecànica de la pedra consolidada.

contacte amb ella.

hagi quedat absorbida cal repetir el procés diverses
vegades.

Una profunda penetració en la pedra sense
discontinuïtats és extremadament important per a

El producte hidrofugant utilitzat al nostre cas és el

l'èxit de la consolidació, que depèn de l'estructura

FUNCOSIL SNL de la casa Remmers, aquesta

La pressió de polvoritzat i el diàmetre del la boca s'han

porosa de la pedra, les propietats físico-

imprimació és a base de Siloxanos oligómeros,

de dimensionar de tal forma que el producte no quedi

Aspecte final de l’ampit i els muntants de la paret

químiques

reactius incolors, en un dissolvent de poca olor per a

nubolitzat. Per a evitar que algun punt quedi sense

reconstruïts

d'aplicació de la solució així com el temps de

la

tractar cal impregnar sempre zones petites sense

contacte amb la pedra.

construcció minerals porosos, com és la pedra.

dels

consolidants

i

la

manera

impregnació

hidrorrepelent

de

materials

de

interrompre el treball. En cas de superfícies petites de
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formes complicades, que no permeten l'aplicació per

a) Trobem incrustats en dos parts de l’escala morter

polvoritzat es pot utilitzar també una brotxa o un

de reintegració de rehabilitacions anteriors, el qual es

corró.

troba degradat i desentona cromàticament amb la

La superfície acabada d’impregnar s'ha de protegir

resta de l’escala.

70

durant com mín. 5 hores de la pluja forta. El vent fort
i la radiació solar poden potenciar l'evaporació del
material suport, minvant la profunditat d'impregnació.
És important que l’operari es dugui posat durant
l’aplicació l’equip de protecció respiratòria amb filtre
combinat, mín. A/P2.

Petita cornisa

6.2

Restauració de l’escala principal de

En aquesta fotografia superior s’observa perfectament

pedra

el canvi de tonalitat que té el morter de reintegració

Barana del primer pis

que van col·locar per tapar la manca de la totalitat de

6.2.1

la motllura longitudinal.

Estat inicial de l’escala

La forma de la motllura que hi havia originàriament

L’escala principal de pedra, ja descrita en apartats

que es pot veure a la part dreta de la imatge.

anteriors, es trobava en un estat bastant degradat,
sobretot pel que fa als punts següents:

En l’àmbit de l’escala on es recolza una de les voltes

A la imatge anterior s’observa clarament la manca del la
totalitat del coronament, així com l’últim tram de la
barana de les escales de pujada.

6.2.2

Procés de restauració de l’escala

a) Eliminació de reintegracions de ciment.

de la passera del 1er pis, hi ha un arc rebaixat que fa
d’entrada a una de les estances de P.B.

Totes les parts de l’escala abans esmentades, les quals

Al ronyó d’aquest arc es troben incrustacions de
morter

ràpid,

que

s’havia

posat

en

havien estat objecte d’anteriors rehabilitacions, ja fos

antigues

perquè la pedra es trobava en mal estat o perquè s’havia

rehabilitacions per tapar vuits a la pedra.

trencat o caigut, es van emplenar amb morter ràpid.
A simple vista ja es veia que aquest morter era molt poc

També trobem aquest tipus de morter en un punt

apropiat pel tipus de pedra

superior d’aquest arc.

que conforma l’escala

sobretot per la seva tonalitat però també per la textura
lliscada d’aquest morter.

La barana del primer tram, sobre la volta troben un
revestiment de morter imitant carreus de pedra, el qual
es troba en molt malt estat, totalment disgregat

b) La deficiència més evident visualment que trobem
a l’escala és la manca de carreus de pedra e inclús
d’algun tram de la barana de l’escala, com es pot
veure a la imatge anterior.

Vistes generals de l’escala
Ampliació del replenat amb morter ràpit

Dovelles ja repicades de l’arc de l’entrada d’una de
les estances de P.B.
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Aquest morter de reintegració es retira amb mitjans

•

Recuperació del volum mitjançant morters petris.

manuals, amb una punta metàl·lica i una maceta es
va repicant la zona a extreure amb molta cura de no

Aquest tipus de reintegració es va realitzar sobre

danyar la pedra natural.

aquells elements parcialment danyats. És una
recuperació

mitjançant

morters

predossificats

especials per a restauració de pedra, ancorats
mitjançant fixacions realitzades amb vareta roscada
d'acer inoxidable i resina epoxídica.

Reconstrucció de la motllura a mode de petita
cornisa
A

la

imatge

superior

s’observa

l’apuntalament

mitjançant un regle sobre el que reposa la motllura
recent ancorada. Aquest regle es subjecte sobre
peces ceràmiques agafades amb tocs de morter sobre
la pedra que una vegada seca la motllura es retiraran
fàcilment.
Per a fabricar imitacions realistes de pedra natural

Recol.locació d’una de les peces de pedra natural

resistents a la intempèrie, primer es fa una còpia de
l’element a imitar de pedra natural mitjançant un
Fixacions d’acer inoxidable

motlle. Es realitza el motlle per obtenir la còpia
mitjançant el recobriment per la cara posterior amb un
plàstic endurible, en cas necessari reforçat amb fibra
de vidre,
•

Operari repicant el revestiment de morter de la

Recol·locació d’elements de pedra.

Aquesta varietat de reintegració la trobem a la barana

part superior de la volta sota escala.

superior de l’escala, en la que trobem grans carreus
de pedra a mode de coronació que s’han de tornar a

b) Reintegració del volum de pedra perdut.

col·locar i rejuntar ja que no s’han perdut.

natural

Aquesta fase de restitució es van realitzar les
Per altre banda també trobem al mateix lloc, carreus

tasques de recuperació de volums, formes i

que s’han perdut i s’ha de reconstruir de nou i en

elements ornamentals de l’escala en les seves

aquest cas es recuperarà la barana col·locant carreus

formes originals.

de pedra de Girona recuperades d’altres llocs reduïts,
Aquesta reintegració es du a terme de tres maneres
diferents:

Replanteig previ al rejuntat de la coronació de pedra

polides i llaurades per picapedrers, per això la tonalitat
Reintegració amb morter petri del ronyó de l’arc
de P.B

és més clara.

c) Coloració de la pedra
Com última tasca en aquesta fase es va procedir a
l'entonació cromàtica dels elements restituïts mitjançant
l'aplicació d'un tint molt semblant al color de desgast de
la pedra original.
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e) Realització d’un tram de barana no-petri.
A la part superior de la barana de les escales de
pujada a la primera planta ens trobem amb la falta
d’un tram bastant important.

Especejament mosaic cara interior barana

Revestiment de morter
Aspecte homogeni després del tenyit de la pedra

Ubicació de la manca de barana

El morter que es pot observar a la fotografia superior
fa de suport de l’acabat de mosaic que es col·loca a

d) Acabat de l’escala

El fet de que sigui de dimensions considerables fa

mode d’ornamentació.

que la direcció facultativa prengui la decisió de que
El tram de sobre la volta de l’escala anteriorment

en comptes de tornar a reconstruir el tram amb pedra

repicat es torna a refer mitjançant un morter

es faci amb materials totalment diferents, però

monocapa ja acolorit amb la mateixa tonalitat

integrats amb la resta de l’edifici com ja veurem en

cromàtica de la pedra. Com a detall final amb un

l’apartat posterior.

punxó es senyalen unes línees imitant les juntes

El cos del nou tram es realitza mitjançant un marc

dels carreus de pedra a trencajunt.

d’acer amb un deployé soldat a l’eix del marc, aquest

Especejament mosaic cara exterior barana

deployé farà la funció d’armat del morter que el
recobrirà posteriorment

6.2.3

Fotografies dels paraments de pedra i de
l’escala rehabilitats

A continuació exposarem unes fotografies per veure el
canvi de l’estat en que es trobaven algunes de les parets
i l’estat ja rehabilitat de les mateixes, així com de l’estat
Acabat amb alicatat de mosaica hidràulic
A la fotografia superior s’observa l’operari alicatant el
tram de barana. L’operari va col·locant les peces de
Acabat amb estuc monocapa

Estructura del nou tram de barana

mosaic sobre una capa de ciment cola.

ja rehabilitat de les diferents parts tractades de l’escala
de pedra.
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•

Fotografies paraments de pedra.

Abans

Després

Abans

Després

Abans

Després

Abans

Després

Abans

Després
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Abans

Després

Abans

Després

Abans

Después

Després

Després
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•

Fotografies de l’escala principal de pedra

mereix la pena recomanar i que es titula: La casa

ja rehabilitada.

Escofet. Mosaics per als interiors.
Ofereix una clara explicació del que va significar el
mosaic hidràulic per a l'arquitectura de l'últim terç del
segle XIX i primera meitat del XX i qui van ser els més
destacats dissenyadors de les peces, tots veritables
artistes (varis d'ells arquitectes, com Sagnier, Gaudí,
Puig i Cadafalch, Domènech i Montaner...).
A través dels catàlegs que va anar publicant Escofet,
veritables obres d'art, es segueix molt bé el procés de
l'aplicació del mosaic en el temps. És com assistir a una
lliçó de l'Escola d'Arquitectura en la qual s'analitza la
tècnica per a fabricar el mosaic hidràulic, s'ensenya com

A la imatge superior es pot veure l’arc contigu a

els paviments formaven part de la decoració d'interiors

l’escala, el qual després del repicat d’una antiga

d'aquella època i es coneix bona part de la història del

reintegració de morter es va tornar replenar amb

moviment modernista de l'arquitectura, especialment a

morter petri i finalment es va tenyir assolint una

Catalunya.

aparença de pedra natural, tal com ens mostra la
imatge.

7.1.1 Història del mosaic hidràulic
Els orígens dels mosaics hidràulics es remunten a la
Itàlia del renaixement, rajola anomenada “al banchetto”.
Produïda i utilitzada tradicionalment des de finals del

Fotomuntatge de l’escala rehabilitada

segle XIX, es va estendre l'ús a França, Espanya,
A la imatge de l’esquerra es mostra els tres primers

Portugal i antigues colònies europees del nord d'Àfrica i

esglaons recol·locats, els quals varen ser extrets

Llatinomèrica.

durant els treballs de rehabilitació de la finca perquè
aquests no es fessin malbé degut al pas dels operaris.

El mosaic hidràulic va ser el sòl per excel·lència fins als
anys 20-30, en mansions de la costa blava francesa,

7. ACABATS AMB MOSAIC HIDRÀULIC

palauets llevantins i el modernisme català.
En els anys 50, el mosaic va perdre importància amb

A la fotografia superior es mostra la motllura

7.1 Introducció

l'aparició del terratzo i sòls cuits industrials com el gres i
ceràmiques.

totalment acabada a mode de cornisa.
Es interessant esmentar que duran l’execució d’aquest
Aquesta tal com s’ha explicat anteriorment ha estat

projecte i sobretot pel que fa a l’execució d’aquest

reconstruïda amb morter petri gairebé en la seva

apartat basat en el mosaic hidràulic va coincidir amb

totalitat

una exposició sòbria i senzilla en la seu del Col·legi
d’aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona que

El mosaic a Catalunya té també una antiguíssima
tradició, en cada període de la història de Catalunya
anem trobant exemples d'aquest art; com en els
paviments en les esglésies paleocristianes.
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A mitjans del segle XIX, es va desenvolupà a

dedicá encara a fabricar lloses de ciment. Per la seva

Barcelona una indústria de rajola hidràulica, que al

web he sabut que en el disseny de les rajoles van

coincidir amb l'auge del Modernisme a Catalunya, va

intervenir

produir que per molt temps Barcelona ocupés una

Modernisme Català com l'arquitecte Lluís Domènech

posició puntera nivell mundial, tant en la producció

i Montaner, el pintor i il·lustrador Alexandre de

de rajoles hidràuliques, com marcant la tendència en

Riquer, o el propi Antoni Gaudí. Un exemple de l'obra

el seu disseny.

de Gaudí para Escofet és el paviments que

els

millors

arquitectes

i

pintors

del

originalment va dissenyar per a l'interior de la
Per tant, el mosaic hidràulic a Catalunya té el seu

Pedrera i que 90 anys més tard adornen el Passeig

auge en el modernisme català, i posteriorment a

de Gràcia de Barcelona, i es reproduïx en metall com

aquesta època un gran desenvolupament.

emblema i record de Barcelona.

El "cognom" hidràulic li ve de la seva mateixa

Ara, un renovat gust pels productes autèntics, a

fabricació a través de ciment premsat, que és la

tornat a posar el mosaic de moda, amb vincles d'unió

composició del seu gruix. En la part superior trobem

entre el passat i el present impregnen un ambient

una capa fina amb colors en formes variades i de

d'elegància, luxe, naturalitat, i caràcter.

gran creativitat, doncs és difícil trobar rajoles iguals a
unes altres, encara que si coneixem alguns

7.2 Descripció dels treballs a realitzar

estàndards.
Al cas que ens ocupa no farem un ús tradicional
La capa superior acolorida permet cert grau de

d’aquest mosaic ja que tradicionalment es fa servir

pulimentació, sempre que aquest es realitzi amb

com a material d’acabat en paviments i nosaltres

summa

l’utilitzarem com a revestiment de les sis baranes que

cura

perquè

aquesta

tasca

no

faci

desaparèixer els dibuixos.

miren cap al pati de l’escala.

En la ciutat de Barcelona ho podem trobar des de

Aquest pati de forma quadrangular té dos costats on

cases nobles en el districte primer, Casc Antic, on ja

La direcció facultativa decideix que aquestes baranes

hi miren cadascuna tres baranes fetes d’obra.

es revestiran amb mosaic hidràulic recuperat d’altres

es col·locava a mitjan XIX, fins a pràcticament la

obres ja rehabilitades de la ciutat de Girona i que la

totalitat de les finques que es van fer a últims del

constructora ha anat guardant com a material valuós.

segle XIX i ben entrat el XX. Ho podem considerar
llavors el comú dels sòls d'interior d'aquella època.

Les rajoles recuperades de paviments d’antigues
cases són les següents:

Actualment, a l'aixecar en alguna reforma una
d'aquelles rajoles, en la part inferior podem trobar en
forma circular i en relleu l’escut de la marca Escofet,
un dels fabricants per excel·lència d'aquell material i
de molts altres paviments.
Escofet, Fortuny i Cia és l'única companyia que
passats 100 anys, perdura amb el mateix nom i es

Detall secció barana tipus

Vista d’una de les baranes abans de l’acabat
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S’ha de tenir en compte que abans de ser extrets del
paviment originari el dibuix individual no és el mateix
que dibuixaven quan formaven el paviment en conjunt
per això val la pena adjuntar els la composició que
formaven com a paviment abans de la seva extracció.

Després de veure la relació de mosaics esposats es
pot veure que les peces recopilades són molt
diverses en quant a dibuixos i acabats.

7.3 Característiques del material
Les dimensions de cada rajola es de 20 x 20 x 2 cm.
Les rajoles estan formades per tres capes de ciment
de diferent textura, una base de uns 2 cm de grossor,
de ciment gruixut, molt porosa, perquè s’adhereixi
amb facilitat al suport, una capa de ciment blanc més
fi, que serveix de transició a la capa superior, de tan
solament uns 4 mm. formada per ciment blanc de
gran finura i una mica de cola que ho aglutina, tenyit
amb tints dissolts a l'aigua del fraguat, que es
distribueix per colors diferents en zones delimitades
per un motlle.
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7.4 Procés de disseny de la composició del

Finalment es tria la següent composició de mosaic;

dibuix del mosaic
Abans de decidir definidament que l’acabat de les
baranes de les passeres es durà a terme amb el
mosaic reciclat es fan unes proves amb altres
acabats possibles.
Una de les variants que s’estudiava és l’acabat amb
rajols ceràmics també obtinguts d’edificis derruïts,
són rajols amb un acabat acolorit de enguixats.
L’altre possible acabat és mitjançant persianes
enrotllables de fusta, ja que aquestes seran
col·locades a altres punts de zones comuns de
l’edifici.

Mostres dels diferents acabats
Un cop descartades les mostres anteriors i decidit
l’acabat a base de mosaic hidràulic es fan una sèrie
de composicions amb els diferents dibuixos de les
rajoles acopiades.
Hi hauran dos composicions diferents una per cada

Fotomuntatge de les baranes de la

costat on trobem les baranes, que s’anomenen de la
següent manera: els costat de l’ajuntament i el

Fotomuntatge de les baranes de la façana del pati

costat de la catedral.

de l’escala del costat de l’ajuntament.

façana del pati de l’escala del costat de
la Catedral.
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7.5 Procés d’execució de l’acabat de mosaic

Les

peces no es col·loquen només amb tocs de

morter al revers de cada peça (a la valenciana) com
Al moment d’anar alicatant les baranes del pati de

és faria en un alicatat convencional ja que s’ha

l’escala ja es té la bastida penjada col·locada, ja que

d’assegurar que les peces no caiguin, podria ser

ens ha servit per l’aixecament de les mateixes

molt perillós al ser un suport a una certa alçada.

Finalment la composició de les baranes queda de la
següent manera:

baranes amb obra.

Bastida per realitzar els treballs d’acabats de les
Procés de col·locació de les peces de mosaic

baranes
tenen com a base i com a

Les juntes entre les rajoles és de 2 mm i durant la

Vista de la composició de mosaics hidràulics

coronació una planxa doblegada d’acer de 2 mm de

col·locació de les mateixes es fa servir unes peces

d’una de les baranes ja executada del costat de la

gruix.

de plàstic que fa que es conservi aquesta separació

catedral

Aquestes baranes

de 2mm entre peces.

Planxa superior

Peces separadores de juntes
Planxa inferior
Finalment, per assegurar encara més les peces, a
les cantonades d’aquestes es van clavant uns claus.
Les rajoles es van adherint al parament d’obra ja
remolinat mitjançant ciment cola, aquest morter es
va estenent en una capa uniforme sobre el suport,
primer la meitat inferior per evitar que s’assequi i
seguidament es van col·locant els mosaics amb un

Vista de la composició de mosaics hidràulics

toc de morter al seu revers i amb l’ajuda d’un

d’una de les baranes ja executada del costat de

plantilla per anar seguint el disseny previ del dibuix.
Claus col·locats als vèrtex de les peces

l’ajuntament.

80
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Vista en conjunt del les baranes del costat de la
catedral

Vista en conjunt de les baranes del costat de
l’ajuntament
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VII SEGUIMENT
EXECUTIU DEL VOLUM
DE NOVA PLANTA

83
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Un cop realitzats els forjats, com a aïllament es

1. INTRODUCCIÓ

col·locarà entre biguetes, sota el nervometal, panells de
poliestirè extruït.

Com ja s’ha explicat en apartats anteriors, al pati de
la primera planta, inicialment s’hi ubicava un cos de
planta baixa més planta pis, el qual ja va ser derruït
en una primera rehabilitació realitzada al 2003.
A la mateixa situació és pretén construir un volum de
nova planta que estigui amb completa homogeneïtat
amb els elements artístics que hi trobem al mateix
pati de tal manera que aquest cos nou no tregui

Espai on s’aixecarà el volum amb les bastides ja
preparades.

Estructura del nou volum

2.2.1 Pilars i bigues

Al final d’aquest apartat

Tant els pilars com les bigues de l’estructura d’aquest

l’estructura d’aquesta construcció.

protagonisme ni a la capella ni a la barca.

2. SEGUIMENT DELS TREBALLS

s’adjunta plànol tipus de

nou volum a construir es du a terme amb perfileria

Panells d’aïllament dels forjats.

L’explicació del seguiment de l’execució d’aquest

metàl·lica.

2.2.2 Forjats.

nou volum serà d’una manera poc detallada, es durà

Pilars: Els pilars son perfils metàl·lics a base de HEB-

La tipologia dels forjats d’aquest cos, es realitza

a terme resumint els diferents treballs realitzats.

300.

L’estructura metàl·lica es protegirà amb doble placa de

seguint

Bigues: Les bigues es composen per perfils metàl·lics

pladur ignifuga per a la seva protecció en cas d’incendi.

reconstrucció dels forjats del casal.

la

mateixa

que

la

feta

servir

en

la

del tipus HEB-300 mm que resseguiran el perímetre

2.1 Fonamentació

2.2 Façana

del cos nou.

Són forjats composats per una malla tipus nervometal i

La fonamentació d’aquesta construcció va ser

Les bigues que es recolzen de jàssera a jàssera són

una xapa de compressió de formigó de 5 cm que

executada

IPE – 200 mm.

2.4.1 Treballs previs

actuarà al seu temps de base del futur paviment dels

mencionada.

Al procedir a realitzar la façana, al replantejar el seu

habitatges.

gruix i recorregut en planta s’observa que una part no es

La fonamentació preexistent és una llosa realitzada

Aquesta malla anomenada nervometal actua de

sobre un seguit de micropilotatges.

aquesta. Aquest recrescut es dur a terme mitjançant una

encofrat al moment de formigonar els 5 cm de xapa.

perfil metàl·lic soldat a unes platines enroscades al

a

la

rehabilitació

prèvia

abans

recolza sobre la llosa, això fa que s’hagi de recréixer

perímetre de la llosa.

2.2 Estructura
L’estructura del cos que es reconstruirà en el pati de
la barca serà metàl·lica i de tipus unidireccional i es
sustentarà sobre les plaques de pilotatge ja
executades sobre el perímetre de l’edifici enderrocat.
Abans de començar a aixecar l’estructura es munten

Estructura de la primera planta

les bastides per arribar a les diferents alçades.
A mesura que l’estructura es va aixecant es va
pintant amb pintura anticorrosiva per que l’estructura
no s’oxidi.

Nervometal com a encofrat

Platina i HEB soldada
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Vista total del perímetre de la biga de recrescut
Envans ceràmics

Abans de formigonar es solden uns rodons formant
una quadrícula per armar el tros de llosa a recréixer,

Mentre es van pujant les parets de façana també és

tal com es mostra a la següent imatge.

van realitzant, previ replanteig les parets interiors, els
envans ceràmics de 10 cm de gruix.
Execució de la façana

Per minimitzar la transmissió acústica a través dels
envans, a la base de cada envà els col·locarà un tros

Es van recobrint els pilars amb làmines de foampex

de làmina de suro.

Arrebossat de la façana previ al monocapa
A la imatge anterior també s’observa que la façana s’ha
anat dividint en diversos talls de dalt a baix mitjançant
una planxes d’acer, això es va fer per que en un principi

per aïllar l’edifici de la transmissió acústica per

anava revestit amb mosaic hidràulic, seguint el disseny

l’estructura.

de les baranes del pati de l’escala, però aquest acabat
no va ser acceptat per l’ajuntament.

Armat del recrescut de la llosa
L’aïllament tèrmic que es va col·locant fixat sobre la

Un cop preparada la base amb morter es procedeix a

Un cop formigonat es comença a pujar la paret

fulla exterior de geros és a base panells aïllants de

executat el revestiment monocapa.

ceràmica tradicional de façana formada per enguixat

poliestirè extruït de 1250 x 600 mm.

+ parament ceràmic 4 cm. + càmera aire 5cm. +
aïllament 5 cm. + parament ceràmic 15 cm. +
arrebossat i que finalment es revestirà amb morter
monocapa.

Tires de suro acopiades
2.4 Revestiment de la façana
Panells d’aïllament.

El revestiment amb que s’acabarà la façana serà amb
morter monocapa de color blanc vell acabat lliscat,

Fulles ceràmiques de la façana

Els panells alhora de col·locar-los es van encadellant

però abans de procedir a executar-lo es prepara la

entre ells.

base amb una capa de morter.

Operari estenent el morter monocapa
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Com s’observa a la imatge anterior el revestiment

Durant l’aixecament dels tancaments es va anar

Abans de col·locar les teules amorterades es fa un

així es té delimitat fins a on acaba l’estuc i l’acabat és

monocapa es va estenent manualment de dalt a baix

executant la coberta.

especejament i replanteig de les mateixes i es van

perfecte.

mitjançant una paleta plana amb la que es va afinant

A la coberta hi trobem dos baixats situats a els dos

fixant lleugerament amb tocs de morter al solapament

tota la superfície.

costats més baixos de la pendent, on situarem les

entre les canals.

dos canals.

Canals col·locades
Aspecte final de la coberta
Es solapa sobre les canals una banda d’1,5 m
d’amplada de tela impermeable i sobre la qual hi

Execució coberta.

hauran unes tres filades de teules.
Finalment es procedeix a l’execució dels remats
perimetrals així com al la realització dels coronaments
dels murets perimetral de la coberta que al nostre cas
es du a terme amb rajols ceràmics de diferents
dimensions segons el cas.

Cal dir, que a part d’aquestes activitats i fases d’obra
descrites també , lògicament, s’han executat d’altres no
mencionades en aquest treball i indispensables en un
obra, com és el cas de l’execució de les instal·lacions,
instal·lació dels sanitaris, execució dels acabats interiors
etc .Això es degut a que no ha estat objecte de la meva
intervenció a l’obra i degut a la meva poca participació
en aquestes fases no he trobat precís incloure-les en

Aspecte de la façana acabada

aquest treball.
Aquesta activitat de la realització del revestiment
monocapa es du a terme un cop realitzada la totalitat

3. PLÀNOLS I DETALLS CONSTRUCTIUS

Canal amb la tela impermeable

de la coberta, sobretot pel que fa al remat perimetral
dels murets, per que la entrega del morter sigui

Posteriorment s’executa la xemeneia feta d’obra amb

A continuació s’adjunten alguns plànols del volum nou

perfecte.

la seva canal perimetral.

per que deixar constància de la seva forma en planta,

En les seves parts transparents la façana constarà

així com alguns dels seus detalls constructius de les

d’un pla vidriat amb fusteries de fusta amb

fases abans explicades.

trencament de pont tèrmic i vidres de gruix 6+8+6
mm.
Remat perimetral del mur i minvell perimetral.

2.5 Coberta

L’execució del remat perimetral es du a terme abans

La coberta del cos que es reconstruirà a l’interior del

de lla realització de l’acabat monocapa de la façana,

pati de la barca serà de teula àrab vella de reposició
amb pendent uniforme de pendent màxim del 28%.

Execució de la xemeneia
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Planta tipus del volum nou
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Plànol estructura planta tipus.
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VIII CONCLUSIONS

91

Estudi Històric – Artístic i Seguiment Executiu de la Rehabilitació d’un Edifici de Tres Plantes Entremitgeres al Call Jueu de Girona

Estudi Històric – Artístic i Seguiment Executiu de la Rehabilitació d’un edifici de tres plantes entremitgeres al Call Jueu de Girona

1. CONCLUSIONS

dels seus materials sense modificar la seva essència.

Els habitatges antics i els construïts deficientment

Al nostre cas, s'ha trobat que els principals factors

requereixen obres de rehabilitació per a adequar-les

que posen en risc la seva seguretat estructural són:

a les exigències d’habitabilitat actuals de l’home, així

els enfonsaments del sòl i l'activitat sísmica, que

com per adaptar-les a les normatives vigents.

combinats

amb

modificacions
Aquest objectiu s’ha d’aconseguir amb un cost

la

errònies

falta
en

de
la

manteniment
construcció

i

han

contribuït al debilitament de l'estructura.

raonable i no ha de tancar el pas a exigències d’un
futur, conservant els valors arquitectònics, històrics i

No obstant això, la conservació del patrimoni

culturals del propi edifici i de l’entorn en el qual està

arquitectònic

situat.

necessàriament requereix ser tractada sota una visió

és

una

activitat

complexa

que

multidisciplinària, ja que requereix la participació
Abans de començar qualsevol rehabilitació s’ha de

d'especialistes

ser conscient que la conservació dels edificis antics i

geotècnica, ciència dels materials, arquitectura,

portadors

restauració, història, filosofia, entre uns altres.

d’història

és

fonamental

per

a

la

en:

enginyeria

estructural

i

preservació de la cultura i història d'un país, el que
permet que les generacions futures puguin seguir

També s’ha de tenir en compte que el portar a terme

enriquint-se amb l'apreciació de les evidències de

l’activitat amb els objectius abans esmentats, es a dir,

les cultures i civilitzacions que les han precedit.

realitzar rehabilitacions respectuoses, són obres de
costos més elevats al ser més laborioses, necessitar

Durant el transcurs de l’obra m’he adonat que en la

la intervenció de més industrials especialitzats, ser un

rehabilitació d’un edifici construït en segles anteriors,

tipus d’obra més lentes, i la utilització de materials en

moltes

desús.

vegades no som

coneixedors

de

les

tècniques utilitzades en aquelles èpoques, així com
del tractament de molts materials ara ja amb desús,

Pel fet abans esmentat es lògic que per preservar

Això fa que el treball s’enredereixi i que sigui

degudament el patrimoni arquitectònic hi hagin

indispensable

ajudes per part de l’administració.

la

intervenció

d’industrials

especialitzats en el tractament d’alguns materials,
tècnics especialitzats en activitats concretes, es a
dir, molts cops es indispensable recuperar antics
oficis que ara estan gairebé inactius, com es el cas
dels picapedrers.
La falta d’una base de dades més extensa en el
camp de la rehabilitació, com la que tenim amb
l’obra nova crea la necessitat de desenvolupar línies
d'investigació enfocades a establir les mesures
d'intervenció convenients en aquests edificis a fi de
garantir la seva estabilitat estructural i tractament
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1. AGRAÏMENTS
Aquest Projecte Final de Carrera no s'hauria pogut
preparar sense la generosa col·laboració de moltes
persones a qui expresso el meu agraïment.
A la meva tutora de Projecte, la professora
Montserrat Bosch per la seva predisposició
permanent i incondicional a aclarir els meus
dubtes i pels seus substancials suggeriments
durant la redacció del treball, per la seva
voluntat

d’agilitzar

i

facilitar

ho

màxim

possible tot el procés que sovint és complicat.
A tots els operaris que m’he anat trobant dia
rere dia a peu d’obra, els quals m’han donat
en tot moment les respostes més precises i
han aguantat un reguitzell de preguntes i
fotografies i que en tot moment han fet que la
meva feina al seu costat fos còmode i
enriquidora. Gràcies al vostre companyerisme.
Destacar

la

gran

voluntat

d’ajuda

de

l’encarregat de l’obra, en Josep Grau, home
entranyable, coneixedor de tots els secrets i
treballs realitzats a la finca i que em va
traspassar sempre que ho vaig necessitar.
Gràcies a meus amics Gemma Fuster i Eduard
que tenint al seu abast obtenir informació
important pel treball de recerca històrica,
m’han facilitat aquesta tasca enormement.
Per últim agrair, el recolzament i estímul que
m’han brindat la meva família i parella durant
l’execució de l’últim tram de la carrera.
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