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RESUM 

 

El present treball final de grau es du a terme en l’edifici situat al Carrer Manresa 36, del poble de 
Calders, anomenat “Cal Tarrés”. 

Cal Tarrés és una casa de poble als quatre vents de dimensions més grans que la resta de cases 
del seu entorn tot assemblant-se a una petita masia, que es troba construïda sobre una parcel·la de 
1.297 m2. La seva part primitiva data de mitjans del segle XVII, i la part més actual de finals del segle 
XIX. 

Degut a la singularitat de la casa i a que actualment es troba deshabitada i en un estat força precari 
en el seu conjunt, he cregut que seria una bona opció desenvolupar en ella el meu treball final de 
grau. Considero que això pot ser  molt beneficiós per al seu futur ja que, en el treball, s’hi realitzarà 
una proposta d’intervenció que descriurà les accions necessàries que s’han de dur a terme per tal 
que torni a entrar en servei d’una forma satisfactòria, tot resolent les deficiències detectades i donant-
li un nou ús en el que es convertirà en una residència per a la gent gran adaptada als estàndards i 
normatives exigibles en aquest tipus d’ús i edificació.  

També serà una gran oportunitat personal de posar en pràctica els coneixements adquirits durant el 
transcurs dels meus estudis i a part, assimilar nous coneixements i mètodes de treball obtinguts 
durant la seva realització. 

Per tal de poder dur-lo a terme i complir amb tots els objectius marcats, primerament  es realitzarà 
un aixecament gràfic detallat de l’estat actual de l’edificació. Això permetrà veure i entendre d’una 
forma clara els sistemes constructius que el composen i el seu funcionament.  

A la vegada que es realitzi l’aixecament gràfic es farà una recerca històrica, tot buscant possible 
documentació antiga i informació existent que hi hagi disponible com és es el cas de llibres, 
fotografies, plànols antics, entrevistes a gent del poble i als antics propietaris, etc. D’aquesta manera 
es podran veure les modificacions que ha anat patint al llarg de la seva història i entendre els 
sistemes constructius emprats en cada època tot comprenent quina era la seva finalitat i podent així 
crear una proposta d’intervenció respectuosa amb l’edifici i el seu entorn. 

Seguidament es realitzarà una diagnosi, per tal de veure les possibles lesions que té, comprendre 
l’estat en que es troba i poder decidir posteriorment el tipus d’intervenció necessària a dur a terme.  

Finalment es realitzarà la proposta d’intervenció que marcarà les pautes per donar un nou ús al 
edifici, reconvertint-lo d’habitatge a residència per a gent gran. En aquest apartat s’estudiaran les 
necessitats i els espais dels que haurà de disposar per tal de complir amb la funcionalitat requerida 
pel nou ús i s’estudiaran i modificaran els elements estructurals que siguin necessaris, dintre de les 
possibilitats, perquè compleixi amb les noves exigències desitjades i amb la normativa vigent. 
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1. SITUACIÓ 

 

L’edifici objecte d’aquest projecte és una casa, anomenada Cal 
Tarrés. Està situada al Carrer Manresa número 36 del municipi 
de Calders, al Moianès.  

El municipi de Calders està situat al cantó sud-oest de l’altiplà 
del Moianès el qual separa la plana de Vic del pla de Bages. 
Compta amb una extensió de 33 km2. El terme té una forma 
allargassada i compta amb els nuclis de La Guàrdia, l’Oller, les 
Hectàrees, La Colònia Jorba i diverses masies.  

 

 

 

La carretera que va de Manresa a Vic el travessa de punta a 
punta durant 13 km. Aquesta carretera és la que es coneixia 
antigament com la Strata Francisca. 

El poble de Calders està situat a una altitud de 552 m sobre el 
nivell del mar, no obstant això, el punt màxim d’altitud es troba 
al límit amb el terme de Moià amb 664 m i el punt mínim està 
al cantó del Llobregat amb 260 m. 

Limita amb els termes d’Artés i Avinyó per la banda nord, al 
cantó sud amb els termes de Monistrol de Calders i 
Talamanca, per l’est amb Moià i per l’oest amb Navarcles.  

 

 

La població, està situada actualment a la carena que parteix 
les valls del riu Calders i la riera de Malrubí. Gràcies a la seva 
situació gaudeix d’estius frescos i hiverns menys freds que a 
la plana i es diferencia clarament per la inexistència de boira.  

Actualment Calders té més de 800 habitants empadronats, tot 
i que als mesos d’estiu i caps de setmana pot arribar a doblar-
se el nombre d’habitants. Això és degut amb el gran nombre 
d’habitatges de segona residència que han crescut a tot el 
municipi a part de les cases de colònies i reconeguts 
restaurants que son un focus d’atracció per els visitants.  

 

 

 

 

 

 

 

Calders es caracteritza per la seva tranquil·litat, el 
seu paisatge, el bon clima i el ventall d’activitats a la 
natura que permet realitzar, com senderisme, 
escalada, excursions en bicicleta, etc. 
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2. DADES GENERALS 

 

2.1. Dades urbanístiques 
 

Classificació 
 

Sol urbà consolidat (SUC) 

Qualificació 
 

Residencial, Nucli Antic 

Clau (Codi Ajuntament) 
 

Nucli antic (Clau 1) 

Protecció del patrimoni edificat 
 

No es troba protegit  

 

2.2. Dades cadastrals 
 

Referència cadastral 
 

6070210DG1267S0001RB 

Localització CL Manresa 36 08275 Calders 
(Barcelona) 

Classe  
 

Urbà 

Coeficient de participació 
 

100% 

Ús 
 

Residencial 

Any de construcció local principal 
 

1800 

Superfície construïda 
 

913 m2 

Superfície del solar 
 

1.297 m2 

Tipus de finca 
 

Parcel·la construïda sense divisió 
horitzontal 

 

 

2.3. Règim de la propietat 
 

L’edifici pertany a propietat privada. 
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3. DESCRIPCIÓ DE L’EDIFICI 

 

Cal Tarrés és una casa de poble als quatre vents, de planta aproximadament rectangular i amb 
coberta a dues aigües. És de dimensions més grans que la resta de cases del seu entorn tot 
assemblant-se a una petita masia.  

La seva part primitiva va ser construïda cap a mitjans del segle XVII, i la part més actual a finals del 
segle XIX. 

Està construïda sobre una parcel·la de 1.297 m2 limitada en el seu perímetre de la següent manera: 

Nord: Terrenys municipals. 

Sud: Carrer Manresa. 

Est: Pas estret de 0,80 m que la separa de la Casa veïna nº 34 i el corresponent   pati adossat. 

Oest: Pati veí nº40. 

En aquesta parcel·la hi trobem: La casa, situada en el seu extrem sud-est, alineada al vial del Carrer 
Manresa i que en la seva façana Est gaire be toca amb la casa veïna, de la qual està separada per 
un petit pas d’una amplada mitjana de 0,80 m. Un cobert annex adossat, situat en la seva façana 
posterior Nord, que antigament era destinat a cort de porcs i els patis, que ocupen la resta de 
parcel·la, ubicats a diferents nivells i que són pràcticament plans i no tenen quasi bé cap arbre ni 
vegetació. 

 

Fig.3.1 Plànol d’emplaçament on es veuen les diferents zones ocupades dins la parcel·la. 

 

La casa actualment està deshabitada i en un estat força precari en el seu conjunt. 

Les seves instal·lacions són obsoletes i estan desconnectades de tot tipus de subministrament, 
elèctric, aigua, etc.  

 

 

 

Es troba ben comunicada, ja que està situada al Carrer Manresa Nº 36 de Calders, que  és un dels 
principals carrers del poble i que antigament era el camí ral que anava de Manresa a Vic  a partir del 
qual es va començar a construir el nucli urbà seguint el seu traçat cap al segle XVI. 

Els punts d’interès més importants del poble són relativament a prop d’aquesta: Ajuntament (300 m), 
Església (300 m), Centre cívic (350 m), Biblioteca (350m), Centre de salut d’atenció primària (290 
m), Parc i zona esportiva (650 m), Parada d’autobús (210 m) i a part de tot l’esmentat en les seves 
proximitats també disposa de botigues de comestibles, perruqueria, restaurants, bars, etc. 

La casa en qüestió està composada per planta baixa amb cobert annex, planta primera, planta 
segona i planta golfa.  

 

 Sup. Construïda Sup. Útil Observacions 

Planta Baixa 337,52 m2 218,13 m2 Inclou el cobert annex 
Planta Primera 293,91 m2 221,63 m2 - 
Planta Segona 293,91 m2 245,70 m2 - 
Planta Golfa 0,00 m2 0,00 m2 Altura inferior a 1,50 m 
TOTAL 925,34 m2 685,46 m2 - 

 

El seu evolvent exterior es composa de quatre façanes: façana principal Sud alineada al vial, façana 
posterior Nord, en la qual trobem el cobert adossat esmentat anteriorment i una part de pati, façana 
Est, que està pràcticament tocant a la casa veïna separada pel pas de 0,80m esmentat anteriorment 
i façana Oest que dóna al gran pati lateral de la casa. La seva coberta és a dues aigües, evacuant 
aquestes cap a les façanes Est i Oest.  
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3.1. Planta baixa 
 

Aquesta planta té funcionalitats diverses, ja que serveix de zona d’entrada a la casa, de distribuïdor 
a diferents estances, d’accés a l’escala principal, de celler, de zona pel bestiar, de rebost, de 
magatzem i de traster.  

 

                   

Fig.3.2 Plànol de planta baixa i accessos. 

 

En aquesta planta trobem els dos accessos principals de la casa, que estan situats a la façana Sud 
alineada al Carrer Manresa. Un d’ells és la porta principal i un segon accés ens permet entrar a la 
galeria de planta baixa. 

A part d’aquests dos n’hi ha tres més en la façana Oest, però aquests són per accedir-hi un cop ja 
ens trobem al pati exterior.  

El tercer accés està situat dins la galeria de planta baixa, i permet l’entrada a la quadra. El quart 
dóna pas a l’habitació 7 la qual servia de traster i el cinquè al cobert annex de la casa (antiga cort de 
porcs). 

En aquesta planta trobem diferents nivells els quals són deguts a la orografia del terreny, que va 
ascendint des del l’entrada cota ± 0,00 fins a les habitacions més endinsades de la casa, tot salvant 
una diferència de cota de +1,79 m en el seu punt mes elevat. Això es degut a que quan van construir 
la casa primitiva en el segle XVII i es va fer la nova ampliació al segle XIX van excavar el terreny fins 
a trobar la pedra natural i van edificar els fonaments sobre aquesta tot seguint els desnivells causats 
pel tipus de sòl pedregós. 

Aquestes diferències de cota són salvades a través d’escales i rampes que condueixen a les 
diferents habitacions. 

 

 

 

 

                                 Fig.3.3 Plànol (secció D-D’) en la qual podem veure els diferents desnivells en planta baixa. 

 

Un cop accedim a la planta baixa per l’entrada principal, podem veure que hi ha un petit esglaó just 
en el punt de separació del carrer amb la porta, el qual passa de la cota +0,26 a la ± 0,00 
respectivament, això és degut a que antigament el carrer era de terra i sense voreres, i la seva 
pavimentació va donar lloc als desnivells actuals. 

Un cop som a dins ens trobem amb una zona d’entrada de planta aproximadament rectangular de 
13,52 m2, la qual ens dona accés a l’habitació 1, habitació 2 i a un gran distribuïdor.  

L’habitació 1 de 14,44 m2 és de planta irregular i s’hi accedeix a través d’una petita escala que salva 
una cota de +0,45 m. En aquesta estança trobem uns dipòsits petits d’obra que servien antigament 
per guardar oli. Aquesta també dona accés, a través d’una porta, a l’escala principal de la casa. 

  

 

   

 

 

Foto.3.1 Dipòsits d’oli i porta al fons de 
l’habitació 1, que serveix de segon accés 
a l’escala principal de la casa. 
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L’habitació 2 de 8,67 m2 és de planta rectangular, i s’hi accedeix a través d’una porta que es troba 
al mateix nivell que la zona d’entrada (±0,00). 

El distribuïdor de 20,25 m2 és de planta rectangular i s’hi accedeix a través d’un pas ampli sense 
porta, coronat per un arc rebaixat escarser, format per maó de pla.  

Aquest distribuïdor es troba al mateix nivell que la zona d’entrada (±0,00) i ens dóna accés a l’escala 
que ens condueix a les diferents plantes de la casa, a la zona de buidat de les tines de vi, a la quadra 
i a l’habitació 3 (Antic celler). 

La zona de buidat de les tines de vi de 11,85 m2 és de planta rectangular i està composada per set 
tines d’obra de fàbrica també de planta rectangular, revestides en el seu interior per rajola ceràmica 
esmaltada de 15x15 cm les quals estan tapades per un sostre de volta de maó de pla el qual es 
troba a la cota +2,31 m, i té uns forats de 35x30 cm en la seva part superior, que servien per poder 
omplir-les i netejar-les en un moment determinat. Un cop eren plenes de vi, es buidaven per la seva 
part inferior mitjançant set brocs circulars d’obra, un per cadascuna d’elles. 

 

                    

 

 

La quadra de 21,61 m2 és de planta rectangular i s’hi accedeix per una petita rampa de pedra que 
salva una cota de +0,47 m respecte el distribuïdor. En aquesta estança es pot observar clarament 
una plataforma de pedra que s’eleva del terra fins a la cota +1,17m, la qual era l’antiga menjadora 
del mul que tenien a la casa per fer les feines del camp. També es poden observar dos bancs de 
pedra que s’eleven del terra, els quals devien servir per deixar objectes i eines.  

 

             

 

 

 

Aquesta estança ens dona accés a sota la caixa d’escala, i a la galeria Oest de planta baixa. 

L’habitació 3 (Antic celler) de 18,46 m2 és de planta rectangular i s’hi accedeix per mitjà d’una petita 
escala de tres esglaons la qual salva una cota de +0,73 m. Antigament aquesta estança era una de 
les parts del antic celler de la casa i dóna accés a les habitacions 4,5 i 6.  

L’habitació 4 (Antic celler) de 18,28 m2 és de planta rectangular i s’hi accedeix des de la mateixa 
cota que l’habitació 3. En el seu interior hi podem observar un banc de pedra natural que va deixar 
vist el propi terreny quan va ser excavat a l’hora de construir la casa. Sobre aquest banc, vist 
frontalment, en la seva part dreta a una cota de 1,60 m respecte al paviment podem observar un 
broc de pedra circular que servia per buidar la gran tina de vi nº 8 de 11,86 m3. En aquesta estança 
també hi podem veure quatre botes de vi antigues, les quals estan en desús des de fa molts anys. 

 

          

 

 

L’habitació 5 (antic celler) de 13,14 m2 és de planta rectangular i s’hi accedeix per una escala que 
va des de la cota +0,84 a la cota +1,53. A través d’aquesta estança es pot entrar a l’habitació 6 (antic 
celler) de 7,17 m2, també de planta rectangular. Es pot observar un altre broc circular de pedra el 
qual servia per buidar la gran tina de vi nº 9 de 6,80 m3. 

 

 

          

 

 

 

Foto.3.2 Forat de 35x30 cm,       
en la part superior de la tina.      

Foto.3.3 Interior de la tina. Foto.3.4 Brocs d’obra en la part 
inferior, pel buidat de les set tines. 

Foto.3.5 Antiga menjadora del mul que tenien a la casa. Foto.3.6 Banc de pedra. 

Foto.3.7 Banc de pedra natural. En la cantonada 
de les parets sobre el banc es pot observar el broc 
de pedra circular tina nº8. 

Foto.3.8 Botes de vi 

Foto.3.9  Broc de pedra circular, tina nº9.  Foto.3.10  Ampliació foto.9  
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En la planta baixa també trobem una gran galeria oberta a través de tres arcs rebaixats escarsers 
de pedra, els quals s’obren cap al pati Oest de la casa. S’hi pot accedir des de la quadra o a través 
de la porta enrotllable metàl·lica que dóna a la façana principal Sud alineada al vial del carrer 
Manresa, comentat anteriorment. 

En aquesta galeria hi trobem diferents nivells, passant de la cota -0,11 en l’accés de la façana Sud 
fins a una cota de +1,12 m en el fons de la mateixa, això és degut a la tipologia de terreny tal com 
he descrit anteriorment. 

Un altre punt a comentar és l’existència d’una gran cisterna d’aigua d’aproximadament de 55 m3, 
que és pot veure a l’obrir una petita porta de fusta. Va ser construïda l’any 1870 segons la inscripció 
que figura en la llosa de pedra que hi ha en una de les seves parets. Està enterrada sota una part 
d’aquesta galeria i es troba a una cota de -7,09 m de profunditat respecte la ±0,00. La cisterna està 
excavada en el terreny i revestida tota ella de rajola ceràmica de 30x30 cm, i en seva part superior 
trobem una volta de pedra que serveix de sostre.  

Antigament s’utilitzava per recollir l’aigua de la puja de la coberta, i abastir la casa per a les 
necessitats quotidianes, ja que Calders era un poble on l’aigua escassejava tal com comento a la 
part històrica. 

 

             

 

 

                   
 

 

 

Un cop som a al pati exterior de la casa podem accedir a l’habitació 7 i al cobert annex.  

L’habitació 7 de (12,83m2) és de planta irregular i és troba a la cota +1,80 m, té una alçada de sostre 
força baixa de 1,80 m. S’hi accedeix tot passant per sota d’una escala a la catalana d’un sol tram la 
qual serveix d’accés des del pati a la planta primera. Aquesta estança servia com a traster. 

Al cobert annex de (34,88 m2) és de planta rectangular i és troba a la cota +2,09, s’hi accedeix des 
del pati Oest a través d’una gran portalada de 1,86 m la qual està coronada per un arc rebaixat, 
format per maó de pla. Aquest cobert servia com a cort de porcs tal com ja he comentat anteriorment. 

 

3.2. Planta primera 
 

Aquesta planta és la més noble de la casa i està destinada principalment a l’habitatge.  Està 
composada per dos sales/menjadors que actuen a la vegada de distribuïdors a altres estances com 
són la cuina, la galeria, a diferents passadissos i habitacions que serveixen la majoria d’elles de 
dormitoris i dues altres que tenen la funció de rebost i magatzem. 

 

                                                                Fig.3.4 Plànol de planta primera i accessos. 

 

A ella hi podem accedir des de dos punts. El principal és a través d’una l’escala de tres trams rectes, 
construïda amb volta a la catalana que arrenca en el distribuïdor de planta baixa cota (±0,00), i ens 
condueix a planta primera cota (+3,26). El segon es troba en el pati Oest de la casa, on hi ha una 
escala d’un sol tram recta construïda també amb volta a la catalana que arrenca de la cota (+2,09) i 
ens condueix a un replà cota (+3,26) en la façana del qual hi ha una porta de fusta que dona a la 
galeria de la planta primera. 

En aquesta planta trobem alguns desnivells causats per la manera en que és va haver de construir 
la planta baixa i que ja he comentat anteriorment. Aquests desnivells es van intentar suavitzar fent 

Foto.3.11 Porta de fusta que dona accés a 
la cisterna, des de la galeria de plant baixa. 

Foto.3.12 Llosa de pedra, amb la inscripció 
de l’any de construcció de la cisterna. 

Foto.3.13 Vista zenital del conducte de la cisterna, 
el qual ens condueix i dóna accés a ella des de la 
galeria de planta primera. També es pot observar 
el tub que l’omplia d’aigua procedent de la 
canaleta de recollida d’aigües de la vesant Oest de 
de la coberta. 

Foto.3.14 El primer tub que es pot observar sota el 
sostre de planta primera servia per omplir la cisterna 
d’aigua, procedents de la canaleta de recollida 
d’aigües de la vesant Oest de de la coberta. 
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habitacions amb sostres més alts en l’entrada i més baixos en les habitacions més endinsades de 
planta baixa. 

D’aquesta manera en la planta primera trobem una diferència de cota màxima de (+1,24m) en el 
punt més desfavorable. 

Un cop accedim a planta primera a través de l’escala principal de la casa, ens trobem amb una sala 
(menjador 1) de planta rectangular de (20,85 m2), la qual a més de fer la seva funció de 
sala/menjador, serveix de distribuïdor a diferents estances d’aquesta, com son la galeria Oest, la 
cuina, el passadís 1 i el passadís 2. 

La galeria Oest de (24,64 m2) és de planta aproximadament rectangular i s´hi pot accedir  per tres 
punts, un d’ells és la sala/menjador 1, la qual hi dona accés a traves de dues portes, un segon accés 
és des del pati Oest de la casa tal com he comentat anteriorment, i un tercer accés és des de 
l’habitació 8. 

En aquesta galeria hi podem observar tres grans finestrals, formats per arcs carpanells construïts 
amb maó massís a plec de llibre els quals ens donen unes grans vistes al pati Oest de la casa. 

També podem veure dues obertures en el seu extrem sud-est, una d’elles és una petita obertura de 
0,36x0,50 m situada a +0,30 m respecte el paviment, la qual serveix de finestreta per ventilar l’escala 
principal i una segona obertura de 0,70 x 1,06 m situada a +0,90 m per sobre el paviment, la qual 
servia per agafar aigua de la cisterna i pujar-la fins aquesta planta tot fent servir una corriola, 
d’aquesta manera podien abastir-se d’aigua d’una manera fàcil i còmoda. 

 

                  

 

Un últim punt a comentar d’aquesta estança, és l’existència d’una dutxa, i un forat en el paviment 
que era l’antic baixant d’un W.C. que hi havia, ja que en aquesta galeria hi havia dos envans 
actualment enderrocats que servien per crear l’antic bany de planta primera. 

 

 

 

 

               

 

 

La cuina de (15,32 m2) és aproximadament de planta rectangular i s’hi accedeix  per una 
petita escala de 2 esglaons, la qual salva una cota de +0,29 m. Allà hi trobem la zona de cuinar, la 
qual està composada per una pica, una campana de cuina, un espai reservat on hi havia l’antic forn 
i fogons, i els corresponents mobles. A part d’aquests també trobem un foc a terra de 1,30 m 
d’amplada per 0,75 m de fondària. Aquesta estança està ventilada gràcies una finestra de 0,80 x 
1,29 m la qual dona al pati Oest de la casa. 

El passadís 1 de (8,06 m2) de planta rectangular. S’hi arriba a través d’una porta que trobem en el 
menjador 1 el qual es troba al mateix nivell. Aquest ens condueix al menjador 2 i a l’habitació 12. 

El passadís 2 de (7,49 m2) és de planta gairebé rectangular i s’hi accedeix  també a través d’una 
porta que trobem en el menjador 1 que es troba al mateix nivell. Aquest ens condueix al rebost, i a 
l’habitació 13 i 14. 

El menjador 2 de (19,22 m2) és de planta quasi bé quadrada i s’hi accedeix  a través de dues portes 
que hi ha en el passadís 1 comentat anteriorment. Aquest és troba a la mateixa cota que les estances 
comentades fins ara (+3,26). A part de menjador també fa la funció de distribuïdor ja que ens dona 
accés a les habitacions 9,10 i 11. 

L’habitació 12 de (18,72 m2) és de planta gairebé rectangular, amb alguna irregularitat. S’hi té accés 
a través del passadís 1, el qual es troba a la mateixa cota. En aquesta habitació hi trobem una finestra 
de 0,84 x 1,54 m, que li dóna ventilació, però una il·luminació escassa, ja que es troba a la façana 
Est, i aquesta està gairebé tocant a la casa veïna, separada pel petit pas de 0,80 m comentat 
anteriorment. En aquesta habitació també hi trobem un armari emportat dins el mur de maçoneria. 

El rebost de (6,16 m2) és de planta rectangular i s’hi accedeix des del passadís 2 que es troba a la 
mateixa cota. Aquest està ventilat per una petita finestra 0,60 x 0,40 m, la qual es troba a una altura 
de 1,90 m respecte del paviment i dóna al passadís 1 de la casa. Aquest rebost servia per guardar 
els aliments. Encara es poden observar algunes estanteries i armaris de fusta. 

L’habitació 13 de (14,60 m2) és de planta rectangular i s’hi accedeix a través d’una petita escala de 
2 esglaons que salva una cota de + 0,44 m. Un cop en el seu interior, es poden veure dues zones 
diferenciades, l’alcova, on hi havia el llit i l’altre zona que era la d’estar. Allà hi trobem una finestra 
de 0,76 x 1,10, que dóna al pati Nord i serveix per ventilar i il·luminar l’estança. 

L’habitació 14 de (8,57 m2) és de planta gairebé rectangular i s’hi accedeix a través d’una escala 
recta d’un tram, formada per 5 esglaons, que salva una cota de +1,24 respecte el passadís 2. 

Foto.3.15 Es pot observar 
en la part baixa esquerra 
l’obertura per ventilar 
l’escala principal i en la 
part superior central la 
obertura per agafar aigua 
de la cisterna. 

Foto.3.16  Es pot observar el conducte que 
comunica la cisterna amb la galeria de planta 
primera. També es pot veure el tub que omplia 
la cisterna d’aigua, procedent de la canaleta 
de recollida d’aigües de la vesant Oest de de 
la coberta. 

Foto.3.17  Es pot veure la corriola que 
servia per fer pujar l’aigua de la cisterna a 
la galeria de planta primera. 

Foto.3.18  Es pot veure l’antiga 
dutxa i l’espai que ocupava l’antic 
envà. 

Foto.3.19  Es pot veure la zona que ocupava l’antic bany 
de planta primera. En el paviment es veu el forat de 
l’antic baixant del W.C. i el plat de dutxa. 
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Aquesta estança és la que té un major desnivell dins la planta primera. No disposa de cap tipus de 
ventilació, cosa que fa que hi hagi força humitat. 

L’habitació 9 de (18,82 m2) és de planta irregular i s’hi arriba a través del menjador 2 el qual es troba 
a la mateixa cota. Aquesta estança també serveix d’accés a l’habitació 8. Està ventilada i il·luminada 
per un balcó que dóna al Carrer Manresa. En el seu interior podem observar l’existència d’una pica 
ja que havia estat la consulta d’un antic metge del poble que vivia en aquesta planta de la casa, tal 
com explico a la part històrica.  

 

 

 

 

L’habitació 10 de (14,54 m2) és de planta rectangular i s’hi accedeix a traves de dues portes que hi 
ha en el menjador 2 el qual es troba a la mateixa cota. Aquesta habitació està ventilada i il·luminada 
per dos grans finestrals que donen al Carrer Manresa i arrenquen de la cota del paviment de 
l’estança, sent coronats en la seva part superior  per arcs carpanells construïts amb maó massís a 
plec de llibre. 

L’habitació 11 de (24,89 m2) és de planta aproximadament rectangular i s’hi accedeix a través del 
menjador 2, el qual es troba a la mateixa cota. L’estança està ventilada per un balcó que dona al 
Carrer Manresa. Un cop a dins podem observar que està dividida en dues zones diferenciades, 
separades per un envà de maó, que té un pas en la seva part central de 2,10 x 2,30 m. D’aquesta 
manera l’espai queda dividit en zona de dormir (alcova) i zona de estar. En la zona d’estar podem 
observar un armari emportat dins el mur de maçoneria. 

L’habitació 8 de (11,47m2) és de planta gairebé rectangular, i s’hi arriba a traves de l’habitació 9 
comentada anteriorment i enrassada en la mateixa cota. Aquesta està ventilada i il·luminada per una 
finestra de 0,93 x 1,25 m la qual dona al Carrer Manresa. 

Aquesta estança també dóna accés a la galeria a través d’una porta. 

 

 

 

 

 

 

3.3. Planta segona 
 

Aquesta planta està destinada principalment a habitatge i a zona de treball, ja que està composada 
per dues sales grans, una cuina, un bany/safareig, diferents habitacions i la zona on trobem les dos 
grans tines de vi de la casa. 

 

 

                                                                Fig.3.5 Plànol de planta segona i accessos. 

 

En aquesta planta hi podem accedir des de dos punts. El principal és a traves d’una l’escala de tres 
trams rectes, construïda amb volta a la catalana. L’escala arranca des del replà de la  primera planta, 
cota (+2,36) i ens condueix a planta segona, cota (+6,46). El segon accés està situat en el pati Nord 
de la casa, on hi ha una porta de fusta que ens deixa entrar a la zona de les tines.  

En aquesta planta trobem algun petit desnivell amb una diferència de cota màxima de (+0,28m) en 
el punt més desfavorable. 

Un cop accedim a planta segona a través de l’escala principal de la casa, ens trobem amb una gran 
sala (habitació 19) de planta irregular de (44,07 m2), la qual a més de fer la seva funció de sala, 
serveix de distribuïdor a diferents estances, com són l’habitació 15, 16, 17, 18, 21 i al passadís 3. 

L’habitació 15 de 31,16 m2 és de planta irregular i s’hi accedeix mitjançant una porta de fusta que 
es troba al mateix nivell que la sala. Està composada per tres espais: la zona d’estar, la zona de 
dormitori (alcova) i una petita cambra, totes elles dividides per envans de 5 cm de maó. En la zona 
d’estar hi trobem un balcó que no sobresurt del pla de façana, de dimensions 0,95 x 1,96 m i dóna 
al Carrer Manresa. La zona de dormitori (alcova) és de planta quadrada i s’hi accedeix a través d’ 
una obertura en l’envà de maó de 1,80 x 2,00 m, aquesta zona  no disposa de cap obertura a 
l’exterior. La petita cambra restant és de planta rectangular i s’hi arriba per un pas sense porta de 

Foto.3.20  Es pot observar la pica, una 
barra que servia per penjar roba i una 
postada. 
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0,69 x 1,80 m, té dues una finestres, una de 0,58 x 0,92 m, que dóna al Carrer Manresa i una altra 
de 0,37 x 0,37m que dóna al pati Oest. 

 

 

 

 

L’habitació 16 de 15,14 m2 és de planta rectangular i s’hi accedeix  per una porta de fusta que es 
troba al mateix nivell que la sala. Està ventilada i il·luminada per dues arcades amb unes vidrieres 
de fusta de 2,20 m d’ample i una alçada en el seu punt més alt de 2,10 m. Les vidrieres estan 
tancades però es poden obrir completament, tot fent que aquesta estança faci la funció de galeria. 

L’habitació 17 de 11,03 m2 és de planta quadrada i s’hi accedeix mitjançant una porta de fusta que 
es troba al mateix nivell que la sala. S’obre al exterior mitjançant un balcó de 0,87 x 1,84 m, enrasat 
amb el pla de façana que dóna al Carrer Manresa. 

L’habitació 18 de 11,47 m2 és de planta aproximadament rectangular i s’hi accedeix  mitjançant una 
porta de fusta que es troba en el mateix nivell que la sala. En ella trobem un balcó de 0,85 x 1,85 m 
des del que es pot veure el pati Oest de la casa. En aquesta habitació també hi ha ubicat un petit 
armari emportat a la paret de maçoneria. 

L’habitació 21 de 42,76 m és de planta rectangular i s’hi arriba des del mateix nivell que la sala 
mitjançant una porta de fusta de dues fulles. Hi trobem una finestra de 0,44 x 0,67 m que dóna al 
petit pas que hi ha entre cases en la façana Est, per la qual cosa la seva il·luminació és escassa. 
Aquesta estança també ens permet accedir a la a l’antiga zona on s’omplien les dos grans tines de 
vi i també dóna accés a la planta golfa de la casa, però per accedir-hi s’ha d’utilitzar una escala de 
mà. 

 

 

El passadís 3 de 6,65 m2 és de planta rectangular i s’hi arriba mitjançant un pas de porta que es 
troba en el mateix nivell que la sala. Aquest ens permet accedir a l’habitació 20 i al passadís 4. 

L’habitació 20 de 27,16 m2 és de planta gairebé quadrada i s’hi accedeix mitjançant una porta de 
fusta de dues fulles des del passadís 3 el qual es troba al mateix nivell. En ella veiem que hi ha un 
balcó de 0,85 x 1,85 m que no sobresurt del pla de façana i ens obra l’estança al pati Oest. 

El passadís 4 de 1,97 m2 és de planta rectangular i s’hi arriba mitjançant una porta de fusta que està 
al mateix nivell que el passadís 3. Aquest ens permet accedir a la cuina i al bany/safareig. 

La cuina de 14,85 m2 és de planta quadrada i s’hi accedeix per mitjà d’un pas de porta que es troba 
al mateix nivell que el passadís 3. Té diversos elements: la zona de cuinar, on es pot veure una 
taulell en el qual hi ha una pica de marbre blanc i un antic fogó que anava amb llenya o carbó, també 
trobem un armari emportat el qual servia de rebost i per últim es pot veure un foc a terra de 1,00 m 
d’amplada per 0,50 m de fondària. Aquesta estança està ventilada gràcies una finestra de 0,59 x 
1,27 m que dóna al pati Oest de la casa. 

             

 

 

El bany/safareig de 7,34 m2 és de planta rectangular i s’hi accedeix  mitjançant un esglaó que salva 
una cota de +0,24 cm. Està composat d’un plat de dutxa, un safareig i antigament disposava d’una 
pica. En el seu interior hi ha una porta de fusta que dóna a un petit lavabo de 1,07 m2 en el qual hi 
ha un WC situat en una de les cantonades que formen les parets. Aquestes dues zones estan 
ventilades i il·luminades mitjançant una  finestra de 0,94 x 1,24 m la qual comparteixen per mitats 
iguals, dividida per un envà de maó de 5 cm de gruix. 

               

 

 

 

Foto.3.21  A la dreta es pot observar la zona de 
dormitori (alcova) i a l’esquerra la petita cambra. 

Foto.3.22  Accés des de la habitació 21 a la planta golfa 
mitjançant l’escala de mà. 

Foto.3.23  Es pot observar la zona de cuinar i preparar 
els aliments, composada pel taulell, la pica en la part 
central i el fogó a la part esquerra.  

Foto.3.24  Foc a terra de la cuina.  

Foto.3.25  W.C. col·locat a la 
cantonada que formen les 
dues les parets. 

Foto.3.26  Es pot observar la zona 
on hi havia l’antiga pica i el mirall. 
També es pot veure la finestra 
dividida que ventila el lavabo i el 
bany/safareig. 

Foto.3.27  Es pot observar el safareig a 
mà dreta i el plant de dutxa a mà esquerra. 
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La zona de les tines de 25,69 m2 és de planta rectangular i s’hi accedeix des de l’habitació 21 
mitjançant un pas de 0,76 x 2,00m tot pujant un esglaó que salva una altura de +0,28 cm. Antigament 
quest pas feia 1,72 x 2,00 m però va ser reduït tot tapant l’obertura sobrant amb una paret de 
maçoneria de 30 cm de gruix. Un cop a l’interior de l’estança, podem veure la porta que ens condueix 
al pati nord de la casa i també podem observar la zona on hi ha les dos grans tines de vi.                                                      

A terra hi trobem uns taulons de fusta que separen l’espai de les tines de la resta de l’habitació i a la 
vegada també fan de divisió entre totes dues. Amb aquestes separacions al terra s’aconseguia que 
el raïm i el most no s’escampessin cap als costats. A sobre de cada tina hi havia una trapa de fusta 
on posaven el raïm, el xafaven i el suc s’escorria cap a dins a través d’uns petits espais entre els 
llistons. Actualment solen estar tapades per evitar que algú pugui caure al seu interior. 

 

            

 

 

 

 

3.4. Planta golfa 
 

Aquesta planta es troba situada sota la coberta i està destinada principalment a magatzem i traster. 

És la més elevada de la casa, situada a una cota de +9,33 m. És de planta irregular i té una superfície 
de 67,95 m2, però no es pot considerar superfície útil ja que el seu punt més alt de pas és de 1,28 
m. S’hi pot accedir des de l’habitació 21, tot fent servir una escala de mà. Un cop hi hem pujat podem 
veure al fons una petita finestra de 0,50 x 0,60 m tancada amb una porteta de fusta, que dóna al 
Carrer Manresa i que proporciona ventilació i il·luminació a la zona. 

 

 

 

 

                                                                 Fig.3.6 Plànol de planta golfa i accessos. 

 

 

               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto.3.28  Es pot observar la zona on hi ha les dues 
grans tines de vi de la casa i els taulons de fusta de 
separació que hi ha en el paviment. 

Foto.3.29  Es pot observar una de les dos tines i la 
seva tapa de fusta. 

Foto.3.30  Es pot observar a la part esquerra la 
finestreta que proporciona ventilació i il·luminació 
a la plana golfa. En la part superior central es pot 
veure el punt més alt de la coberta i la biga de fusta 
que forma el seu carener.  

Foto.3.31  Es pot observar la planta golfa, els pilars 
de maó que recolzen les jàsseres de la coberta i el 
seu carener i al fons a mà esquerra es pot veure la 
zona d’accés. 
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3.5. Coberta 
 

          

                                                                                   Fig.3.7 Plànol de coberta. 

 

La coberta de la casa és de dues aigües i està formada per diferents elements: jàsseres de fusta, 
les quals es recolzen sobre els murs de maçoneria de les façanes Est i Oest i en la seva part central 
sobre pilars de maó i alguna paret de pedra. Bigues de fusta que es recolzen sobre les jàsseres i 
estan col·locades perpendiculars a la línia de màxima pendent de la coberta. L’entrebigat està format 
per llates de fusta de 10 cm d’ample i 3 cm de gruix, totes aquestes estan col·locades cada 30 cm 
sobre de les bigues de fusta i perpendiculars a elles. Sobre les llates hi han col·locats maons de pla 
ceràmics, un a tocar amb l’altre pel seu cantell i testa, tot format el pla de coberta. Finalment sobre 
els maons hi han col·locades teules àrabs cavalcades entre elles de forma simple sense amorterar. 

Els ràfecs de la coberta volen uns 40 cm respecte els plans de façana i estan composats per tres 
filades de maons de pla, la primera filada sobresurt uns 5 cm, té els maons col·locats de forma plana 
i units pel seu cantell, la segona filada sobresurt uns 10 cm i els té col·locats de forma plana, com 
l’anterior, però girats 45º formant una punta de diamant. La tercera i última està col·locada 
exactament com la primera, sobresurtin uns 20 cm respecte el pla de façana. En la part superior 
d’aquestes tres filades ja trobem les teules àrabs que sobresurten respecte el pla de façana els 40 
cm comentats anteriorment, tot acabant de formar el ràfec. 

La coberta disposa en cada besant de una recollida d’aigües formada per una canaleta metàl·lica, 
però actualment es troba en males condicions, trencada i doblegada en alguna part, per la qual cosa 
ja no compleix la seva funció. 

 

Sobre la basant Oest de la coberta en la seva part Nord hi trobem dos xemeneies. Una d’elles és de 
planta quadrada de 0,35 x 0,35 x 1,50 m i està construïda en la seva totalitat per maó de pla. És  

 

l’encarregada d’evacuar el fum produït pel foc a terra de la cuina de planta segona. La segona 
xemeneia està composada per un tub de fibrociment de Ø 20 cm i té la funció d’evacuar els fums 
produïts en les cuines de planta primera i segona. Antigament hi havia una tercera xemeneia que 
servia per evacuar el fum del foc a terra de la cuina de la planta primera, però va ser eliminada l’any 
2006 pel nou propietari ja que es trobava en molt mal estat i causava humitats de filtració. Es va 
cobrir amb teula àrab tot tapant el forat. 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto.3.32  Es pot observar el ràfec de la coberta i 
la canaleta de recollida d’aigües. 

Foto.3.33  Es pot observar les dues xemeneies de 
la vesant Oest de la coberta 

Foto.3.34  Es pot observar la coberta a dues aigües i la seva 
proximitat amb la casa veïna. 
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3.6. Façana principal Sud 
 

 

 

                                        Fig.3.8 Plànol de la façana principal Sud. 

 

La façana Sud és la principal de la casa i es troba alineada amb el vial del Carrer Manresa. Degut a 
la seva orientació rep llum solar pràcticament durant tot el dia. 

Per aquest motiu consta d’obertures molt grans que permeten aprofitar al màxim l’energia i escalfar 
i il·luminar la casa d’una forma natural. 

El material més utilitzat en la seva composició són les parets de maçoneria de pedra, tot hi que hi ha 
una petita part feta de maó massís. Les seves cantonades estan construïdes amb pedres de 
dimensions més grans que la resta i de cares més o menys planes, encaixades entre elles formant 
les arestes de la façana. El material utilitzat per crear les seves obertures és la pedra picada i el maó 
massís. Excepcionalment  el portal secundari de planta baixa es troba coronat amb dues bigues de 
formigó, col·locades en una reforma que es va realitzar a posteriori.  

En aquesta façana s’hi troba situat de l’accés principal a la casa i un segon de secundari, tots ells al 
nivell de planta baixa. 

L’accés principal és un portal format per brancals de pedra tallada, coronat amb un arc carpanell 
format per dovelles i clau de pedra picada. Aquest portal està tancat per una porta de fusta de dues 
fulles. 

El segon accés és un altre portal format per brancals de pedra no massa treballats i en alguna part 
per traços de maó, per tal d’aconseguir arestes rectes. En la part superior està coronat per dues 
biguetes de formigó armat, que s’hi han posat posteriorment tot modificant-lo, ja que a  sobre seu és 
por veure un antic arc de maó que devia coronar el portal. El portal està tancat per una porta 
enrotllable de lames metàl·liques, que segurament es devia col·locar durant la reforma. 

A part d’aquests dos accessos podem veure que la casa devia disposar d’un tercer accés, ja que en 
la part dreta de la façana es pot observar un portal més petit que els actuals, definit per brancals de 
maó i coronat per un arc també de maó. Actualment està reomplert de pedra i a la seva part superior 
s’hi va deixar una petita finestra per donar il·luminació i ventilació a l’habitació 2.  

En planta baixa també es pot observar l’existència d’una altra finestreta de fusta que en la seva part 
superior està coronada per un arc de maó. Aquesta serveix per donar il·luminació i ventilació a 
l’habitació 1. 

En planta primera podem observar l’existència de dos arcades, dos balcons i una finestra.  

Les dos arcades donen il·luminació i ventilació a l’habitació 10 i estan composades en el seu conjunt 
per brancals de pedra i un pilar de maó de 45 x 45 cm a la seva part central. Aquests dos brancals i 
pilar central suporten dos arcs carpanells  construïts amb maó massís a plec de llibre. Les dues 
obertures són tancades amb unes grans vidrieres que segueixen la mateixa forma de les arcades i 
els bracals i que, un cop obertes, serveixen de balcó i a la vegada de galeria, per la qual cosa 
cadascuna té una barana de ferro treballat enrasada en el pla de façana que té funció protectora, 
per evitar caigudes. 

 Els dos balcons que trobem sobresurten 50 cm respecte el pla de façana i donen sortida a les 
habitacions 9 i 11. Estan composats per brancals i llindes de pedra picada i a la vegada estan 
protegits per baranes de ferro treballades tot creant una sèrie de dibuixos. Aquesta composició més 
refinada en comparació a la resta d’obertures és senyal inequívoc de que corresponen a les 
habitacions més importants de la casa.  

L’última obertura d’aquesta planta és una finestra rectangular de 0,93 x 1,25 m que serveix d’obertura 
a l’habitació 8. Un cop observem la façana amb més deteniment veiem que aquesta obertura ha 
sigut creada posteriorment a la construcció originaria de la casa, ja que es por veure una paret de 
maó de 15 cm de gruix, que no concorda amb la tipologia de material originari de la façana, la qual 
està formada per parets de maçoneria de 50 cm de gruix.  

Un cop observem les obertures de la planta segona veiem que segueixen aproximadament la 
mateixa tipologia que les de planta primera, amb algunes diferències. També té dos arcades, dos 
balcons i una finestra, però totes ells més baixes que les de planta primera, ja que aquesta planta 
no era tant important. 

Les dos arcades son idèntiques a les explicades en planta primera, però més baixes i serveixen 
d’obertura a l’habitació 16. 

Els balcons donen ventilació i llum a les habitacions 15 i 17 i no sobresurten del pla de façana, els 
seus brancals i llindes estan formats per maó massís. 

Tan les dues arcades com els dos balcons estan protegits per baranes de ferro molt simples sense 
cap mena de dibuix ni filigrana.  

La finestra de planta segona és rectangular de 0,58 x 0,92 m, està formada per brancals i llinda de 
maó massís i dóna il·luminació i ventilació a una petita cambra que hi ha dins l’habitació 17.  

La planta golfa també disposa d’una petita obertura rectangular de 0,50 x 0,68 m, que és l’ única 
d’aquesta planta i està formada per brancals i llinda de maó massís i té la funció d’il·luminar i ventilar 
aquesta planta. 

Un altre punt important a comentar és que aquesta façana en els seus orígens estava arrebossada 
amb morter de calç, però l’actual propietari de la casa l’any 2013 la va repicar tota, deixant tots els 
materials i sistemes constructius al descobert. 
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3.7. Façana Nord 
 

 

 

                                  Fig.3.9 Plànol de la façana Nord. 

 

Aquesta façana està orientada al Nord i encarada al pati posterior de la casa. És la façana més freda 
ja que, degut a la seva orientació, pràcticament no rep radiació solar en tot el dia. És per aquest 
motiu que només té les obertures indispensables per la correcte funcionalitat de la casa i són de les 
mínimes dimensions possibles, ja que d’aquesta manera la casa  queda protegida del fred en els 
períodes hivernals. 

El material més utilitzat en la seva composició són les parets de maçoneria de pedra, tot i que moltes 
de les obertures estan construïdes amb maó i pedra picada. Està unida al cobert annex actualment 
mig enderrocat i disposa de dos accessos, un en planta primera i un altre a planta segona. A part 
d’aquests també compta amb una finestra que dóna a planta primera i dues que donen a planta 
segona. 

El primer accés permet entrar a planta primera per una porta de fusta de 0,95 x 1,84 m,  composada 
de brancals de maó massís i llinda de fusta. Aquesta ens dona accés a la galeria de planta primera 
mitjançant una escala a la catalana que salva una cota de +1,17 m. 

El segon accés permet entrar des del pati posterior a la zona de les tines en planta segona i està 
composat per una porta de fusta de 1,09 x 1,76 que està construïda per brancals de maó i en la seva 
part superior coronada per un petit arc rebaixat de maó de pla.  

La finestra de planta primera dóna ventilació i il·luminació a l’habitació 13, és de forma rectangular i 
de dimensions 0,76 x 1,10 m i està composada per brancals i llinda de pedra picada. En aquesta 
llinda hi podem veure una inscripció que posa 1671, la qual cosa ens ajuda a saber aproximadament 
l’època que es va construir la part primitiva de la casa. Té una reixa de ferro no gaire treballada que 
sobresurt del pla de façana, la seva funció és la de protegir la casa de l’entrada de qualsevol persona 
aliena i, a la vegada, permetre que el que estés a l’habitació pogués treure el cap i observar tot el 
pati posterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La finestre de planta segona, situada a la part esquerra de la façana, dóna iluminació i ventilació a 
la zona de tines comentada anteriorment i té unes dimensions de 0,65 x 0,95 m. Està composada 
per brancals de maó i coronada per un petit arc rebaixat de maó de pla. També disposa d’un 
tancament de fusta i una reixa de ferro bastant simple la qual fa funcions de protecció. 

Cal comentar també que antigament aquesta finestra era de dimensions més grans i posteriorment 
va ser reduïda tot tapant l’espai sobrant amb maons. Això es pot veure clarament a partir dels antics 
brancals i arc de maó vistos. 

L’altra finestre de la planta segona està situada aproximadament en el centre de la façana, dóna 
iluminació i ventilació al lavabo, bany i safareig. Té unes dimensions de 0,94 x 1,24 m i està 
composada per brancals de maó i una llinda metàl·lica i està protegida de l’exterior per una reixa de 
ferro i el seu tancament de fusta. Aquesta finestra es va obrir o remodelar posteriorment quan es va 
fer el lavabo, bany i safareig comentat en la part històrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto.3.35  Es pot observar la finestra de 
l’habitació 13 de planta primera, coronada 
en la seva part superior amb una llinda de 
pedra picada, amb la inscripció del any 
1671. 
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3.8. Façana Est 
 

 

                                        Fig.3.10 Plànol de la façana Est. 

 

Aquesta façana està orientada al Est, separada de la casa veïna pel petit pas comentat anteriorment. 
Esta composada per parets de maçoneria de pedra i les seves cantonades es composen de pedres 
de dimensions més grans que la resta i de cares més o menys planes encaixades entre elles formant 
les arestes de la façana. Les seves obertures estan formades per brancals de maó i llindes de maó 
de pla.  

Podem veure clarament que no disposa de gaires obertures i les que té no són gaire grans. La seva 
proximitat a la casa veïna fa que no tingui il·luminació i  radiació directe del sol  en tot el dia, fet que 
provoca que sigui una façana freda i les finestres que s’hi poden observar són les estrictament 
indispensables pel correcte funcionament de la casa evitant que en períodes hivernals perdi  energia 
a través d’aquesta façana. 

Hi podem observar quatre finestres situades dos a planta primera i dos a planta segona.  

La primera finestra que podem veure en planta primera està actualment tapiada. Era de dimensions 
0,50 x 0,80 i estava formada per brancals i llinda de pedra picada i en la part superior d’aquesta llinda 
podem observar tres maons que formen un figura triangular. 

La segona finestra d’aquesta planta té unes dimensions de 0,84 x 1,54 m, serveix per ventilar i 
il·luminar en mesura del possible l’habitació 12. Està composada per brancals de maó i coronada 
per un arc rebaixat de maó de pla. Està protegida per una reixa de ferro simple i acabada amb un 
tancament de fusta. 

La primera finestra que podem veure en la planta segona, actualment està tapiada, era de 
dimensions 0,72 x 0,86 m i estava formada per brancals de maó i coronada per un arc rebaixat de 
maó de pla. 

La segona finestra de planta segona té unes dimensions de 0,44 x 0,67 m, serveix per ventilar i 
il·luminar l’habitació 21. Està composada per brancals de maó i coronada per un arc rebaixat de maó 
de pla. 

Actualment, en la seva part baixa del Carrer Manresa hi podem veure un quadre i unes conduccions 
elèctriques que es troben en ple funcionament. 

3.9. Façana Oest 
 

 

                                Fig.3.11 Plànol de la façana Oest. 

 

Aquesta façana està orientada al Oest i encarada al pati lateral de la casa. S’hi poden observar 
obertures força grans com és el cas de les arcades de les corresponents galeries de planta baixa i 
planta primera, entre d’altres. La seva orientació és favorable a la llum i a la radiació solar que incideix 
en la façana durant el migdia i la tarda cosa molt important en els períodes hivernals.  

El seu pla de façana està composat per parets de maçoneria i les seves arestes per pedres més 
grans amb les cares força planes. A part d’aquest material també ni hi ha d’altres, com és el cas de 
les diferents obertures moltes de les quals estan composades per brancals i llindes de maó, amb 
l’excepció d’alguna feta amb llindes de fusta.  

Originalment estava tota arrebossada amb morter de calç però actualment aquest es va desprenent 
de la façana, degut al poc manteniment deixant a la vista els materials que la composen. 

En la façana es poden observar tres arcades a la seva planta baixa, un portal i una petita porta 
situada sota l’escala que condueix a planta primera. 

Les tres arcades donen il·luminació i ventilació a la galeria de planta baixa, tenen unes llums de 2,00 
m i estan composades per brancals i pilars de pedra, que suporten els tres arcs rebaixats escarsers. 
Aquests estan construïts amb maó en la seva part central (la clau) i pedra (maçoneria) ben col·locada 
en la resta d’arc. 

El portal que trobem en aquesta façana, dona accés al cobert adossat a la casa descrit anteriorment. 
Té una llum de 1,86 m i una altura de 2,93m i està composat per un arc rebaixat de maó de pla, el 
qual es sosté en la part esquerra per un brancal de maó i la paret de pedra que el segueix i en la 
seva part dreta està emportat dins el mur de façana de la casa. Actualment no disposa de cap porta. 

La petita porta de fusta que trobem sota l’escala té unes dimensions 0,50 x 1,26 m i dona accés al 
traster de planta baixa. Està composada en la seva part dreta per un pilar de 35 x 45 cm i en la seva 
part esquerra per un envà de maó de 5 cm de gruix i la seva part superior està coronada per la 
mateixa volta de pedra que és el sostre de l’estança. 

En planta primera trobem tres grans finestrals i una finestra. 

Els tres grans finestrals donen il·luminació i ventilació a la galeria de planta primera. El conjunt està 
composat per brancals de pedra en els extrems i dos pilars centrals de 45 x 50 cm de maó en la 
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seva part central, aquests estan coronats cadascun d’elles per un arc rebaixat carpanell construït 
amb maó col·locat a plec de llibre. A part d’això també és pot observar l’existència d’unes cornises 
de morter de calç, les quals guarneixen les unions entre els brancals i pilars amb els arc. Els tres 
finestrals estan tancats per unes vidrieres de fusta. Actualment dues d’elles han desaparegut degut 
a que la casa està deshabitada des de fa molts anys, tal com comento en la part històrica. 

La finestra de planta primera té unes dimensions de 0,80 x 1,29 m i dóna ventilació i il·luminació a la 
cuina d’aquesta planta. Està formada per brancals de pedra i en alguna zona per maó, per tal de 
crear unes arestes rectes i és coronada per un una llinda de maó de pla. 

En planta segona trobem dos balcons, i dues finestres. 

Els dos balcons donen il·luminació i ventilació a les habitacions 18 i 20 d’aquesta planta, tenen unes 
dimensions de 0,85 x 1,85 m i estan composats per brancals i llindes de maó de pla i estan tancats 
per portes de fusta de dues fulles. Tots dos disposen de baranes simples de ferro enrasades amb el 
pla de façana. 

La finestra que trobem en la part esquerra de la façana té unes dimensions de 0,59 x 1,27 m i dóna 
ventilació i il·luminació la cuina d’aquesta planta. Està composada per brancals de maó i llinda de 
fusta i està tancada per una finestra de dues fulles. 

La segona finestra que trobem és de dimensions reduïdes de 0,37 x 0,37 m i dóna ventilació i 
il·luminació a una petita cambra que hi ha a l’habitació 15 de planta segona. Està composada per 
brancals de maó i llinda de fusta. 

També cal comentar que en aquesta planta antigament hi havien hagut dues finestres més, però 
actualment estan tapiades.  
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4. CARACTERÍSTIQUES CONSTRUCTIVES 

 
4.1. Estructura vertical 
 

4.1.1. Paret de maçoneria 
 

Aquesta tipologia de paret la trobem a totes les plantes de la casa i compon gran part de la seva 
l’estructura vertical.  

Aquestes parets són les encarregades de suportar les carregues rebudes pels diferents sostres i 
transmetre-les al terreny. 

En planta baixa trobem gruixos d’uns 60 cm. i un cop anem pujant a plantes superiors aquets van 
disminuint progressivament, tot arribant a tenir un gruix d’uns 45 cm en la planta més elevada. 

Aquestes parets de maçoneria, estan composades per pedres irregulars col·locades de forma plana 
sense haver estat prèviament massa seleccionades i unides entre elles amb morter de calç. 
D’aquesta manera s’aconsegueix que els dos materials treballin conjuntament. 

 

 

 

 

4.1.2. Paret de maó 
 

Aquesta tipologia de paret estructural només la trobem en el tancament del forat de la cisterna que 
dóna a planta primera i en la paret que separa l’habitació 15 de la 18 de planta segona. 

Aquestes parets són les encarregades de rebre les accions dels sostres corresponents i transmetre-
les a l’element estructural que es troba sota seu de tal manera que finalment aquestes són conduïdes 
fins al terreny. 

Tant en planta primera com en planta segona el gruix d’aquestes parets és de 15 cm. 

Estan composades de maons massissos de 28x14x5cm col·locats a trenca junt entre les diferents 
filades i units entre ells mitjançant morter de calç. D’aquesta manera s’aconsegueix que treballi tota 
la paret conjuntament. 

4.1.3. Pilar de pedra 
 

Aquest tipus de pilars els trobem en les arcades de la galeria de planta baixa, que són les que ens 
obren al pati Oest de la casa.  

Aquets elements treballen a compressió i tenen la funció de recollir les càrregues suportades pels 
arcs rebaixats escarsers de pedra que es trobem damunt seu i conduir-les fins al terreny. 

Tenen unes dimensions de 55 x 55 cm i estan composats per carreus de pedra tallats 
aproximadament  del mateixa mida i col·locats a trenca junt els uns sobre els altres unint-se entre 
ells mitjançant morter de calç formant el pilar. 

                  

 
 

4.1.4. Pilar de maó 
 

Aquesta tipologia de pilars la trobem en planta primera, planta segona i planta golfa, en la part més 
moderna de la casa construïda de finals del segle XIX, principalment en les arcades de les façanes 
Sud i Oest i en l’estructura central de la casa, començant per planta primera amb dos pilars i acabant 
per planta golfa amb sis. 

 Això és així perquè, a mesura que anem ascendint de planta, els elements estructurals verticals de 
la casa ja no han de suportar tanta càrrega, per la qual cosa l’estructura és més esvelta i de 
dimensions més petites i d’aquesta manera aconseguim plantes més diàfanes. 

Aquets elements treballen a compressió i tenen la funció de recollir les càrregues dels elements 
estructurals que es recolzen damunt seu i transmetre-les a als pilars o murs que es troben a una 
cota inferior, fins que finalment son conduïdes al terreny. 

Son de dimensions varies, depèn de la càrrega que hagin de suportar i estan constituïts tots ells per 
maons massissos ceràmics de 28 x 14 x 7 cm, col·locats a trenca junt i units entre ells mitjançant 
morter de calç.  

 

 

 

Foto.4.1  Paret de maçoneria, en la zona de les tines de la planta 
segona. 

Foto.4.2  Pilar de pedra de la galeria 
de planta baixa 
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4.2. Estructura horitzontal 
 

4.2.1. Sostre de volta de paredat   
 

Aquesta tipologia la trobem en el sostres que cobreix la cisterna d’aigua enterrada sota la planta 
baixa i en dos sostres de planta primera. Arrenquen de les parets de  maçoneria de la casa i 
cobreixen llums de fins a 4,25m. 

Aquest sostre suporta el seu propi pes i les sobrecàrregues d’ús de la zona de planta que l’hi 
correspon i les transmet als murs de maçoneria de planta baixa que les condueixen al terreny. 

Està format per diferents capes, la primera es composa de pedres força irregulars col·locades a plec 
de llibre, de manera que es toquin les unes amb les altres per la seva cara més plana i unides 
mitjançant morter de calç, tot aconseguint que els dos materials treballin conjuntament formant la 
volta de paredat. La segona capa es composa de terra i  pedres més petites, tot omplint l’extradós 
de la volta i deixant una superfície plana i compacta. La tercera és una capa d’anivellació i d’adhesió 
de morter de calç i per últim trobem el corresponent paviment. 

           

4.2.2. Sostre de volta de maó de pla 

  
Aquesta tipologia la trobem en dos sostres de planta primera que arrenquen de les parets de pedra 
de planta baixa en les habitacions 1 i 3 i cobreixen llums de fins a 3,90 m. 

Aquest sostre suporta el seu propi pes i les sobrecàrregues d’ús de la zona de planta que l’hi 
correspon i les transmet als murs de maçoneria de planta baixa i aquests les condueixen al terreny. 

Està format per diferents capes, la primera es composa de tres capes més de maons massissos de 
28 x 14 x 3 cm, la primera i la tercera de les quals estan col·locades a trenca junt i de manera que la 
seva cara plana quedi vista i la segona també es troba a tenca junt, però girada a 45 graus respecta 
la primera. Totes elles estan unides mitjançant morter de calç. Després de les tres capes de maons 
trobem un re ompliment composat de terra, pedres petites i en alguns casos de traços de ceràmica 
trencada, tot omplint l’extradós de la volta i deixant una superfície plana i compacta. Sobre aquest 
trobem el corresponent paviment. 

         

 

 
 

4.2.3. Sostre de bigues de fusta i entrebigat de llates de fusta i maons de pla  
 

Aquesta tipologia la trobem en la majoria de sostres de planta primera, els quals es troben a la zona 
més moderna de la casa construïda de finals del segle XIX i cobreixen llums de fins a 3,15 m. 

Aquests sostres suporten el seu propi pes i les sobrecàrregues d’ús de la zona de planta que l’hi 
correspon i les transmeten als murs de maçoneria, arcs de pedra i ceràmics de planta baixa tot 
conduint-les al terreny. 

Es composen de bigues de fusta de secció aproximadament circular i d’un diàmetre comprès entre 
11 i 18 cm amb un intereix de 50 a 70 cm depenent de la zona. Sobre aquestes hi ha col·locades, 
de forma perpendicular a les bigues, llates de fusta de secció rectangular de 10 x 3 cm recolzades 
en la seva part més ample, les quals es troben separades entre elles uns 30 cm. Sobre les llates hi 
trobem maons massissos de 28 x 14 x 3 cm perpendiculars a aquestes, els quals estan col·locats 
per la seva cara plana i sobre aquests trobem una capa de morter de calç d’aproximadament 1 cm 
de gruix, que  té la funció d’anivellar el sostre i, a l’hora, adherir el paviment que es troba sobre seu.  

Foto.4.3  Pilar de maó massís 
situat a la planta golfa. 

Foto.4.4  Pilar de maó massís 
situat al mig de les dues 
arcades de planta primera, a 
la façana principal Sud. 

Fig. 4.1  Detall constructiu, sostre de volta de paredat. Foto.4.5 Sostre de volta de paredat 
situat a l’habitació 7 de planta baixa. 

Fig. 4.2  Detall constructiu, sostre de volta de maó de pla. Foto.4.6 Sostre de volta de maó de pla situat a 
l’habitació 3 (Celler) de planta baixa. 
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4.2.4. Sostre de bigues de fusta i entrebigat de taulons de fusta 
 

Aquesta tipologia la trobem en la majoria de sostres de planta primera que es troben a la zona més 
antiga de la casa construïda a mitjans del segle XVII, els quals cobreixen llums de fins a 3,40 m. 

Aquests sostres suporten el seu propi pes i les sobrecàrregues d’ús de la zona de planta que l’hi 
correspon i les transmeten als murs de maçoneria i llindes de fusta en dos passos de planta baixa 
tot conduint-les al terreny. 

Està composat de bigues de fusta de secció aproximadament circular  d’un diàmetre comprès entre 
11 i 16 cm amb un intereix de 60 a 70 cm depenent de la zona. Sobre aquestes s’hi recolzen de 
forma perpendicular, taulons de fusta de dimensions 70 x 40 x 3 cm. i sobre els taulons trobem una 
capa de morter de calç d’aproximadament 6 cm de gruix, la qual te la funció d’anivellar el sostre i a 
l’hora serveix de paviment.  

              

 

 

 

 

4.2.5. Sostre de bigues de fusta i entrebigat de solera de maó de pla 
 

Aquesta tipologia la trobem en el sostre de la planta golfa de la zona més moderna de la casa 
construïda de finals del segle XIX, cobrint llums de fins a 4,80 m. 

Aquests sostres suporten el seu propi pes i les sobrecàrregues d’ús de la planta golfa i les transmeten 
a diferents elements constructiu els quals son: murs de maçoneria, pilars i arcs de maó i  jàsseres 
de fusta i  aquests a altres elements estructurals que es troben sota seu, tot arribant a descarregar 
en el terreny. 

Es composa de bigues de fusta de secció aproximadament circular i d’uns 16 cm de diàmetre amb 
un intereix de 60 a 75 cm depenent de la zona. Sobre aquestes s’hi recolza una solera de maons de 
pla de 28 x 14 x 2 cm, formada per dues capes col·locades cadascuna a trenca junt i unides 
mitjançant morter de calç, les quals treballen com un conjunt. Aquesta ultima capa de maons a la 
vegada fa la funció de paviment. 

A part de tot això cal dir que l’entrebigat, en la seva part inferior, està revestit amb una capa 
d’enguixat d’un centímetre de gruix i finalment acabat amb una capa de pintura. 

        

 

 

 

 

4.2.6. Sostre de bigues de fusta i entrebigat de volta de morter de calç 
 

Aquesta tipologia la trobem en la majoria de sostres de planta segona, els quals cobreixen llums de 
fins a 4,50 m. 

Aquests sostres suporten el seu propi pes i les sobrecàrregues d’ús de la planta segona i les 
transmeten a diferents elements constructiu els quals son: murs de maçoneria, jàsseres de fusta i 
arcs de maó i aquests a altres elements estructurals que es troben sota seu, tot arribant a 
descarregar en el terreny. 

Estan composats per bigues de fusta de secció aproximadament circular  d’uns 16 cm de diàmetre 
amb un intereix de 55 a 65 cm depenent de la zona. Entre elles hi  trobem un entrebigat format per 
voltes de morter de calç que té un gruix aproximat de 6 cm en el seu punt central. 

En algunes zones de la casa aquest re ompliment de morter ja actua com a paviment i en d’altres hi 
trobem, a sobre, una segona capa també de morter, però més ric, d’aproximadament de 1 cm de 
gruix, la qual té la funció d’anivellar el sostre i d’adherir el paviment que hi ha a sobre seu. 

Fig. 4.3  Detall constructiu, sostre de bigues de fusta 
i entrebigat de llates de fusta i maons de pla. 

Foto 4.7 Sostre de bigues de fusta i entrebigat de 
llates de fusta i maons de pla, situat a la galeria de 
planta baixa. 

Fig. 4.4  Detall constructiu, sostre de bigues de fusta 
i entrebigat de taulons de fusta. 

Foto 4.8 Sostre de bigues de fusta i entrebigat de 
taulons de fusta, situat a l’habitació 5 (Celler) de 
planta baixa. 

Fig. 4.5  Detall constructiu, sostre de bigues de fusta 
i entrebigat de solera de maó de pla. 

Foto 4.9 Sostre de bigues de fusta i entrebigat 
de solera de maó de pla, situat en pla planta 
golfa. 
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També cal dir que en les zones més nobles de la casa sota aquest entrebigat hi trobem una capa de 
guix, aproximadament d’un centímetre, que dóna una major aparença i acabat a la volta. El 
recobriment acaba amb  una capa de pintura. 

 

          

 

                     

 

 

 

4.2.7. Sostre de bigues de fusta i entrebigat d’encanyissat i morter de calç 
 

Aquesta tipologia la trobem en pocs sostres de planta segona, els quals cobreixen llums de fins a 
4,80 m. 

Aquests sostres suporten el seu propi pes i les sobrecàrregues d’ús d’aquestes zones de planta 
segona i les transmeten a diferents elements constructiu els quals son: murs de maçoneria i arcs de 
maó i aquests a altres elements estructurals que es troben sota seu, tot arribant a descarregar en el 
terreny. 

Aquest sostre es composa de bigues de fusta de secció aproximadament circular i d’uns 16 cm de 
diàmetre amb un intereix de 55 a 60 cm depenent de la zona. Entre elles trobem un entrebigat format 
per diferents capes: la primera es composa d’una capa d’encanyissat i està col·locada 
perpendicularment entre les bigues servint d’encofrat perdut per poder col·locar la següent capa  que 
és de morter de calç i fa d’aproximadament 6 cm de gruix. 

Depenent de l’estança de la casa aquesta capa de morter també fa la funció de paviment. En canvi 
en altres zones sobre aquesta n’hi ha col·locada una altra de morter de calç més ric que té la funció 
d’anivellar el sostre i a l’hora adherir el paviment que es troba sobre seu. 

Sota del encanyissat hi trobem una capa de guix d’aproximadament un centímetre, la qual serveix 
d’acabat i a la vegada es troba rematada amb una capa de pintura per tal de tenir una millor estètica. 

          

 

 

4.2.8. Sostre de bigues metàl·liques i entrebigat de volta de maó de pla 
 

Aquesta tipologia la trobem en dos sostres de planta primera, els quals es troben a la zona més 
moderna de la casa construïda de finals del segle XIX i cobreixen llums de fins a 4,15 m. Aquests 
sostres varen ser col·locats en una de les obres realitzades als anys quaranta, per substituir l’antic 
sostre de bigues de fusta que estava en molt males condicions, tal i com comento en la part històrica. 

Aquests sostres suporten el seu propi pes i les sobrecàrregues d’ús de la zona de planta primera 
que l’hi correspon i les transmeten als murs de maçoneria i a un arc ceràmic de planta baixa fins que 
finalment son conduïdes al terreny. 

Dins aquesta tipologia de sostre en trobem dos de semblants però amb alguna que altre diferència. 

El primer és un sostre composat per bigues metàl·liques d’ala ample de base 82 mm amb un intereix 
de 95 cm. Entre elles trobem un entrebigat format per voltes ceràmiques de maons de pla de 28 x 
14 x 3 cm, els quals es recolzen sobre les ales inferiors de les bigues. Sobre aquestes trobem un re 
ompliment suposadament de morter de calç pobre de 6 cm de gruix en la part central, el qual omple 
el l’extradós de les voltes, tot aconseguint una part superior plana. Sobre aquesta hi ha una capa 
d’aproximadament un centímetre també de morter de calç, més ric, que té la funció d’anivellar el 
sostre i a l’hora adherir el paviment que es troba sobre seu. 

En l’intradós de les voltes trobem que estan enguixades i acabades amb una capa de pintura de 
color blanc. 

El segon és un sostre composat per bigues metàl·liques d’ala estreta de base 50 mm amb un intereix 
de 55 cm. Entre elles trobem un entrebigat format per voltes ceràmiques de maons de pla de 28 x 
14 x 3 cm, que es recolzen sobre les ales inferiors de les bigues. Sobre aquestes trobem un re 
ompliment suposadament de morter de calç pobre de 8 cm de gruix en la part central, el qual omple 
el l’extradós de les voltes, tot aconseguint una part superior plana. Sobre aquesta hi ha una capa 
d’aproximadament un centímetre també de morter de calç més ric que té la funció d’anivellar el sostre 
i a l’hora adherir el paviment que es troba sobre seu. 

En l’intradós de les voltes trobem que estan vistes sense cap mena d’acabat, tot deixant els maons 
de pla visibles. 

 

Foto 4.10  Forat en l’entrebigat del sostre, en el qual es pot 
observar com està construït. 

Foto 4.11 Sostre de bigues de fusta i entrebigat de 
volta de morter de calç, situat a l’habitació 11 de 
planta primera. 

Fig. 4.6  Detall constructiu, sostre de bigues de fusta 
i entrebigat de volta de morter de calç sense 
pavimentar. 

Fig. 4.7  Detall constructiu, sostre de bigues de fusta 
i entrebigat de volta de morter de calç pavimentat. 

Foto 4.12 Sostre de bigues de fusta i entrebigat 
d’encanyissat i morter de calç.  

Fig. 4.8 Detall constructiu, sostre de bigues de fusta i entrebigat 
d’encanyissat i morter de calç, el de dalt sense pavimentat i el 
de baix pavimentat. 
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4.2.9. Sostre de biguetes de formigó i entrebigat d’encadellat ceràmic 
 

Aquesta tipologia la trobem en dos sostres, un d’ells de planta primera i un altre de planta segona 
que es troben a la zona més antiga de la casa construïda a mitjans del segle XVII i cobreixen llums 
de fins a 3,40 m. Aquests varen ser fets de nou en una reforma feta aproximadament als anys 
cinquanta, ja que l’antic sostre de bigues de fusta estava en molt males condicions i a part van 
aprofitar per remodelar les estances que es troben damunt seu, tal i com comento en la part històrica. 

Aquests sostres suporten el seu propi pes i les sobrecàrregues d’ús d’aquestes zones de cada planta 
i les transmeten a diferents elements constructiu els quals son: murs de maçoneria, arcs de maó i  
jàsseres de fusta i aquests a altres elements estructurals que es troben sota seu, tot arribant a 
descarregar en el terreny. 

Aquest sostre es composa de biguetes de formigó armat de 12 cm de cantell, amb un intereix de 50 
a 65 cm depenent de la zona. Sobre aquestes s’hi recolzen dues capes d’encadellat ceràmic de 50 
x 25 x 4 cm, col·locat a trencajunt i unit mitjançant morter de ciment i sobre aquestes n’hi ha una 
altra  d’aproximadament un centímetre de gruix també de morter de ciment que té la funció d’adherir 
el paviment que es troba damunt seu. 

En la part inferior del entrebigat no hi ha cap tipus d’acabat, de tal manera que queda l’encadellat 
vist. 

          

 

 

 

4.2.10. Coberta inclinada 
 

La coberta de la casa està construïda a dues aigües amb una pendent aproximadament del 30% en 
les dues vessants, tot evacuant aquestes a les façanes Est i Oest.  

Va ser substituïda completament a mitjans dels anys quaranta, degut a que les jàsseres i bigues de 
fusta es trobaven en molt mal estat i se’n començava ensorrar alguna part. 

Es composa de grans jàsseres de fusta de secció aproximadament circular i d’un diàmetre de 25 cm 
amb unes longituds màximes de 7,40 m, que es troben, totes elles, en sentit de màxima pendent de 
la coberta. Aquestes jàsseres es recolzen sobre els murs de maçoneria de les façanes Est i Oest i, 
en la seva part central, sobre pilars de maó en la part més moderna de la casa i en una paret de 
maçoneria en la part més antiga. 

Sobre aquestes jàsseres i les parets de maçoneria de les façanes Nord i Sud es recolzen bigues de 
fusta de secció aproximadament circular d’un diàmetre de 16 cm, exceptuant les que formen el 
carener de la coberta, que són de 20 cm.  

Totes elles estan col·locades amb un intereix aproximadament de 60 cm. Sobre aquestes hi ha 
col·locades, de forma perpendicular a les bigues, llates de fusta de secció rectangular de 10 x 3 cm 
recolzades en la seva part més ample, les quals es troben separades entre elles uns 30 cm. Sobre 
les llates hi trobem maons massissos de 28 x 14 x 3 cm perpendiculars a aquestes, els quals estan 
col·locats per la seva cara plana, tot creant un pla de coberta. 

Finalment sobre aquest pla de maons hi han col·locades les teules àrabs sense amorterar 
encavalcades entre elles de forma simple i que s’aguanten per la trava que produeixen les unes amb 
les altres.  

La coberta suporta el seu pes propi i les sobrecàrregues de vent, neu i manteniment i les transmet 
als murs de maçoneria i als pilars de maó i aquests a altres elements estructurals que es troben sota 
seu, tot arribant a conduir-les al terreny. 

 

Foto 4.13 Sostre de bigues metàl·liques i 
entrebigat de volta de maó de pla situat al 
distribuïdor de planta baixa. 

Foto 4.14 Sostre de bigues metàl·liques i 
entrebigat de volta de maó de pla situat a la 
zona de buidat de les tines de planta baixa. 

Fig. 4.9 Detall constructiu, sostre de bigues metàl·liques 
i entrebigat de volta de maó de pla. 

Fig. 4.10 Detall constructiu, sostre de bigues 
metàl·liques i entrebigat de volta de maó de pla. 

Fig. 4.11 Detall constructiu, sostre de biguetes de 
formigó i entrebigat d’encadellat ceràmic. 

Foto 4.15 Sostre de biguetes de formigó i 
entrebigat d’encadellat ceràmic. 
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4.2.11. Arc de pedra 
 

Aquesta tipologia d’arc només el trobem en la porta principal d’entrada a la casa, en la façana Sud. 

Es composa en la seva totalitat de pedra tallada i està format, en la part central, per la clau i les 
corresponents contraclaus que descansen sobre les dovelles i aquestes sobre els seus 
corresponents estreps, tot descarregant l’arc verticalment cap als brancals de pedra que es troben 
sota seu i horitzontalment cap als murs de maçoneria de pedra de façana els quals tenen la funció 
de ronyons. Totes les seves parts estan unides mitjançant morter de calç, que fa que tots els seus 
components treballin conjuntament. 

 

 

4.2.12. Arc de maçoneria i maó 
 

Aquest tipus d’arc el trobem en la galeria de planta baixa, la qual ens obra al pati Oest de la casa 
mitjançant tres arcades, coronades en la seva part superior, per arcs rebaixats escarsers de pedra i 
maó construïts de la següent manera: en la part on hi haurien les suposades dovelles estan formats 
a base maçoneria de pedra i les dovelles estan col·locades a plec de llibre, de manera que es toquin 
les unes amb les altres per la seva cara més plana i unides mitjançant morter de calç. En canvi, la 
part on hi hauria la clau i contra clau està composta per maons massissos de 28 x 14 x 7 cm units 
també amb morter de calç.  

D’aquesta manera l’arc treballa com un sol cos sent l’encarregat de rebre les carregues provinents 
d’elements estructurals que es troben sobre seu i conduir-les cap als seus pilars i brancals 
corresponents que les transmeten directament al terreny. 

 

              

 

 

 

4.2.13. Arc de maó 
 

D’arcs ceràmics en trobem de tres tipologies diferents: arcs carpanells, arcs rebaixats i arcs a nivell. 

Els arcs carpanells de maó massís els trobem en les arcades de la façana principal Sud, tant en 
planta primera com en planta segona i també en les arcades de la façana Oest, en la galeria de 
planta primera. 

Estan composats de maons massissos de 28 x 14 x 7 cm col·locats a plec de llibre i units mitjançant 
morter de calç tot formant l’arc. 

Els arcs rebaixats els trobem en moltes de les obertures de les quatre façanes, en moltes portes de 
les diferents plantes de la casa i en el portal del cobert adossat.  

Estan composats per maons de pla de 28 x 14 x 3 cm col·locats a trencajunt i formats per tres o 
quatre capes consecutives l’una sobre l’altre, depenent de la zona en que es troben i units mitjançant 
morter de calç, tot creant l’arc corresponent. 

Per últim trobem arcs a nivell, els quals estan situats en les finestres i balcons de la façana principal 
Sud en planta segona i golfa i també en els dos balcons de la façana Oest de planta segona. 

Foto 4.16 Coberta vista des de la seva part inferior. Foto 4.17 Coberta vista des de l’exterior. 

Fig. 4.12 Detall constructiu coberta, formada per bigues de 
fusta i entrebigat de llates de fusta i maons de pla. 

 

Foto 4.18 Arc de pedra carpanell, situat a la l’entrada 
principal de la casa. 

Foto 4.19 Arc de maçoneria i maó, situat a la galeria de 
planta baixa. 

Foto 4.20 Zoom en el qual es veu la part de maó 
de l’arc. 
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Aquests es composen de maons massissos de 28 x 14 x 7 cm col·locats a plec de llibre i units 
mitjançant morter de calç tot formant l’arc a nivell. 

Totes aquestes tipologies d’arc s’encarreguen de rebre les carregues provinents d’elements 
estructurals que es troben sobre seu i les condueixen cap als seus pilars i brancals corresponents i 
que, al seu torn, els transmeten a altres elements estructurals que es troben sota seu arribant 
finalment a descarregar sobre el terreny. 

             

 

 

 
 

 

4.2.14. Llinda de pedra 
 

Aquesta tipologia de llindes les trobem en tres façanes de la casa: la façana principal Sud, la façana 
Nord i la façana Est. 

En la façana principal Sud estan col·locades coronant els dos balcons de planta primera, que donen 
sortida a les habitacions 9 i 11. Aquestes devien ser les més importants de la casa quan va ser 
construïda la part més moderna a finals del segle XIX, ja que la pedra que hi trobem està treballada 
tot creant unes motllures en tot el perímetre de l’obertura dels balcons. A part, en la llinda de 
l’habitació 11 i ha una placa esculpida, però no hi ha cap mena d’inscripció. 

En la façana Nord trobem dues finestres coronades amb llindes de pedra. Una és la finestra de 
l’habitació 13 de planta primera, en la qual podem veure una inscripció que posa 1671. Això fa pensar 
que aquesta finestra era una de les més importants de la part més antiga de la casa i ens dóna la 
pista de l’època aproximada de la seva construcció. 

En canvi l’altra que trobem és una antiga finestra que hi havia en la zona de les tines de planta 
segona que actualment es troba tapiada. 

En la façana Est també hi trobem una altre finestra tapiada coronada amb una llinda de pedra que 
donava a l’habitació 11. 

Totes aquestes llindes són les encarregades de rebre les carregues provinents d’elements 
estructurals que es troben sobre seu i conduir-les cap als seus brancals de pedra corresponents que, 
al seu torn, les transmeten a altres elements estructurals que es troben sota seu, arribant finalment 
a descarregar sobre el terreny. 

 

    

 

 

 

4.2.15. Llinda de fusta 
 

Aquesta tipologia de llinda de fusta la trobem principalment en algunes portes, finestres i obertures 
de les diferents plantes de la casa, en especial en les seves zones més antigues. 

Estan composades de bigues de fusta de mides i llargades diferents depenent de la llum que hagin 
de cobrir i de la càrrega que hagin de suportar, en la majoria de casos en una mateixa obertura se’n 
col·loquen dues o tres de paral·leles al mateix nivell, tocant-se les unes amb les altres ja  que les 
parets de la casa són força amples i amb una sola biga no n’hi ha prou. 

Totes aquestes llindes són les encarregades de rebre les carregues provinents d’elements 
estructurals que es troben sobre seu i conduir-les cap als seus brancals corresponents, que al seu 
torn, les transmeten a altres elements estructurals que es troben sota seu arribant finalment a 
descarregar sobre el terreny. 

                 

 

 

Foto 4.21 Arc carpanell de maó, col·locat a plec de llibre, situat 
en les arcades de planta primera en la façana principal Sud. 

Foto 4.22 Arc rebaixat de maó de pla, situat a la 
porta d’entrada a la zona de les tines de planta 
segona, a la façana Nord. 

Foto 4.23 Arc a nivell composat per maons a plec de llibre, 
situat a la façana principal Sud, corresponent a l’obertura del 
balcó de l’habitació 15 de planta segona. 

Foto 4.24 Llinda de pedra picada situada en l’obertura 
del balcó de l’habitació 11 de planta primera, a la façana 
principal Sud. llinda de pedra picada, amb la inscripció 
del any 1671. 

Foto 4.25 Llinda de pedra picada, amb la inscripció del 
any 1671 situada a la façana Nord, corresponent a 
l’habitació 13 de plant primera. 

Foto 4.26 Linda de fusta situada en la porta 
d’accés a la galeria de planta primera des del 
pati exterior. 

Foto 4.27 Linda de fusta sobre la finestra 
de la quadra de planta baixa. 
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4.3. Elements divisoris verticals no estructurals 
 

4.3.1. Envà ceràmic 
 

Aquest tipus d’envà el trobem en totes les plantes de la casa en més o menys mesura, tot i que en 
planta baixa n’hi ha més pocs comparant-ho amb  plantes superiors. Això és degut a que en planta 
baixa l’estructura de la casa és més robusta, amb parets que són més amples perquè han de suportar 
totes les carregues que venen de les plantes de sobre. D’aquesta manera les divisions de les seves 
estances estan formades per murs de maçoneria estructurals, en comptes d’ envans. 

En planta primera els trobem en més quantitat i en planta segona encara són més abundants, això 
es degut a lo explicat anteriorment, ja que els elements estructurals en plantes superiors cada cop 
poden ser més prims i esvelts i d’aquesta manera ja no serveixen de divisió estre zones, per la qual 
cosa es construeix l’envà. 

Els envans ceràmics no són elements estructurals, ja que no han de suportar càrregues de 
l’estructura de la casa, només han de resistir el seu propi pes i certs esforços aplicats sobre ells, per 
exemple penjar-hi mobiliari o objectes, rebre alguna empenta fortuïta degut al ús, etc. 

Estan construïts amb maó ceràmic massís de 28 x 14 x 4 cm. i col·locats a trencajunt els uns sobre 
els altres pel seu cantell, units mitjançant morter de calç, tot ell treballant com un sol element. 

Depenent de l’estança en la que ens trobem, poden quedar vistos o estar enguixats en tota la seva 
superfície i estar acabats amb una capa de pintura de color variat. 

 

 

 

4.4. Elements de comunicació vertical 
 

4.4.1. Escala principal 
 

L’escala principal de la casa està construïda a la catalana i es troba situada aproximadament al 
centre Oest de la seva part més moderna. La seva construcció  data de finals del segle XIX i serveix 
de nucli de comunicació vertical donant accés a les diferents plantes de l’edifici. 

Arrenca en el distribuïdor de planta baixa en la cota ± 0,00 i ens condueix al replà de planta primera 
cota +3,26, en el qual trobem dues portes, una a mà esquerra i l’altre a mà dreta. La de mà esquerra 

ens permet accedir a planta primera que es troba al mateix nivell i la de mà dreta ens condueix a 
planta segona, tot arribant a una cota de +6,46. 

Es composa de sis trams, tres dels quals ens porten de planta baixa a planta primera i tres més que 
ens porten de planta primera a planta segona, amb un total de 31 esglaons. 

Està construïda amb voltes de maó de pla, formades  per tres capes de maons  de 28 x 14 x 2 cm 
col·locades a trencajunt, que es recolzen per un dels seus extrems en una de les parets i en l’altre 
en l’aresta de la següent volta. 

En el tram que va de planta baixa a planta primera, podem veure que el seu paviment està fet a base 
de lloses de pedra natural tallada, en canvi el que va de planta primera a segona està composat de 
rajola rústica de 28 x 14 cm, tal com es veu plasmat en el plànol de paviments. En ella també podem 
veure que els trams que no estan confinats per parets en els seus laterals, trobem una barana de 
ferro de barrots i passamà simple. 

 

              

                            

                  

 

                   

 

 

 

 

 

Foto 4.28 Envà ceràmic divisori entre la zona de les 
tines i el bany/safareig, situats a la planta segona. 

Foto 4.29 Arrencada de l’escala 
principal, vista des del distribuïdor 
de planta baixa. 

Foto 4.30 Volta a la catalana que forma l’escala 
principal, vista des de la quadra. 

Foto 4.31 Es pot observar com descansen les 
diferents volta a la catalana que formen l’escala 
principal.  

Foto 4.32 Escala principal vista com arriba a planta 
segona. 
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4.5. Acabats 
 

4.5.1. Pintat 
 

Els principals elements que trobem pintats, són: parets, sostres, portes, finestres i baranes. 

El pintat de parets i sostres el trobem a l’escala principal, en totes les zones interiors de planta baixa 
i en totes les estances de planta primera i segona.  

En planta baixa, zones com l’entrada i el distribuïdor, estan pintades amb pintures de color blanc, en 
canvi les estances restants estan pintades amb calç. Això és degut a que aquesta planta estava 
destinada al treball i a que es tracta de les zones mes humides i poc ventilades de la casa en les 
que el pintat de calç feia d’antisèptic i evitava l’aparició de fongs i bactèries i a part deixava transpirar 
les seves parets. Cal dir que en moltes d’aquestes parets s’hi ha anat desprenent el pintat de calç 
degut al pas del temps, tot deixant  a la vista les parets de maçoneria.  

En planta primera trobem una tipologia de pintats variada, depenent de l’estança en la que ens 
trobem. Molts són a base de pintures de colors i tonalitats diverses i en alguna d’elles com és el cas 
dels dos menjadors, trobem que en la part baixa del parament a una altura compresa entre 0 i 80 cm 
estan esmaltats. 

En planta segona també ens trobem amb el mateix cas que en planta primera, però amb la diferència 
de que en les zones destinades al treball o magatzem, com són la de les tines i l’habitació 21, les 
parets estaven antigament pintades amb calç igual que les de la planta baixa i degut al nul 
manteniment des de fa molts anys la calç gairebé ha desaparegut. 

Les portes i finestres de tota la casa estan pintades amb esmalts de diferents tonalitats i colors, 
depenent de l’estança en la que ens trobem. 

El mateix passa amb les baranes de ferro tant de l’escala principal com de les façanes, que estan 
pintades amb esmalts, tot i que en l’actualitat en moltes zones el pintat ja no existeix degut al mal 
estat de conservació. 

 

                 

 

                 

 

 
 

4.5.2. Enrajolat de parets 
 

Les parets enrajolades de la casa les trobem només en tres estances, que són: les cuines de planta 
primera i segona i el lavabo de planta segona. 

En la cuina de planta primera les parets enrajolades són les de la zona de cuinar i preparar els 
aliments que estan recobertes amb rajoles de ceràmica fina esmaltades de 15 x 15 cm, de color 
marró, unides les unes amb les altres composant una sèrie de dibuixos en relleu. 

 La cuina de planta segona també té enrajolada la paret de la zona de cuinat i preparació dels 
aliments així com el cantell del taulell. Son rajoles de ceràmica fina esmaltades de 20 x 20 cm de 
color blanc. Estan col·locades a partir del taulell de la cuina i fins a una altura de 1,70 m respecte el 
paviment.  

El lavabo de planta segona té les seves parets enrajolades fins a una alçada de 0,80 m amb rajoles 
de ceràmica fina, esmaltades, de 20 x 20 cm de color blanc. 

Les rajoles estan adherides a les parets mitjançant morters de calç o de ciment amb gruixos que 
poden rondar entre 1 i 2 cm. 

 

             

 

 

 

 

Foto 4.33 Pintat de morter de calç, habitació 
1 de planta baixa. 

Foto 4.34 Pintat, habitació 12 de planta 
primera. 

Foto 4.35 Pintat, menjador 2 de planta primera. 
Foto 4.36 Pintat, habitació 10 de planta primera. 

Foto 4.37 Enrajolat cuina plant primera. Foto 4.38 Enrajolat cuina plant 
segona. 

Foto 4.39 Enrajolat lavabo 
planta segona. 
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4.5.3. Fals sostre 
 

Trobem fals sostres en la cuina de planta primera i en diferents estances de planta segona, com és 
el cas de les habitacions que es troben sota la coberta i en el bany. 

El falç sostre de la cuina de planta primera es composa de plaques de guix de 40 x 40 x 2 cm, unides 
entre elles pel seu cantell mitjançant guix. Tot el conjunt està penjat del sostre per mitjà de filferros 
clavats a les bigues amb claus. Aquest fals sostre es va col·locar quan es va reformar la cuina cap 
als anys 70. 

 

 

 

En les habitacions i banys de planta segona que disposen de fals sostre, aquest està format per 
encanyissat composat de canyes teixides entre elles, tot creant el pla. Està subjectat amb claus i 
filferros als sostres superiors o a la coberta i en la seva part inferior  està acabat amb una capa de 
guix aproximadament d’un centímetre, que fa d’acabat tot creant un pla llis i perfecte i es troba pintat 
amb una capa de pintura de diferents tonalitats i colors depenent de l’estança en que ens trobem. 

 

                

 
 

 

 

 

4.5.4. Paviments 
 

Els paviments que trobem són força variats depenen de la planta i estança de la casa. Veure plànols 
nº 24 i 25. 

En planta baixa trobem principalment paviment de lloses de pedra, zones pavimentades amb soleres 
de morter de calç i zones sense pavimentar, en les quals es veu el terreny natural format 
principalment per bancs de pedra.  

També comentar que les tines més modernes de planta baixa estan pavimentades amb rajola 
ceràmica esmaltada de 15 x 15 cm i les dues tines grans, situades a la part més antiga de la casa, 
tenen un paviment a base de rajola ceràmica rústica de 14 x 28 cm. 

En planta primera trobem paviments de rajola ceràmica rústica de 14 x 28 cm, paviments de morter 
de calç, paviments de mosaic hidràulic i paviments de rajola ceràmica de 15 x 30 cm. 

Els de rajola rústica i els de morter de calç són els més antics de la casa i possiblement són els 
originals que es van col·locar a l’hora de construir cadascuna de les estances. En canvi els paviments 
de mosaic hidràulic no se sap del cert si són els originals o es van col·locar en alguna reforma 
posterior, ja que estan situats en algunes de les estances de la part més moderna de la casa 
construïda a finals de segle XIX.  

En canvi el paviment de rajola ceràmica de 15 x 30 cm sí que es pot dir que es va col·locar 
posteriorment amb la reforma que es va fer a la cuina de la planta primera cap als anys setanta. 

En planta segona trobem en gran mesura paviments de morter de calç i paviments de rajola ceràmica 
rústica de 14 x 28 cm i, a part d’aquests, en menor mesura, trobem paviments de mosaic hidràulic 
de 20 x 20 cm i 25 x 25 en el bany i lavabo i paviment de rajola rústica de 19 x 19 a la zona on 
s’omplien les tines de vi.  

Cal dir que tots aquests paviments ens fan pensar que són els originaris de la casa, menys en el cas 
del bany i lavabo on hi van ser col·locats en una reforma realitzada als anys quaranta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4.40 Fals sostre cuina planta primera. 

Foto 4.41 Fals sostre habitació 16 planta segona. Foto 4.42 Fals sostre lavabo planta segona. 
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5. ANTECEDENTS HISTÒRICS 

 

5.1. Historia de Calders 
 

El municipi de Calders es troba al nord-est de la comarca del Moianès. El terme té una extensió de 
33 km2 i fa de pont entre el Pla de Bages i l’altiplà del Moianès, trobant-se el nucli urbà a una altitud 
de 552m sobre el nivell del mar.  

 

El paleolític i el neolític 

Els coneixements que es disposen dels primers habitants dels entorns del Moianès s’han de buscar 
a la famosa cova del Toll. Diversos estudis realitzats entre els anys 1955 i 1957 permeten afirmar 
que la cova del Toll ja fou utilitzada en el Paleolític. Una altra petita cova, propera a la del Toll (a 
150m) proporcionà restes de la mateixa època que corroboren aquesta primitiva ocupació de l’home 
el Moianès.  

Al final de la darrera glaciació els canvis en la vida de l’home s’acceleren de tal manera que aviat es 
produirà el que és conegut com revolució neolítica.  

A partir del 10.000 a. C. s’inicia un procés de canvi relativament accelerat, si el comparem amb les 
etapes anteriors. Els inicis d’aquests canvi s’intueixen amb la troballa d’instruments lítics trobats en 
les excavacions de la Balma del Guai (Moià). A Calders, altre cop s’ha de fer referència a la cova del 
Toll, on es va demostrar l’ocupació de la cova com a lloc d’hàbitat a partir del 3.640 a. C. Se’n 
documenten conreus de blat, ordi i algunes lleguminoses. Això, fins al final del període, en què el 
lloc esdevingué espai d’enterrament.  

D’aquest neolític final, i ja en terme de Calders, es troba el sepulcre de Sant Amanç, excavat per J. 
Surroca, de Moià. 

 

Edat de Bronze 

Es conserva un megàlit que data del 2.000 a. C., molt degradat pertanyent a l’edat de Bronze, en 
l’actual terme de Monistrol de Calders, al Pla de Trullàs i és un dels més grans de la comarca 
bagenca. 

A partir del segle XII a. C., les migracions de pobles d’origen transpirinenc es comencen ja a detectar 
a partir de mitjan segon mil·lenni. L’aspecte més definidor d’aquests nouvinguts és el ritual funerari 
de la incineració dels cadàvers.  

D’aquest període final de la prehistòria no se’n té cap coneixement ni al terme de Calders ni al seu 
entorn immediat. 

La cultura desenvolupada en època ibèrica a la zona es basa en una economia agrària de conreus 
expansius i d’excedents. Això explica que aquesta cultura es desenvolupi principalment en les terres 
on l’agricultura presenta millors possibilitats. Aquest fet, juntament amb la manca de restes clares de 
l’època ibèrica al Moianès, fa pensar que la comarca hagi estat despoblada.  

 

Edat Mitjana 

La colonització de la terra, va iniciar-se de forma important durant l’Alta Edat Mitjana.  

És difícil d’imaginar com deurien ser les terres i com s’hi vivia a finals del segle VIII o començaments 
del segle IX, ja que no hi ha restes ni altres elements de judici que en permetin fer una aproximació. 
S’apunta que el territori restà pràcticament despoblat i sense cap tipus d’organització efectiva. Per 
tant, s’intueix que a mitjan segle IX les terres eren majoritàriament boscoses i sense conreus, amb 
poca població o bé amb alguns assentament poc compromesos allunyats de les vies de comunicació 
i dels indrets de fàcil accés. 

Cap al darrer terç del segle IX, en temps de Guifré el Pilós, s’emprengué la repoblació i defensa 
definitiva de tota l’àrea estesa entre el riu Cardener i les Guilleries.  

Entrant el segle X, el sector de ponent d’aquest comptat va rebre el nom de Comptat de Manresa. 

 

Construcció de castells i esglésies 

Ocupació i organització en castells són dos processos que serveixen al mateix fi: la defensa del 
territori. Les terres buides són vulnerables per sí soles. En aquest sentit, el primer pas va ser de 
compartimentar el territori en termes de castells.  

El terme del castell de Calders, immers en el comtat de Manresa, tenia unes dimensions que 
arribaven a englobar una seixantena de km2. La primera vegada que els documents citen el castell 
de Calders és l’any 956. Evidentment, les restes que s’han conservat fins avui no correspondrien a 
aquesta primera construcció. Les primeres fortaleses eren molt pobres, construïdes majoritàriament 
en fusta, i conseqüentment efímeres.  

A part del castell, van construir-se un seguit d’esglésies, escampades per tot el terme, que donaven 
seguretat a tot aquell que s’hi volia establir. A més a més, actuaven com a centre d’atracció i de 
fixació d’una població encara molt dispersa.  

Si es vol entrar en més detall, limitant-se només a l’espai que ara configura el municipi de Calders, 
es constata que aquest es repartia en tres districtes parroquials. 

El primer, la parròquia de Sant Vicenç. L’església de Sant Vicenç és documentada des de l’any 980 
i ja aleshores surt esmentada com a parròquia. Els ingressos pel seu manteniment s’obtenien de 
diverses fonts, des de masos que havien de col·laborar amb les despeses cedint una part de les 
seves collites (delmes i primícies) fins a importants deixes que havia fet la família dels Calders, que 
era la família que habitava en el castell de Calders.  

El segon, era l’església de Sant Andreu, situada a tocar del riu. Aquesta, tenia pocs parroquians ja 
que el seu terme no era massa poblat. El manteniment d’aquesta es feia a través de esporàdiques 
donacions dels de Calders i de deixes dels pagesos de la contrada.  

Finalment, la parròquia de Sant Pere de Viladecavalls que s’estenia per la part de ponent de l’actual 
terme municipal. Els seus límits corresponien amb els de la parròquia actual. En aquest espai, es 
concentraven les densitats de població més elevades de tot el terme, fet que explica la importància 
que va arribar a tenir la parròquia.  
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L’església de Sant Pere, és documentada des de mitjan segle XI. Tal i com era habitual a l’època, 
l’església va anar acumulant béns fruit de les donacions i vendes de nobles i pagesos i dels delmes 
i les primícies.  

Quant a la distribució d’esglésies i capelles, així com l’organització eclesiàstica del terme, caldria fer 
esment de dues capelles més: la capella del castell i la de Sant Amanç. 

La capella de Santa Maria del Castell surt citada en un parell de documents en els anys 1028 i 1048. 
Segurament, es tractava d’una capella de petites dimensions que depenia del castell, on es va 
mantenir el culta mentre hi va haver vida i activitat al castell.  

El castell de Calders era governat per una branca de la família dels vescomtes d’Osona, que canvià 
el cognom per el de “Calders”.  

Les primeres generacions dels Calders administraven poques terres. Aquestes generacions 
combinaven el paper de senyors de Calders amb altres obligacions, per exemple, el cas de Guadall, 
que actuà com a ardiaca des del 1018 fins al 1029 i de bisbe de Barcelona des del 1029 fins la seva 
mort al 1035. 

Amb Ramon Guadall s’inicia una nova etapa marcada per l’adquisició de nous béns, a part dels que 
havia heretat dels seus antecessors. La llista de castells i dominis que podrà inscriure en el seu 
testament no tenia precedents: el castell de Miralles, de Castellfollit del Boix, de Segur, els llocs 
d’Ardesa, Rubió i Saió (a l’Anoia), Montpalau de Sant Antiló i Vilanova, La Tallada de Freixent (a la 
Segarra) i La Granada (del Penedès). 

El fill de Ramon Guadall, va continuar la ratxa d’esplendor. Es casà amb la filla els vescomtes de 
Cardona i perpetuà el seu domini per les terres de la capçalera del riu Anoia i la Segarra.  

Aquest patrimoni es desmembrà a la seva mort ja que els béns es repartiren entre els seus 
descendents. Calders va anar a parar a mans d’Artal i de Ponç.  

  

Segles XIV-XVIII 

A partir del segle XIV, els Calders perden interès per aquestes terres i es comencen a despendre 
dels béns del Castell de Calders. 

Des de mitjan segle XIV, els Talamanca van adquirint tots els drets que poden sobre el terme de 
Calders fins que aquest queda definitivament a les seves mans.  

L’origen del nom de Calders, segons Joan Amades, ve donat per una llegenda. Aquesta llegenda 
explica que el senyor de Calders havia mantingut un exèrcit per defensar el territori en la lluita contra 
els sarraïns i que el rei li va agrair la seva gestió concedint-li el títol de Calders i donant-li per escut 
les tres calderes, simbolitzant així que havia mantingut els vassalls de l’exèrcit.  

La tradició oral havia relacionat el topònim Calders amb l’existència de calderers, és a dir, artesans 
que feien calderes.  

Entrant a l’època moderna, amb la dissolució de la sagrera de Viladecavalls, el poblament de la 
parròquia de Sant Pere es veié reduït a una quinzena de masos. Es tracta d’una població 
disseminada que tindrà una llarga vida, ja que la majoria d’aquests masos han arribat fins al segle 

XX i alguns encara avui es mantenen en plena activitat. Al llarg d’aquest període, Sant Pere es 
mantingué constant, amb pocs canvis.  

El poble de Calders es formà al llom de la carena que separa les aigües de la riera de Malrubí i de 
les del Calders. L’evolució va ser relativament ràpida. A mitjan segle XVI, el poble era pràcticament 
inexistent. Al peu d’un camí d’origen romà, anomenat més tard “strata francisca” per ser el camí que 
conduïa cap al regne dels francs, hi havia l’església parroquial de Sant Vicenç, 2 masos, la rectoria 
i alguns masos més allunyats. El nucli es va començar a formar al segle XVI, al XVII s’anà omplint i 
quedà plenament configurat durant el segle XVIII.  

 

Naixement del nucli 

El tipus de casa que es construïa es podria encasellar com a prototipus d’aquests establiments a 
banda i banda del camí ral, seria el d’una casa entre mitgera coberta a dos aigües, de tres pisos i 
amb accés des del camí.  

A la planta baixa no hi hauria cap obertura a part de la del portal d’entrada (de punt rodó o 
rectangular) fet amb pedra picada. Sovint a la dovella del mig s’hi gravava una inscripció on solia 
constar l’any que es feia l’obra o altres aspectes relacionats amb el propietari.  

Damunt del portal hi solia anar la finestra principal de la casa amb festejadors, sovint la que donava 
a la sala. En aquesta planta, hi podia haver una o dues obertures més, totes adovellades amb pedra 
picada de qualitat. La planta superior acostumava a ser d’una alçada una mica més reduïda; era la 
part de la casa que es destinava a les golfes.  

El naixement del nucli i la concentració de poblament és simultani al desplegament d’una colla 
d’institucions i organismes de caire local que es consoliden amb la intenció de satisfer serveis i donar 
vida al municipi.  

Si es deixen de banda aquells serveis o assistències que s’acostumaven a oferir a nivell particular 
(ferrers, moliners...); és sorprenent el ventall de necessitats que quedava cobert als segle XVI i XVII. 
Hi havia establiments on es podia comprar aliments poc habituals de l’època, carnisseria, hostal, 
botiga, presó... 

Quant als oficis, els censos de més avançat segle XVIII informen que els oficis que es realitzaven 
eren de pagesos, jornalers, criats i rectors i eclesiàstics.  

Malgrat el pes específic que va tenir arreu el procés d’industrialització, a Calders, la seva importància 
dintre de tot el context econòmic serà bastant relativa.  

L’economia de Calders durant el segles XIX i bona part del XX seguirà estant lligada a essencialment 
a l’agricultura, sobretot al conreu de la vinya. La indústria esdevindrà una activitat complementària 
de l’economia familiar, destinada bàsicament a les dones, que permetia salvar en part la precarietat 
de les collites.  

La fàbrica de Calders fou el centre industrial que tingué més transcendència en la història recent del 
poble pel fet d’estar situada dins del seu nucli urbà . També es construí la colònia Jorba, l’any 1892, 
al terme de Viladecavalls. 
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El panorama agrícola del municipi des de començament del segle XIX es caracteritza per un augment 
constant de la vinya i la superfície conreada, en detriment del conreu de cereals. Aquesta tendència 
que ja s’apuntava des de meitat del segle XVIII, no es trencarà fins a finals del XIX amb l’aparició de 
la fil·loxera.  

 

Segle XIX 

El segle XIX es caracteritza entre d’altres coses per la seva inestabilitat política i social, que 
repercutirà molt directament sobre la població i el desenvolupament del país. La Guerra del Francès 
és el primer episodi violent d’aquest segle i, segurament, el que ha deixat la petjada més forta a la 
memòria popular. El poble de Calders, com la resta del país, també va patir molt intensament a les 
tropes franceses.  

Durant una llarga temporada Calders marcarà els límits entre la zona controlada pel sometent i la 
zona sota control francès, essent el pont de nombroses batusses en territori enemic. La manca de 
proveïments i la destrucció de conreus seran dos factors que contribuiran a empitjorar ràpidament 
les condicions de la població, i es van traduir ben aviat en epidèmies. El tifus i el paludisme apareixen 
provocant una terrible mortaldat.  

La gran mortalitat que hi va haver durant la guerra, la fam, les malalties i la misèria van ser una 
herència massa pesada per un país que acabava de viure sis anys de guerra. Les contribucions, 
requises, multes, robatoris i saquejos comesos per totes les parts van deixar la població arruïnada, 
sobretot al camp. El món rural va patir per la seva indefensió, bona part del pes de la guerra, agreujat 
tot plegat per la caiguda dels preus agrícoles i la crisi de les exportacions d’aiguardent que van seguir 
la fi de la guerra.  

Un cop acabada la guerra i restaurat al tro el rei Ferran VII, a Calders es va formar un ajuntament 
constitucional.  

L’any 1823 va estar presidit pel temor constant d’una intervenció estrangera per a restituir el poder 
absolut de Ferran VII. Com a reacció al trienni, es van formar a tot el país un cos de voluntaris 
reialistes, amb la missió de sostenir el govern.  

Posteriorment, la primera guerra carlina, també anomenada la guerra dels set anys, va atrapar el 
poble de Calders en una de les zones més conflictives. Des dels primers moments de la guerra, els 
partidaris de Carles V es van mostrar molt actius a la comarca.  

A mesura que avançava el conflicte, el bàndol carlí va aconseguir consolidar el seu domini a tot el 
Berguedà i a la zona nord del Bages. La situació de Calders era delicada ja que es trobava altre cop 
en zona d’activitat bèl·lica, fent frontera entre els dos exèrcits.  

Quant a l’aigua, cal tenir en compte que el poble es troba en un indret alterós i les condicions no són 
bones per tal de retenir l’aigua. Qualsevol ventada després de la pluja eixuga les pedres i fa molt 
dificultosa l’obtenció d’aigua. 

 

 

 

Segle XX  

A Calders, hi ha un abans i un després de l’any 1934, quan l’aigua va arribar amb regularitat a les 
cases després de l’intent frustrat de portar-la en Joan Cunyàs, l’any 1917.  

Qualsevol família comptava amb un pou o una cisterna per poder resistir la secada. L’aigua del pou 
era potable però se n’havia de tenir cura. Les primeres aigües de pluja procedents de la teulada es 
desviaven a la cisterna i a l’estiu no es podia recollir aigua. Les cases que tenien més cura eren les 
que tenien l’aigua més bona i eren reconegudes pels veïns que hi anaven a omplir els càntirs per a 
beure, com és el cas de la casa objecte d’aquest estudi, Cal Tarrés. 

També es comptava amb basses però no eren potables i s’utilitzaven per alimentar el bestiar. 

Les cisternes s’utilitzaven per omplir els safareigs, on les dones anaven a rentar la roba.  

En el primer terç del segle XX dos successos varen marcar el futur immediat del municipi de Calders. 
Principalment les segregacions del Galobard, per passar a pertànyer a Navarcles, i la de Monistrol, 
per formar un municipi independent.  

Per entendre el que varen significar per a Calders les dues segregacions:  

- L’any 1920 el terme de Calders té 56km2 amb 1619 habitants 
- L’any 1940 el terme de Calders té 33km2 amb 720 habitants 

 

Actualment el terme de Calders té 33km2 amb 800 habitants empadronats però en mesos d’estiu i 
caps de setmana el nombre pot arribar a doblar-se.  
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5.2. Historia de “Cal Tarrés” 
 

Els orígens de “Cal Tarrés”,  es remunten al segle XVII. El seu nom prové del cognom de l’hereva 
de la casa, una senyora que procedia de “Cal Carné” de Castellterçol. Aquesta senyora estava 
casada amb l’hereu d’una casa de Moià, anomenada “La Moratona”.  

Se sap, que la família no residia a “Cal Tarrés” però no es té informació exacta de l’ús que es donava 
a la casa. En aquella època, els pares i quatre fills vivien a “La Moratona”. El fill més gran, que era 
el  futur hereu, morí, i quedaren el segon fill, Mansueto Morató Carné i els altres dos restants que 
eren capellans. Aquesta darrera generació ja no conservava el nom Tarrés degut a que la seva 
procedència venia de la branca materna, i per tant, al tractar-se del segon cognom, s’havia perdut al 
llarg de les diferents generacions.  

Les circumstàncies van fer que hereu final de la propietat fos el senyor Mansueto Morató, que va 
heretar la casa just després de casar-se, quan tenia uns 25 anys. Aquest, sí que residí a “Cal Tarrés” 
i fou en aquesta època, que rondava el final del segle XIX, quan es va construir la seva part més 
nova. 

En aquell temps, la finca estava principalment constituïda per la casa en si i terres destinades a la 
vinya i a oliveres. Va ser en aquella època, entre els anys 1890 i 1895 que la fil·loxera va malmetre 
tot el conreu de ceps. I fou el senyor Mansueto, juntament amb l’anomenat senyor Raventós que 
varen introduir un nou tipus de cep dins el conreu de la comarca de Calders. 

Adossada al pati de Cal Tarrés hi havia una casa més petita, la de Can Pere (actualment 
enderrocada), que també pertanyia al senyor Mansueto. Allí, hi tenien premses per a premsar el raïm 
que posteriorment era guardat en unes tines que encara hi ha actualment a l’interior de la casa.  

Dins de la mateixa també s’hi pot  trobar una cisterna on es recollia l’aigua de la pluja procedent de 
la coberta, la qual mantenien en bon estat posant-hi calç viva. En aquella època, a Calders, l’aigua 
era un bé molt preuat i es tenia una gran consideració per les cases amb un bon sistema de recollida 
d’aigua.  

A la part posterior de la casa hi havia un cobert on hi tenien porcs però aquesta part es va cremar 
durant els incendis de l’any 1994 i actualment es troba mig ensorrada. 

A Cal Tarrés, hi visqueren dues generacions, la del Sr.Mansueto i la del seu fill, en Lluís Morató 
Riera. 

En Lluís va tenir el seu primer fill a Manresa però vivien a Calders. Quan aquest, Narcís Morató 
Torrentó, que més tard es convertiria en l’hereu, tenia 2 anys, marxaren a viure a la Moratona, on 
van estar-s’hi fins que va esclatar la guerra civil espanyola. Durant aquella època la família se’n anà  
a viure a Barcelona per tal d’estar més protegida.  

Durant la guerra civil , Cal Tarrés fou presa pels revolucionaris de Calders que l’ompliren de refugiats. 
S’explica que fins i tot cremaven les portes per fer foc per escalfar-se. 

La família també tenia una masia anomenada “La Mata” a Sant Julià de Vilatorta que durant aquesta 
època, a l’any 1938 fou enderrocada i transformada en un camp d’aviació republicà. 

Acabada la guerra civil la família deixà Barcelona i tornà a la Catalunya central on reconstruí la finca 
de Sant Julià de Vilatorta, a l’any 1941, tot mantenint la tipologia tradicional. La família resideix en 
aquesta finca des de llavors. 

Als voltants de l’any 1945  Lluís Morató va arreglar la teulada de Cal Tarrés ja que hi havia un tros 
que es començava a esfondrar i havia caigut una xemeneia. També es van posar bigues noves i es  

 

 

van fer diverses reformes interiors. A partir d’aquest moment la casa ja no va ser habitada per al 
família Morató que la va anar llogant a gent diversa. 

El primers llogaters foren diferents metges que van anar passant pel poble i se’ls hi va llogar la planta 
primera. La planta segona i golfa es llogà al secretari de l’ajuntament de Calders i les terres es van 
arrendar. Degut a les seves dimensions la casa es llogava simultàniament a varies persones quedant 
partida en dos pisos. Posteriorment,  va ser llogada com a casa d’estiueig a una senyora mallorquina 
i la seva família. 

Quan en Lluís Morató morí, totes les propietats foren heretades pel seu fill Narcís qui va donar la 
casa de Cal Tarrés als seus 8 germans com a part legítima de l’herència.  

Això va fer que es deixés de llogar la casa i passés 26 anys buida, durant els quals hi van entrar 
ocupes i altre gent desconeguda i la van acabar de malmetre més del que ja estava. 

Posteriorment, a l’any 2006 es va vendre a l’actual propietari Jordi Ausió que l l’ha mantingut tancada 
fins a l’actualitat.  

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

Foto.5.1. Es poden observar les vinyes que abans eren 
habituals a Calders i en la part central és pot veure “Cal Tarrés 
a l’any 1928. 

Foto.5.2. La segona casa de la dreta és 
“Cal Tarrés” als anys cinquanta. 
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5.3. Evolució històrica de “Cal Tarrés” 
 

Per poder descriure l’evolució històrica de la casa al llarg del temps, he cercat informació de diferents 
fonts, les quals són: 

Propietari actual (Jordi Ausió):  

M’ha donat tota la informació que disposava i sabia de la casa com són l’escriptura original, en la 
que consta totes les dades de la finca i dades dels antics propietaris i a part també m’ha explicat tot 
el que en sap des de que la va comprar l’any 2006. 

 

Antic propietari (Narcís Morató Torrentó):  

Em va explicar tota la història de la seva família i relació amb la casa i la procedència del nom de 
“Cal Tarrés”. 

A part em va explicar totes les reformes que recordava que s’havien anat fent a la casa al llarg dels 
anys i la gent que hi havia viscut en cada època. 

 

Veïns del poble:  

Tots ells m’han explicat les seves vivències i el que sabien de la casa i de les diferents persones i 
famílies que hi havien anat vivint durant al llarg dels anys. A part la Sra. Rosa (veïna de la casa del 
davant) em va explicar a on podia trobar l’antic propietari per tal de trobar més informació fidedigna 
i detallada. 

 

Ajuntament i biblioteca de Calders: 

L’ajuntament em va deixar consultar l’arxiu històric del que disposa, però malauradament no vàrem 
trobar cap plànol antic ni informació de cap reforma que s’hagués fet a la casa, només algunes 
fotografies antigues. 

A part em varen informar que a la biblioteca del poble hi podria trobar més informació. I certament 
vaig trobar dos llibres molt interesants que parlaven de la historia del poble i a part un tercer llibre 
que era un recull d’imatges antigues de tot el poble amb peus de pagina comentats, i en algunes 
d’elles és veu “Cal Tarrés” en diferents períodes de la història. 

 

Detalls arquitectònics i constructius visibles a la casa i el seu entorn:  

Aquests han estat molt importants a l’hora de posar data de construcció a les diferents parts del la 
casa i entendre la seva evolució al llarg del temps, ja que moltes tipologies constructives revelen 
aproximadament l’època en que varen ser construïdes, ja que en cada moment de la història de la 
construcció s’ha anat utilitzant materials i sistemes constructius diversos. 

Un altre punt molt important dins aquest apartat ha estat el fet de veure una llinda, un maó de pla i 
una placa de pedra inscrits amb la data de construcció de cada zona.  

 

 

La casa està composada per tres cossos diferenciats, construïts en diferents èpoques, degut a 
successives ampliacions per poder cobrir les necessitats de cada moment, de les diferents 
generacions i famílies que hi han anat vivint. 

D’aquests tres cossos n’hi ha dos de principals i un de secundari. 

Els dos cossos principals es troben units entre ells, formant la casa de forma aproximadament 
rectangular. 

El tercer cos el constitueix un antic cobert, adossat a la façana posterior Nord de la casa que 
antigament era destinat a cort de porcs i actualment es troba amb la coberta mig esfondrada. 

 

                   
 
 

 

 

                 
 
 

Fig. 5.1.  Evolució històrica planta baixa.  Fig.5.2. Evolució històrica planta 
primera.  

Fig. 5.3.  Evolució històrica planta 
segona.  

Fig. 5.4.  Evolució històrica planta 
golfa.  
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El primer cós principal és el més antic, és de forma rectangular i forma la part posterior de la casa, 
tot composant la seva façana Nord i part de les façanes Est i Oest. 

Aquest data d’entre mitjans i finals del segle XVII, segons es pot observar en una llinda de pedra 
picada situada en la finestra de l’habitació 13 de planta primera, en seva la façana Nord. En ella es 
pot veure una inscripció esculpida que posa 1671.  

 

 

 

 

 

Fa pensar que aquesta part es va acabar de construir aquest any tot i que segurament ha sofert 
diferents modificacions al llarg de la seva vida, ja que al construir més tard el segon cós unit amb 
aquest primer, va haver de ser adaptat a la nova funcionalitat de tot el conjunt, modificant la seva 
antiga façana Sud que actualment forma part de l’interior de la casa resultant.  

En la seva façana Nord també es pot veure que algunes finestres s’han modificat o tapiat, com és el 
cas de la finestra de la zona de les tines de planta segona, la qual antigament era de dimensions 
més grans i posteriorment va ser reduïda tot tapant l’espai sobrant amb maons.  

Una altre finestra que va ser modificada va ser la que es troba a la planta segona, situada 
aproximadament en el centre de la façana, que dona il·luminació i ventilació al lavabo, bany i 
safareig. Aquesta es va obrir o remodelar posteriorment al construir aquetes estances. 

 
 

 

                                        Fig. 5.6. Plànol de la façana Nord (primer cos principal de la casa). 

 

A part d’aquestes modificacions comentades anteriorment n’ha patit alguna altre que comentaré més 
endavant al explicar les modificacions més recents de les que se’n té constància dins de tot el conjunt 
de la casa. 

Aquesta part en l’actualitat està composada per plant baixa, planta primera i planta segona i la seva 
coberta és inclinada a dues aigües, amb les línies de màxima pendent perpendiculars a les façanes 
Est i Oest. 

El segon cós principal és el més modern de la casa i tot fa pensar que s’ha anat construint i ampliant 
en diferents períodes des de pràcticament al inici fins a finals del segle XIX, a partir del cós primitiu 
comentat anteriorment.  

Està unit al cos primitiu, és de forma aproximadament quadrada i composa la part del davantera de 
la casa, creant la seva façana principal Sud alineada amb el vial del Carrer Manresa i les seves 
corresponents façanes laterals Est i Oest.  

Al construir-se aquesta part es va voler respectar la mateixa altura i les mateixes pendents que la 
seva part primitiva, això va fer que s’hagués de separar en la seva façana Est aproximadament 0,80 
m de la casa veïna tal com he comentat en diversos apartats anteriors. Això es creu que es va fer 
per no tirar les aigües sobre aquesta. Ja que aquesta casa veïna ja estava construïda al any 1790 
tal i com es pot observar en la inscripció que hi ha en el seu portal d’entrada. 

Foto. 5.3.  Es pot observar la finestra de 
l’habitació 13 de planta primera, coronada en la 
seva part superior amb una llinda de pedra 
picada, amb la inscripció del any 1671. 

Fig. 5.5. Evolució històrica planta 
coberta.  
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Els períodes aproximats de construcció d’aquest segon cós els he pogut saber gràcies a diferents 
inscripcions que hi ha en diverses zones de la casa i a partir de dades i explicacions aportades per  
l’antic propietari , tal com ja he comentat en apartats anteriors. 

Una primera inscripció es pot veure en la volta de maó de pla situada en l’habitació 3 (Celler) de 
planta baixa. En un dels seus maons hi ha una inscripció que posa 1832. Com que aquesta estança 
es troba en el centre de la casa a tocar amb la part primitiva tot fa pensar que va ser una de les 
primeres ampliacions que es varen anar fent. 

 

 

 

 

 

Una segona inscripció es pot veure en la cisterna de recollida d’aigües pluvials que trobem enterrada 
sota la galeria de planta baixa. En ella s’hi pot veure una placa de pedra picada amb una inscripció 
que posa (Hecho, el nom del autor i l’any 1870), això indica que aquesta part va ser acabada de 
construir en aquest any. A part també té certa lògica ja que es troba en la part propera al vial del 
Carrer Manresa i això indica que la casa va anar evolucionant cap endavant fins arribar al Carrer. 

 

 

 

 

 

Una altre ampliació, que es pot afirmar que va ser feta ja a finals del segle XIX quasi bé entrats en 
el segle XX, va ser la part que formen les galeries Oest de plant baixa, planta primera i la part de 
plant segona. L’antic propietari va explicar que havien sigut les últimes ampliacions que s’havien fet 
a la casa.  

Van ser realitzades en l’època en que hi vivia el seu avi, en Mansueto Morató Carné, tal com he 
comentat anteriorment en la part de la història de “Cal Tarrés”. 

 

 

 

                Fig. 5.7. Plànol de la façana Oest, en el qual es poden veure les galeries construïdes a finals del segle XIX. 

 

El tercer cos, el qual ja és secundari està format per el cobert adossat a la façana Nord de la casa, 
és de forma rectangular i té una coberta a una aigua, tot evacuant aquesta cap al pati Nord. Aquesta 
coberta actualment està mig esfondrada a causa dels incendis que hi van haver l’any 1994, ja que 
es va cremar un tros d’aquest cobert i a part també hi ha ajudat al nul manteniment durant molts 
anys, tot patit una forta degradació. 

No se sap del cert la seva data de construcció, però fa pensar que els murs de maçoneria que el 
composen ja van serer construïts juntament amb la part primitiva de la casa, ja que aquests servien 
per contenir les terres del pati Nord i deixar un espai lliure entre la façana de la casa i el pati. Ja que 

Foto. 5.4 Portal d’entrada de la casa veïna 
Nº34, en la qual es pot observar en la clau del 
portal l’any en que va ser construïda. 

Foto. 5.5. Clau del portal de la casa veïna en la 
qual es pot veure que va ser construïda l’any 
1790. 

Foto. 5.6. Maó de pla de l’habitació 3 (Celler) de 
planta baixa en el qual es pot veure la inscripció 
de l’any 1832. 

Foto. 5.7. Placa de pedra picada amb inscripció 
que posa el no del autor i l’any 1870 en que es 
va acabar de construir la cisterna enterrada sota 
la galeria de planta baixa. 
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la finestra que conte la llinda de pedra amb la inscripció de l’any 1671, si no hi haguessin agut aquests 
murs de contenció de terres, estaria soterrada i no l’haurien pogut construir en aquesta part de la 
façana. 

En canvi la coberta es veu que va ser construïda posteriorment a la part primitiva de la casa, ja que 
aquesta antigament estava per sobre de la finestra descrita anteriorment, fent que aquesta obertura 
donés a dins del cobert. Això es veu gràcies als forats que han quedat a la façana nord després que 
col·lapsessin les bigues de fusta d’aquesta coberta. 

Finalment cal comentar que al llarg del segle XX la casa ha patit altres reformes interiors. Això ho he 
pogut saber amb certesa ja que l’antic propietari m’ho va poder explicar detalladament.  

Primerament a principis del segle XX es va substituir el sostre de planta primera en el qual trobem 
el menjador 2 i una part de l’habitació 11. Aquest va ser substituït ja que el que hi havia, les seves 
bigues de fusta estaven en molt mal estat. Aquest va ser substituït per un sostre de bigues 
metàl·liques amb entrebigat de volta de maó de pla, tal com es pot veure en els corresponents plànols 
d’estructura de l’estat actual. 

Posteriorment als anys quaranta del segle XX i van haver més reformes, ja que  la casa va ser 
llogada, la seva planta primera a un metge del poble i la seva planta segona a un secretari del 
ajuntament, tal com he comentat anteriorment en l’apartat d’història de “Cal Tarrés”. 

Degut aquesta circumstancia primerament es va substituir la totalitat de la coberta de la casa, ja que 
el seu conjunt es trobava força deteriorat i ja es començava a ensorrar alguna de les seves 
xemeneies. Es va reconstruir amb mateix tipus de materials originaris; jàsseres, bigues i llates de 
fusta i sobre aquestes, maó de pla i finalment teules àrabs. 

Seguidament es va fer un bany a una part de la galeria de planta primera, en el qual es va col·locar 
un plat de dutxa, la seva corresponent pica i un W.C. Actualment encara es pot veure el plat de dutxa 
i el forat del baixant del W.C. 

A part també es va construir un segon bany/safareig en la planta segona, composat per un plat de 
dutxa, una pica, un W.C i un safareig. Actualment encara hi ha totes les peces menys la pica que ha 
estat desmuntada.  

En aquets bany de planta segona a part és va substituir el sostre que el suporta, ja que el que hi 
havia estava en molt mal estat i es va col·locar un sostre de bigues de formigó i entrebigat 
d’encadellat ceràmic. 

Finalment a la vegada es va procedir a canviar una part de sostre que suporta la cuina de planta 
primera, el qual també va estar substituït per un sostre de bigues de formigó i entrebigat d’encadellat 
ceràmic. (Veure plànols d’estructura del estat actual). 
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6. DIAGNOSI 

 

6.1. Objecte de la diagnosi  
 

Per poder donar un nou ús a la casa i fer que compleixi amb les noves necessitats, primerament 
hem d’analitzar i veure el seu estat actual de conservació, tot estudiant cadascun dels sistemes 
constructius que la composen, per tal de comprendre com funciona en tots els seus nivells.  

També cal veure les modificacions que ha anat tenint al llarg del temps, per tal d’entendre els 
sistemes constructius emprats en cada època i comprendre quina era la seva finalitat. 

A part d’això s’analitzarà cadascuna de les lesions que pateix en tot el seu conjunt i les causes que 
les han produït. 

Tota aquesta informació ens servirà per buscar les possibles accions correctores que s’hauran de 
realitzar a l’edifici per tal de reparar totes les deficiències detectades de la millor forma possible tot 
intentant que no es tornin a produir en un futur.  

També ens proporcionarà les pautes a seguir per tal de crear una nova proposta d’intervenció que 
sigui el màxim de respectuosa possible amb la morfologia originaria del edifici, preservant cadascuna 
de les parts arquitectòniques essencials que la composen i el seu llenguatge. 

6.2. Descripció de les lesions i causes 
 

En aquest apartat podem veure de forma clara les causes que han produït les lesions detectades en 
l’edifici, tot analitzant-les d’una forma global en el seu conjunt.  

D’aquesta manera podem saber si aquestes lesions són degudes a causes aïllades o si s’han produït 
a conseqüència d’una altre lesió que les precedeix. 

Això ens servirà per saber l’estat general en que es troba l’edifici i prendre les accions correctores 
necessàries més adients i beneficioses pel mateix. 

 

6.2.1. Esquerdes i fissures 

 
Aquesta tipologia de lesió la trobem en diferents parets i sostres de la casa i s’han classificat en 
esquerdes i fissures. (Veure plànols de lesions). 

A continuació s’exposen les causes de les diferents fissures i esquerdes detectades en  l’edifici: 

Les fissures i esquerdes detectades en els diferents sostres de planta segona i planta golfa, la seva 
principal causa és deguda a les humitats per filtració procedents de la coberta, ja que aquestes 
penetren al interior del edifici i arriben als diferents sostres d’aquestes plantes.  

Com a conseqüència les bigues de fusta i el seu entrebigat es mullen i absorbeixen humitat. Arribats 
en aquet punt es produeixen lesions secundaries derivades d’aquesta principal les quals són: Un 
major atac de xilòfags i fongs, de pudrició i a la vegada experimenten canvis de volum en la seva 
estructura interna. Com a conseqüència aquestes van perdent la seva resistència lentament i flecten 
i els seus entrebigats no poden aguantar aquestes deformacions i en ells s’obren fissures. A part 
aquestes fissures es veuen causades també per la presencia d’humitat, la qual fa que l’entrebigat al 

estar humit també experimenti un canvi de volum en els períodes d’assecat i de mullat i com a 
conseqüència el material tampoc pot aguantar aquestes deformacions i es fissura. 

A part d’aquestes causes comentades anteriorment, alguna de les fissures i esquerdes presents en 
els diferents sostres de l’edifici també han pogut estar produïdes per alguna sobrecàrrega excessiva 
que s’hagi aplicat en algun moment determinat durant els transcurs de la seva vida o degut algun 
petit moviment que s’ha produït en el terreny. 

En les parets i els envans de la casa es poden observar diferents esquerdes i fissures, les quals són 
provocades en gran part degut a que els diferents sostres de planta segona i planta golfa han flectat 
en major o menor mesura degut a la causa comentada anteriorment i les parets no han pogut resistir 
aquets esforços i s’han escardat o fissurat. 

 

6.2.2. Humitat per filtració            
 

Aquest tipus de lesió la trobem en diferents punts de la casa, com és el cas dels sostres i parets de 
la planta primera, planta segona, planta golfa i coberta. 

La falta de manteniment de la coberta, tot sumant-hi fenòmens que ha experimentat durant els anys, 
com són: canvis tèrmics, rafegues de vent, pedregades, gelades, possibles accessos de persones 
per fer reparacions, han provocat que algunes teules i maons de pla els quals estan recolzats sobre 
llates de fusta, s’hagin desplaçat de la seva posició original i en algun punt alguna teula s’hagi 
escardat i trencat tot creant espais buits entre els diferents elements. 

D’aquesta manera la seva geometria original ha canviat i en algunes zones ja no garanteix la 
impermeabilitat a l’aigua. Per la qual cosa, quan plou, la pluja penetra per aquests espais tot arribant 
a diferents elements estructurals i no estructurals que es troben a sota i tot provocant humitats en 
aquestes zones. 

 

                  

 

 

 

Foto 6.1 Es poden observar els maons de pla de la coberta 
desplaçats de la seva posició original. 

Foto 6.2 Es poden observar humitats per 
filtració en les parets, procedents de la coberta. 
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6.2.3. Humitat per capil·laritat 
 

Aquesta tipologia de lesió la trobem principalment en moltes parets de planta baixa i en les parts 
baixes de les quatre façanes de la casa, en els punts on aquestes parets estan en contacte directe 
amb el terreny.      

Totes elles són causades per l’absorció d’aigua de les parets de maçoneria de planta baixa que 
entren amb contacte amb l’aigua del sòl provinent de la pluja, que mulla directament el terreny, o 
amb la de nivells freàtics més baixos dels quals ascendeix per capil·laritat a través dels diferents 
porus que hi ha presents en el morter de calç i les diferents pedres que les composen, tot arribant 
en els punts més desfavorables a una alçada aproximada de 1,40 m.  

El fet que les humitats ascendeixin a tanta alçada és degut a que les parets de planta baixa son molt 
amples. Això fa que el caudal d’aigua que ascendeix pel seu interior sigui força elevat i els hi costi 
més evaporar-la a traves de la seva superfície. 

A part d’això també cal dir que les estances de planta baixa tenen una ventilació escassa o nul·la en 
molts casos, fet pel qual aquest fenomen és més susceptible a aparèixer. 

 

             

 

6.2.4. Oxidació 
 

Aquesta lesió la trobem en gran part dels elements metàl·lics que hi ha a l’edifici, com és el cas de 
les bigues metàl·liques del sostre de la planta primera, totes les baranes i reixes de les quatre 
façanes i alguns elements  interiors com poden ser panys, frontisses i manetes de portes i finestres. 

La seva causa indirecta és la falta de manteniment que es deu al fet de que la casa hagi estat tancada 
durant molts anys. 

Molts dels elements en els que la pintura actuava com a capa protectora i d’acabat s’han anat 
deteriorant degut a diversos factors físics i químics i ha deixat el metall nu exposat a la intempèrie. 
Aquest ha reaccionat amb l’oxigen de l’atmosfera i s’ha produït la capa superficial d’òxid que veiem, 
la qual pot ser beneficiosa pel metall si aquesta no es impermeable al oxigen i està ben adherida, o 

tot el contrari si és porosa o presenta fissures. En aquest últim cas ens pot portar cap al fenomen de 
la corrosió, en que el metall anirà perdent el seu material progressivament. 

Cal comentar que molts d’aquests elements, principalment les baranes de les façanes, passaran 
d’oxidats a corroïts si no s’hi actua de forma urgent. 

         

 

 

 

6.2.5. Pudrició de bigues de fusta 
 

Aquesta lesió la podem trobar en els sostres de planta segona, planta golfa i en la coberta. 

 La causa de la seva aparició és, en primer lloc, el mal estat de la coberta en algun dels seus punts, 
la qual cosa provoca la presència d’humitats de filtració que fan que es mullin les bigues que formen 
la pròpia estructura així com també les dels diferents sostres de planta segona i golfa a cap a on 
també es van estenent aquestes humitats.  

Les bigues humides, a la vegada, es troben impregnades d’espores de fongs de pudrició, que hi han 
arribat portades pel vent. Gràcies a la presència d’humitat i altres condicions favorables com són una 
temperatura adequada, la presència d’aliment (la fusta) i l’oxigen, els fongs hi creixen tot infectant i 
podrint la fusta.  

Tot aquest procés provoca la destrucció progressiva de l’estructura interna de les fibres de la fusta, 
fent que les seves capacitats mecàniques vagin disminuint poc a poc, fins el punt que pot arribar a 
desintegrar la seva totalitat i fer que la biga afectada col·lapsi. 

 

 
 

Foto 6.3 Humitat per capil·laritat en el mur de maçoneria 
de la façana Oest. 

Foto 6.4 Humitat per capil·laritat en el mur de maçoneria 
de l’habitació 1 de planta baixa. 

Foto 6.5 Oxidació de la barana de ferro del balcó de 
l’habitació 11 de planta primera. 

Foto 6.6 Oxidació de les bigues metàl·liques del sostre 
de planta primera, vist des del distribuïdor de planta 
baixa. 

Foto 6.7 Pudrició visible en dos bigues de fusta de la coberta. 
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6.2.6. Atac de xilòfags en bigues de fusta 
 

Aquest tipus de lesió és present en moltes parts de la casa, tan estructurals, com en el cas de les 
bigues de fusta, como no estructurals en el cas de portes i finestres. 

Trobem aquests atacs estructurals en moltes parts dels sostres de la planta primera, planta segona 
i planta golfa. En canvi en l’estructura de bigues de fusta que forma la coberta només està present 
en alguna d’elles. Això s’explica pel fet de que aquesta coberta va ser substituïda completament cap 
als anys quaranta degut al pèssim estat en que es trobava, tal com comento en la part històrica i per 
tant, és de construcció més recent 

En tots els sostres de les diferents plantes trobem que les bigues estan atacades en major o  menor 
mesura principalment per xilòfags de l’espècie Anobium Punctatum (Carcoma) i en algun punt del 
sostre de planta primera i en l’estructura de coberta per Hylotrupes Bajulus (Carcoma gran). Això ho 
he pogut saber gràcies a la grandària i tipus d’orificis que s’hi poden observar. L’Anobium Punctatum 
(Carcoma) fa orificis aproximadament rodons de Ø entre 1,5 i 2 mm. i deixa una mica de serradures 
i en canvi  l’Hylotrupes Bajulus (Carcoma gran) fa uns orificis ovalats d’aproximadament Ø 4 x 7 mm. 
i desprèn una espècie de pols de color groc. Si es fa silenci i s’escolta amb deteniment es pot sentir 
els seus rosecs a la fusta. 

La principal causa d’aquests atacs és l’existència d’ unes condicions favorables pel seu cicle vital, 
un grau d’humitat i temperatura adequats i un tipus de fusta que els hi agrada.  

També cal dir que una causa indirecte seria la falta de manteniment de la casa, fet que ha afavorit 
que aquest problema es vagi generalitzant en molts dels sostres. 

    

 
 

 

6.2.7. Clivelles en bigues de fusta 
 

Aquesta lesió la trobem en poques bigues de la casa, puntualment en algun sostre de planta segona. 

Totes aquestes clivelles són verticals, per la qual cosa no tenen molta problemàtica ja que gairebé 
no disminueixen la inèrcia de les bigues i com a conseqüència la seva capacitat mecànica es 
pràcticament la mateixa. 

El procés d’assecat de les bigues fa que perdin la seva humitat produint tensions internes que 
generen l’aparició de les clivelles. 

El fet que siguin presents en aquestes zones de la casa també és degut, en gran part, a que hi ha 
bastantes humitats de filtració en el sostre, que fan que la fusta d’aquestes bigues es mulli amb la 
pluja i agafi humitat, després en períodes secs s’eixuga tot generant aquestes tensions comentades 
anteriorment, però amb més freqüència. 

 

 
 

6.2.8. Trencament 
 

Aquest tipus de lesions les podem observar en tres punts, localitzats en el sostre de la planta segona: 
un primer situat en l’habitació 20 i els dos restants en l’habitació 21. 

Si les observem, podem veure clarament que l’entrebigat que forma cadascun dels corresponents 
sostres s’ha trencat en algun punt, tot  i creant algun forat, de dimensions diverses. 

La principal causa que han provocat l’aparició d’aquestes lesions ha sigut  les goteres, produïdes pel 
mal estat en que es troba la coberta en aquests indrets, on  algunes teules i maons de pla que la 
formen, s’han desplaçat del seu lloc original, tot i deixant espais entre les peces, pels que es filtra 
l’aigua de la pluja que cau en forma de gotes sobre aquests punts.  

Aquest sostre, està composat per bigues de fusta i el seu entrebigat per una primera capa 
d’encanyissat i una segona de morter de calç. Aquest morter de calç també fa la funció de paviment, 
ja que aquestes estances no estan enrajolades. D’aquesta manera l’aigua entra en contacte amb 
aquest morter i es filtre cap al seu interior, tot creant humitats en el sostre. Aquest entrebigat que ha 
anat suportant  aquestes humitats al llarg del temps s’ha anant debilitant i el morter de calç i 
l’encanyissat s’han anat pudint, fins el punt que ja no ha pogut suportar el seu propi pes i ha 
col·lapsat. Foto 6.8 Atac Hylotrupes Bajulus (Carcoma gran). Foto 6.9 Atac Anobium Punctatum (Carcoma). 

Foto 6.10 Clivella vertical en una de les bigues de fusta. 
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6.2.9. Despreniment acabat 
 

Aquesta la lesió la podem trobar en tres parts diferenciades de la casa. La primera es situa en les 
façanes Nord i Est, en les quals podem veure clarament que el morter de calç que cobria les parets 
s’ha anat desprenent en diferents zones. 

En segon lloc la podem trobar en parets de les diferents plantes de l’edifici en les que podem veure 
clarament com el seu arrebossat o enguixat s’ha anat desprenent. 

En tercer lloc  es pot observar en el sostre de l’habitació 14 de planta la primera, en la que es pot 
veure que l’enguixat que recobria el seu entrebigat s’ha després. 

En el primer cas la lesió ha estat produïda per diferents causes, tot depenent  del punt on es troba 
el despreniment dins de cadascuna de les façanes.  

La causa principal dels despreniments que no es troben situats a sota de cap finestra, balcó ni ràfec, 
són els fenòmens atmosfèrics. La pluja, el vent i els canvis de temperatura al llarg del temps han 
anat atacant l’arrebossat de morter de calç, en major o menor mesura, fent que la unió entre la paret 
i l’arrebossat es vagi debilitant i degradant fins arribar al punt que aquest ja ha perdut la seva 
adherència i fent que vagi saltant en les zones on la façana està més exposada a aquests fenòmens. 

En canvi, en el cas dels que es troben situats sota ampits de finestres, balcons o ràfecs de coberta, 
a les causes atmosfèriques comentades anteriorment, se’n hi afegeix una altra que és la falta de 
goteró en els ampits de finestres i parts baixes dels balcons, i a l’hora, el mal estat en que es troben 
els ràfecs de la coberta en aquestes zones, en els quals s’han mogut els maons de pla i les teules 
de la seva posició original, tot fent que aquests no evacuïn l’aigua de la pluja d’una forma òptima. 
D’aquesta manera quan plou l’aigua regalima per aquestes façanes tot accelerant el procés de 
degradació i despreniment del arrebossat. 

A part d’aquestes dues causes directes també n’hi ha una d’ indirecta, que és la falta de manteniment 
de la coberta i les façanes durant molts anys. 

La segona lesió ha estat principalment produïda per les diferents humitats que hi ha presents a la 
casa. En la planta baixa degut a la humitat per capil·laritat que presenten les parets i en planta 
primera i planta segona per les humitats de filtració procedents de la coberta. 

Aquestes humitats han fet que les parets estiguin molles durant un llarg període de temps i degut a 
aquest motiu l’enguixat corresponent s’ha anat degradant i perdent adherència amb la paret, fins el 
punt que s’ha desprès.  

La tercera lesió comentada anteriorment ha estat causada per esforços i cops excessius que ha 
hagut de suportar el sostre que a causa d’aquestes accions mecàniques ha fletxat i patit vibracions, 
les quals s’han transmès per tot el conjunt fent que l’enguixat que es trobava adherit en la part inferior 
l’entrebigat no tingues la suficient adherència per resistir aquestes vibracions i fletxes puntuals, tot 
fent que es desprengués d’ell.  

 

 

 
 

 

6.2.10. Erosió de parets 
 

Aquesta lesió la trobem principalment en la façana Sud de la casa.  

Es pot observar que aquesta façana ha patit erosió en diversos punts com són les parts més baixes 
que estan en contacte amb la vorera del carrer Manresa i també en les parts més elevades, tot 
arribant a zones de planta segona.  

En aquestes zones es pot veure clarament que el morter de calç que uneix les diferents pedres que 
composen la paret de maçoneria de la façana s’ha anat disgregant i ha anat desapareixent, tot 
deixant les juntes sense material. A part, les pedres i maons que composen la façana també s’han 
anat erosionat d’una forma més lleu però evident. 

Això és degut a diverses causes tant directes com indirectes. 

La causa indirecta més important és la falta de manteniment que ha patit la casa durant molts anys, 
afegint-s’hi el fet de que  l’any 2013 l’actual propietari  va fer repicar la totalitat de la façana. D’aquesta 
manera es va eliminar tot el morter de calç que la cobria des dels seus orígens, deixant les parets 
de maçoneria vistes i desprotegides dels fenòmens atmosfèrics. 

Foto 6.11 Trencament del entrebigat de l’habitació 12 de 
planta primera. 

Foto 6.12 Despreniment acabat, balcó 
de l’habitació 20, en la façana Oest. 

Foto 6.13 Despreniment del enguixat del entrebigat de 
l’habitació 14. 
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Un cop en aquest punt, hi actuen altres causes directes com són les oscil·lacions tèrmiques. l’aigua 
i el vent, que actuen conjuntament i fan que aquests materials es vagin erosionant i desapareixent 
al llarg del temps. 

 

 

 

 

 

6.2.11. Erosió de paviments 
 

Aquesta lesió l’observem principalment en els paviments que és troben en les zones de circulació, 
com és el cas  dels esglaons de l’escala principal, en els llocs més accessibles i puntualment en 
algun punt del paviment d’alguna estança. 

La causa que ha produït aquesta lesió ha sigut la erosió mecànica, que ha provocat una pèrdua de 
material superficial deguda al fregament, quedant més rebaixats de com eren originàriament. 

També comentar que en alguna estança alguna peça del paviment s’ha escardat en algun punt. Això 
també ha estat degut als impactes d’objectes que ha sofert al llarg dels anys. 

         

 

 

6.2.12. Líquens         
 

Aquesta lesió la trobem en la façana posterior Nord de la casa. Els líquens creen en ella una espècie 
de capa fosca que la cobreix en la seva major part. Hi arriben a traves d’espores que hi ha a l’ambient, 
es situen sobre l’arrebossat de calç que és porós i arrelen a l’interior dels seus porus. 

L’orientació d’aquesta façana facilita la creació d’un clima favorable per a aquesta espècie vegetal 
ja que la mancança d’hores de sol fa que s’hi aguanti molt bé la humitat ambiental 

Els líquens provoquen diferents problemàtiques a la façana com són: 

 Aspecte de deixadesa i deteriorament, atacs químics, transformant els carbonats en sals, 
degradació del morter i les pedres de la façana ja que l’alga present en el liquen utilitza la calç 
d’aquestes pel seu metabolisme, tensió d’expansió en els porus dels materials ja que inserta cèl·lules 
en aquests i per últim un increment d’humitat degut a les seves beines mucoses . 

  

             

 
 

6.2.13. Brutícia en parets 
 

Aquesta lesió és present en gairebé totes les parets de la casa, tant interiors com exteriors.  

Les seves causes principals son: la falta de manteniment, l’ús que se’ls hi ha anat donant al llarg 
dels anys i la presencia de diverses substàncies tant contaminants com no contaminants que porta 
l’ambient i que s’han anat dipositant sobre la seva superfície. 

 

 

 

Foto 6.14 Erosió en el mur de maçoneria de planta baixa, 
situat a la façana principal Sud. 

Foto 6.15 i 6.16 Erosió del paviment de l’escala principal. 

Foto 6.17 Líquens visibles a la façana Nord. Foto 6.18 Ampliació de la foto, en la qual es 
poden observar els líquens amb major detall.  

Foto 6.19. Brutícia visible a la paret del rebost 
de planta primera.  
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6.3. Memòria de càlcul 
 

S’ha calculat els diferents sostres de la casa, tot aplicant les noves càrregues que hauran de suportar 
un cop aquest entri en servei, tenint la funció de residència assistida per la gent gran. 

En aquesta taula es pot veure els diferents resultats dels càlculs realitzats i es pot comprovar 
clarament els sostres que compleixen els estats límits últims (ELU) i els estats límits de servei (ELS). 
D’aquesta manera es pot determinar que els sostres que no compleixin els dos estats hauran de ser 
reforçats.  

Els diferents càlculs realitzats es poden veure en l’annex 2. Memòria de càlcul i les diferents 
tipologies de sostre en l’annex 3. Documentació gràfica. (plànol nº23). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4. Conclusions de la diagnosi 
 

Un cop analitzat l’edifici en profunditat, tot comprenent els diferents sistemes constructius que el 
composen, veient les modificacions que ha sofert al llarg dels anys i analitzant les diferents lesions 
que pateix i les corresponents cuses que les han produït he pogut arribar a saber l’estat en que es 
troba l’edifici actualment.  

Aquest es troba en general en unes condicions força desfavorables, tot depenent de la zona on ens 
trobem, ja que hi ha estances molt perjudicades i d’altes que estan en unes condicions més 
acceptables, però amb algun o altre desperfecte. 

Les principals problemàtiques que podem concloure de forma global, són: 

Primerament la forta presència d’humitats de filtració procedents de la coberta, que presenta 
desperfectes en varis punts, la qual cosa fa que l’aigua de la pluja entri a l’interior de la casa tot 
generant altres lesions secundàries a aquesta en les diferents plantes.  

La segona problemàtica seria l’estat en que es troben moltes bigues de la casa, les quals en la seva 
gran majoria presenten atacs per xilòfags en major o menor mesura i pudrició en diferents punts 
degut a les humitats per filtració comentades anteriorment, tot fent que els diferents sostres de la 
casa hagin anat perdent progressivament la seva capacitat mecànica tot depenent de punt afectat i 
la seva importància. 

La tercera problemàtica seria la presencia d’humitat per capil·laritat a les parets de maçoneria de 
planta baixa que genera altres lesions derivades, com poden ser els despreniments d’acabats tant 
en les façanes com en les parets interiors i la creació d’humitat ambiental a l’interior de la casa, 
afavorint la proliferació de vida animal i vegetal i  ajudant també a accelerar el procés d’erosió de les 
parets d’aquesta planta. 

Una quarta problemàtica seria la presència de fissures i esquerdes, que no són greus en el seu 
conjunt, ja que no comprometen l’estabilitat de l’edifici, però que han provocat que algun dels sostres 
hagi perdut part de la seva capacitat mecànica degut a les humitats per filtració i al l’atac de xilòfags 
i fongs de pudrició comentats anteriorment, per la qual cosa ha flectat tot produint alguna esquerda, 
forces fissures i en algun punt molt acotat el despreniment del seu entrebigat. 

La cinquena i última problemàtica observada, que està en gran part relacionada amb les comentades 
anteriorment i d’altres exposades en l’apartat de lesions i causes, és la falta de manteniment que ha 
patit l’edifici en el seu conjunt durant molts anys. Per la qual cosa moltes d’aquestes lesions 
detectades han proliferant amb més rapidesa, tot afectant altres elements i creant més tipologies de 
lesions secundaries generades a conseqüència de les principals. Moltes d’elles s’haurien pogut 
frenar i eliminar ràpidament amb un correcte manteniment periòdic de l’edifici evitant que aquest  es 
trobés en l’estat de deteriorament actual. 

 

 

 

 

 

 

Sostre tipus

Mòdul 
resistent 

calculat (W) 
(mm3)

Mòdul 
resistent 
biga (W) 
(mm3)

Compliment 
(ELU)

Fletxa calculada 
(mm)

Fletxa 
màxima 

admissible 
(mm)

Compliment 
(ELS)

1, 2 386010,84 < 402123,86 Compleix 13,85 > 6,40 No compleix
3 121539,69 < 130670,62 Compleix 7,25 > 3,90 No compleix
4 143326,86 < 162000,00 Compleix 6,52 < 8,30 Compleix

5 83823,25 < 89600,00 Compleix 7,77 < 8,30 Compleix

6, 7 400069,15 < 402123,86 Compleix 16,13 > 6,80 No compleix

8 54294,29 < 184313,11 Compleix 2,69 < 6,80 Compleix

11, 12, 13 404917,50 < 572555,26 Compleix 8,59 > 6,20 No compleix

14, 15 302515,20 < 402123,86 Compleix 9,56 > 6,00 No compleix
16 382824,00 < 402123,86 Compleix 30,56 > 9,60 No compleix

 17 (Coberta) 659060,60 > 402123,86 No compleix 68,87 > 10,90 No compleix
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7. PROPOSTA D’INTERVENCIÓ 

 

7.1. Objecte de la proposta d’intervenció 
 

L’objectiu principal d’aquesta proposta és descriure les accions necessàries que s’han de dur a terme 
a la casa per tal que torni a entrar en servei d’una forma satisfactòria, tot resolent les deficiències 
detectades en l’apartat de diagnosi, donant-li un nou ús i adaptant-la a tots els estàndards i 
normatives exigibles en aquest tipus d’ús i edificació.  

Primerament per poder determinar i resoldre les deficiències que presenta l’edifici, s’ha fet una 
diagnosi exhaustiva de tot el seu conjunt, amb la qual cosa s’ha pogut arribar a tenir un diagnòstic 
global, veure l’estat en que es troba i poder proposar les solucions més adients. 

Seguidament, per saber quin nou ús podia ser el més adient, he pensat propostes que es poguessin 
adaptar de la millor forma possible a aquest tipus d’edificació, tot analitzant el seu espai disponible, 
la seva ubicació, el seu entorn, els serveis que ofereix al poble, les possibles demandes que hi ha 
en quant a serveis, etc.  

He arribat a la conclusió que la millor opció seria destinar-lo a residència per a la gent gran, ja que 
el poble no disposa de cap edifici d’aquesta tipologia, i l’entorn, la ubicació i les dimensions de la 
casa són favorables per aquest nou ús. 

L’edifici disposarà de totes les zones i instal·lacions necessàries per poder complir amb les 
necessitats que aquest nou ús requereix, tot adaptant-lo de la millor forma, dins les possibilitats que 
ens permeti l’edificació existent, complint amb les normatives exigibles, respectant de la millor 
manera la seva arquitectura originària i mantenint els  trets característics que l’han composat des del 
seu origen sense que perdi la seva essència ni el seu llenguatge arquitectònic.  

En aquesta proposta d’intervenció es donarà resposta tant al propi edifici comentat anteriorment com 
als patis i jardins que es troben dins la seva parcel·la. Aquests també s’adaptaran donant resposta 
a les necessitat requerides i complint amb tots els estàndards que ens exigeixen les diferents 
normatives. 

 

7.2. Justificació i compliment de la normativa 
 

L’edifici en qüestió es troba situat dins la parcel·la del Carrer Manresa 36 de Calders classificada 
com a sol urbà consolidat i qualificada com a nucli antic (clau 1), dins el Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal de Calders. Aquest pla es troba dins el Pla territorial parcial de les Comarques Centrals. 
Aquest edifici no es troba protegit actualment. 

Per tal de realitzar la proposta d’intervenció i donar-li un nou ús li serà d’aplicació la següent 
normativa: 

Pla d’ordenació urbanística municipal de Calders. 

Totes les exigències descrites en els diferents apartats del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE), sempre 
i quant l’edifici existent ens ho permeti. 

Decret 141/2012, de 30 d’octubre, pel qual regula les condicions mínimes d’habitabilitat dels 
habitatges i la cèdula d’habitabilitat. 

Decret 205/2015, de 15 de setembre, del règim d’autorització administrativa i comunicació prèvia 
dels serveis socials i del registre d’entitats i establiments socials. 

Instrucció Tècnica Complementària SP 111:2012. Condicions de seguretat en cas d’incendi en els 
centres residencials i centres de dia per a gent amb dependència i gent gran. 

La EHE-08, en tots els nous elements de formigó. 

La EAE, en tots els nous elements d’acer. 

 

7.3. Criteris d’intervenció 
 

Els criteris d’intervenció que se seguiran en proposta d’intervenció seran els següents: 

Es respectarà de la millor forma possible la seva arquitectura originària, tot mantenint els seus trets 
característics que l’han composat des del seu origen, sense perdre la seva essència ni el seu 
llenguatge arquitectònic. 

Es respectaran els volums de l’edifici existent, respectant la seva geometria i mantenint les pendents 
i vessants de la coberta. L’únic volum eliminat serà el que ocupa l’actual cobert annex situat en la 
façana posterior Nord, el qual serà enderrocat. D’aquesta manera la façana quedarà en la seva 
totalitat oberta al pati exterior, tal i com era la seva composició originària. 

Es mantindran les obertures en la façana principal Sud i no se n’hi crearan de noves. En les altres 
façanes restants es mantindran los obertures més singulars i característiques de la casa. Nomes es 
realitzaran o modificaran les obertures estrictament necessàries per tal d’adaptar la casa al seu nou 
ús i complir les normatives exigibles actuals.  

Es realitzaran els mínims canvis en el sistema estructural de la casa, tot modificant les parts 
indispensables, pet tal d’adaptar-la al nou ús. 

Es respectaran i mantindran els principals element singulars i distintius de la casa, els quals són: 
totes les llindes, arcs i brancals de pedra, les dues grans antigues tines de vi situades en la part més 
antiga d’aquesta, la cisterna d’aigua, la tipologia dels ràfecs de la coberta i les teules que es puguin 
aprofitar, les baranes i reixes de ferro més singulars, com són les dues baranes dels balcons de 
planta primera situats en façana principal Sud i la reixa de ferro de la finestra de l’habitació 13 de 
planta primera situada a la façana Nord. 

La tipologia i estil de fusteria de les diferents finestres i balcons de les façanes es mantindran el més 
fidelment possible, tot utilitzant tancaments actuals que mantinguin les mateixes formes i estils que 
les originals, tot utilitzant fustes i vidraries que compleixin amb els millors estàndards d’eficiència 
energètica. 

Els paviments que trobem en el seu interior es respectaran o reutilitzaran en la mesura de les 
possibilitats que permeti la nova distribució i funcionalitat d’aquesta. En les estances que no sigui 
possible es col·locaran nous paviments tot respectant les tonalitats i textures dels existents de 
manera que no hi hagi una discordança entre les diferents zones. 
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7.4. Descripció de la proposta d’intervenció 
 

Donat que la finalitat d’aquest projecte és reconvertir la casa de Cal Tarrés en una residència 
assistida per a la gent gran amb una capacitat de catorze llits, en aquest apartat es descriurà la nova 
composició funcional dels diferent espais, per tal d’adaptar l’edifici a les exigències que requereix el 
nou ús. 

La nova proposta d’intervenció es composarà i distribuirà de la següent manera: 

La parcel·la estarà formada de diferents parts: la primera serà l’espai ocupat per l’edifici en qüestió 
el qual estarà destinat a allotjat els residents, un segon espai estarà destinat a zona de d’aparcament 
de vehicles, un tercer espai es destinarà a hort, i l’espai restant serà destinat a jardí i terrassa. 

 

 

Fig.7.1 Plànol de la parcel·la 

 

Per accedir a tot el conjunt hi hauran tres accessos des del Carrar Manresa, el primer i principal serà 
el que donarà accés als residents a l’edifici, un segon serà el que permetrà accedir a l’aparcament 
de vehicles i un tercer servirà per accedir al jardí exterior. Aquest últim estarà restringit al personal 
que treballi a la residència i a part servirà de segona sortida d’evacuació en cas d’incendi. 

L’edifici en qüestió estarà composat de planta baixa, planta primera i planta segona. A part 
d’aquestes hi haurà una tercera planta que correspon a l’antiga planta golfa, però aquest espai, de 
moment, no serà destinada a cap ús i nomes s’hi tindrà accés per tal de poder-hi fer el corresponent 
manteniment. 

 

 

7.4.1. Planta baixa    
 

 

Fig.7.2 Plànol de planta baixa 

 

Aquesta planta tindrà la funció d’accés principal a la residència i a les diferents plantes i estarà 
dedicada a serveis de diferents tipus, tant destinats als residents com al personal que hi treballi. Per 
aquesta raó estarà composada per les següents estances: 
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PLANTA BAIXA 
 
Estança 
 

Sup. Útil (m2) 

Recepció 12,28 m2 
Sala de reunions 8,85 m2 
Despatx administració i arxiu 13,33 m3 
Vestíbul PB / Sala d’espera 18,27 m2 
Escala 9,66 m2 
Lavabo adaptat 1 5,03 m3 
Menjador 42,06 m2 
Sala d’estar 16,06 m2 
Passadís 1 9,92 m2 
Cuina 17,31 m2 
Magatzem cuina 6,65 m2 
Bany personal 3,25 m2 
Vestuari personal  5,71 m2 
Bugaderia/planxador, magatzem 
roba neta/bruta, magatzem 
neteja 

12,63 m2 

Sala d’instal·lacions 12,33 m2 
 
Total Sup. Útil Planta Baixa 

 
193,34 m2 

 

Hi trobarem un accés principal i, a part, dos de secundaris, als quals s’hi podrà  accedir un cop ja 
ens trobem a l’interior de la parcel·la.  

El principal estarà situat a la façana Sud, alineada al Carrer Manresa, serà el mateix accés que 
actualment serveix per entrar a l’edifici i ens permetrà entrar a la zona de recepció de la residència. 

Els dos accessos secundaris estaran situats a la façana Oest, el primer en permetrà accedir a la sala 
d’estar i al menjador i el segon, situat a les escales que ens condueixen a la terrassa posterior de 
l’edifici, servirà per entrar a la sala d’instal·lacions, la qual estarà restringida al personal de 
manteniment i al personal autoritzat. 

En aquesta planta hi hauran algunes diferències de nivell entre les diverses zones, que ja hi són 
presents actualment, però s’intentaran suavitzar el màxim possible tot rebaixant el terreny en alguns 
punts segons permeti l’edificació existent. 

En altres zones com l’entrada, zona de recepció, vestíbul i la zona d’estar s’hi farà un recrescut per 
tal de deixar totalment planes les estances destinades als residents i facilitar  així la mobilitat 
d’aquests al seu interior. 

Les zones a on no s’han pogut salvar del tot els desnivelles seran destinades a espais  restringits 
pera ús del personal que treballi a la residència, com és el cas de la cuina, bugaderia/planxador, 
vestuari, bany del personal i els corresponents magatzems. Tots aquests desnivells seran salvats 
mitjançant rampes i escales. 

Un cop vulguem accedir a la planta baixa, per l’entrada principal de la residència, ens trobarem un 
petit vestíbul i  des d’aquest i a  través d’una porta corredissa automàtica de vidre, podrem arribar a 
la zona de recepció. Aquest recorregut des de la vorera del Carrer Manresa fins a la zona de recepció 
serà tot al mateix nivell (cota +0,26), per tal de facilitar l’accés als residents. 

En la recepció hi haurà una zona destinada a la persona encarregada de rebre als residents, als 
familiars d’aquests i els nous clients i que també controlarà al qui entra i surt.  

A mà dreta de la recepció hi haurà una sala de reunions i a mà esquerra una escala d’un esglaó que 
salvarà una altura de (+0,19 m) i que ens conduirà, a través d’una porta, al despatx d’administració 
on frontalment veurem un pas ample que ens portarà fins al vestíbul de planta baixa que a la vegada 
servirà de sala d’espera. 

A la sala de reunions s’hi accedirà a través d’una porta corredissa de vidre situada al mateix nivell 
que la zona de recepció, i en el seu interior hi trobarem una taula llarga amb cadires habilitada per 
fer entrevistes, etc. 

El despatx d’administració estarà composat per una taula amb forma de (L), amb els corresponents 
ordinadors, que servirà de lloc de treball pel personal administratiu de la residència i també trobarem 
una zona amb estanteries que tindran la funció d’arxiu per tal de guardar i classificar tota la 
documentació administrativa.  

Un cop accedim al vestíbul de planta baixa, situat a la mateixa cota que la zona de recepció, veurem 
que servirà de zona d’espera i que a la vegada donarà accés al menjador, al lavabo adaptat 
d’aquesta planta, a la zona del personal (cuina, vestuari i bany del personal, etc.) i als dos elements 
de comunicació vertical de les diferents plantes que són l’escala i l’ascensor. 

Al menjador s’hi accedirà des del mateix nivell que el vestíbul a través d’una porta de d’una fulla de 
0,95 m d’amplada. En el seu interior hi trobarem dues zones amb taules, separades per un mur, amb 
dues obertures de pas de 1,50 cadascuna.             Aquestes dues zones serviran perquè els residents 
puguin fer els seus àpats i a part, en horaris que no siguin de menjador,  utilitzar-les per asseure’s a 
parlar, jugar a jocs de taula, etc. Aquesta estança té una capacitat per tretze usuaris que vagin amb 
cadira de rodes i sis usuaris que vagin sense, sent la capacitat total de 19 usuaris. 

Aquest menjador es trobarà connectat directament a la sala d’estar, situada al mateix nivell, sense 
cap tipus de separació. La sala servirà de zona de descans, conversa, lectura, etc. i podrà encabir 
un sofà i diferents butaques i tauletes  

Des d’aquesta sala es podrà sortir al jardí exterior de planta baixa a través d’una porta de vidre d’una 
fulla de 0,90 m d’amplada. El jardí es trobarà enrasat al mateix nivell que el menjador i la sala d’estar 
(cota +0,26). 

Al lavabo adaptat de planta baixa si accedirà a través del vestíbul situat a la mateixa cota i estarà 
composat d’una pica i un W.C. adaptats per usuaris amb mobilitat reduïda. 

A la zona restringida al personal de la residència composada per (cuina, vestuari del personal, bany 
del personal, etc.) també s’accedirà des del vestíbul de planta baixa a través d’una escala d’un esglaó 
i porta de 0,80 m d’ample, tot salvant una cota de 0,19 m, que conduirà a un replà i aquest a l’hora 
a una rampa tot arribant al passadís 1 (cota +0,60m). Aquest accés servirà d’entrada directe del 
personal cap al seu lloc de treball, sense haver de passar per cap altre estança. També hi haurà un 
segon accés  situat al menjador i al que s’accedirà a través d’una porta de 0,80 m d’amplada. Aquest 
segon accés servirà principalment per comunicar el menjador a una cota de (+0,26 m) amb el 
passadís 1 (cota +0,60 m), d’aquesta manera es podrà accedir des d’aquest a la cuina situada en 
aquest mateix nivell, facilitant així la feina dels cambrers i personal de la residència que podran portar 
i servir el menjar d’una forma còmoda tot ascendint i descendint de les diferent estances mitjançant 
dues rampes. A part, aquest passadís 1,donarà accés  al vestuari del personal i a l’estança on hi 
trobarem la bugaderia/planxador, magatzem de roba neta i bruta i magatzem de neteja. 

L’accés a la cuina es farà des del passadís 1 situat al mateix nivell, mitjançant una porta corredissa 
automàtica de 1,05 m d’ampla. Allà hi trobarem un taulell on hi haurà la zona de rentar els aliments 
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amb una pica doble, la zona de tallat i preparat d’aquests, la zona de cocció formada per un forn i 
sis fogons amb la seva corresponent campana d’extracció de fums i la zona de plats ja preparats i 
cuinats, a punt perquè els cambrers els portin cap al menjador. A part d’això també disposarà de 
rentaplats, dos neveres i un congelador gran. 

A través de la cuina es podrà accedir al seu corresponent magatzem mitjançant una escala d’un tram 
composada per 4 esglaons i la seva corresponent porta de 0,80 m d’ample, tot salvant una cota de 
0,63 m. En el seu interior hi hauran diverses prestatgeries destinades a guardar aliments que no 
necessitin estar refrigerats i  també  per guardar estris de cuina. 

Al vestuari pel personal de la residència s’hi accedirà des del passadís 1 comentat anteriorment, 
mitjançant una porta de 0,80 m d’ample situada al mateix nivell. En el seu interior hi hauran dos 
bancs i un armari. A part, aquest passadís, permetrà accedir al corresponent bany mitjançant una 
porta corredissa de 0,80 m d’ample situada al mateix nivell. En el seu interior hi haurà un W.C. una 
pica i una dutxa, tots ells estaran destinats a que el personal que treballi en la planta baixa els puguin 
utilitzar per les seves necessitats higièniques. 

A l’estança destinada a múltiples funcions com són les de bugaderia/planxador, magatzem de roba 
neta i bruta i magatzem de neteja s’hi accedirà des del passadís 1 mitjançant una escala d’un tram 
composada per 4 esglaons i la seva corresponent porta de 0,80 m d’ample, tot salvant una cota de 
0,63 m. Podrà tenir tots els elements necessaris d’una bugaderia/ planxador de roba, com són una 
zona en la qual hi hauran dos cubells grans, per poder posar la roba bruta dels residents, dues 
rentadores i dues assecadores, per tal de rentar la roba i posteriorment eixugar-la. També disposarà 
d’un safareig per si s’ha de rentar alguna peça de roba a mà, i seguidament hi haurà un planxador 
per poder planxar totes les peces i un cop planxades es col·locaran dins els armaris, tot guardant-
les pel posterior trasllat cap a l’habitació de cada resident. 

A part d’aquests elements aquesta estança disposarà de dos amaris més per tal de guardar els 
productes i utensilis de neteja de la roba i de neteja de la casa. 

Per altre banda en aquesta planta també hi trobarem una altre zona separada i independent de totes 
les comentades anteriorment que servirà de sala d’instal·lacions.  S’hi accedirà des del primer replà 
de les escales que ens porten del jardí de planta baixa a la terrassa de la part posterior de la casa. 
Estarà situada en la (cota +1,00 m) i servirà per col·locar les diferents instal·lacions necessàries pel 
funcionament de la residència. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4.2. Planta primera  
 

 

Fig.7.3 Plànol de planta primera 

 

Aquesta planta tindrà diferents funcionalitats, ja que una part estarà destinada a la zona d’habitacions 
pels residents, una altre destinada a serveis i la restant a zona pel personal que treballi a la residència 
i a magatzems. Per aquesta raó estarà composada per les següents estances: 
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PLANTA PRIMERA 
 
Estança 
 

Sup. Útil (m2) 

Vestíbul P1 14,95 m2 
Escala 19,97 m2 
Habitació 1 21,76 m2 
Bany adaptat 1 4,87 m2 
Habitació 2 27,64 m2 
Bany adaptat 2 6,17 m2 
Habitació 3 13,26 m2 
Bany 3 3,52 m2 
Infermeria i podologia, magatzem 
medicaments 

16,87 m2 

Vestuari personal 9,77 m2 
Bany personal 5,17 m2 
Magatzem 1 4,16 m2 
Magatzem 2 4,85 m2 
Lavabo adaptat 2 4,52 m2 
Passadís 2  14,95 m2 
Passadís 3 6,16 m2 
Passadís 4 2,15 m2 
Sala polivalent 32,24 m2 
 
Total Sup. Útil Planta Primera 

 
212,98 m2 

 

S’accedirà a planta primera mitjançant dos accessos, un serà l’ascensor i l’altre l’escala principal de 
l’edifici. Els dos elements serviran per comunicar i accedir a les diferents plantes. En quest cas 
permetrà comunicar el vestíbul de planta baixa situat a la cota (+0,26 m) amb el vestíbul de planta 
primera situat a la cota (+3,26 m). 

Un cop en el vestíbul de planta primera es podrà accedir a les habitacions 1 i 2, les quals seran 
habitacions dobles amb els seus corresponents banys, totes elles adaptades per a persones grans 
amb mobilitat reduïda. A part permetrà accedir al passadís 2 i a la sala polivalent. 

A la sala polivalent s’hi accedirà des del vestíbul de planta primera situat al mateix nivell, mitjançant 
una porta corredissa de vidre de 1,00 m d’amplada i estarà composada per dues zones, a la primera 
hi haurà tres taules amb capacitat per onze usuaris, podent-les ocupar usuaris amb mobilitat reduïda 
o no. En aquest primer espai si realitzaran diverses activitats, com són: manualitats, jocs en grup, 
tallers, etc.  

La segona zona estarà composada per quatre butaques i una taula de centre. Aquesta serà 
destinada principalment a zona de descans, conversa, lectura, etc. 

Totes aquestes activitats descrites anteriorment vindran marcades pels horaris que estiguin 
estipulats per part dels encarregats de l’administració de la residència, ja que quan no hi hagin 
activitats previstes els usuaris la podran fer servir per altres usos i activitats més adients segons les 
seves necessitats. 

Al passadís 2 si accedirà directament sense cap tipus de porta des del vestíbul de planta primera 
situat al mateix nivell. Aquest passadís 2 ens permetrà accedir al passadís 3 i a part ens conduirà 
mitjançant una rampa a un primer replà tot salvant una cota de 0,09 m. Aquest primer replà donarà 
accés a una altre rampa que permetrà arribar a l’estança dedicada a diversos usos com són: 

infermeria, podologia i magatzem de medicaments salvant una segona altura de 0,20 m. A part també 
ens permetrà accedir al passadís 4 per mitjà d’una escala de dos esglaons, tot salvant una cota de 
0,35 m. 

El passadís 3 comentat anteriorment, donarà accés a un lavabo adaptat, a un magatzem destinat a 
guardar aparells geriàtrics i a un tercer accés que permetrà accedir a la habitació 3 d’aquesta planta, 
la qual serà individual amb bany, però serà la única de la residència que no serà adaptada a usuaris 
amb mobilitat reduïda, ja que estarà pensada per persones més independents i amb un grau de 
dependència més baix. 

A la zona d’infermeria, podologia i magatzem de medicaments comentada anteriorment s’hi accedirà 
mitjançant una porta de 0,90 m des del segon replà de les rampes del passadís 2, i el seu contingut 
estarà format per una taula amb tres cadires, una pel doctor/a i les altres dos pels residents o familiars 
si es dóna el cas. D’aquesta manera el doctor/a tindrà la seva zona de treball per atendre als 
pacients. A part hi haurà una camilla per fer les cures necessàries. També disposarà d’una nevera i 
una sèrie d’estanteries, ambdues tancades amb clau, que serviran per guardar medicaments i altres 
productes farmacèutics. 

El passadís 4 comentat anteriorment donarà accés al magatzem 2 destinat a guardar aparells 
geriàtrics i productes i objectes per la neteja. També permetrà accedir al vestuari del personal.  

Al vestuari pel personal s’hi accedirà mitjançant una porta de 0,80 m d’ample situada al mateix nivell 
que el passadís 4. En el seu interior hi hauran tres bancs i un armari. A part des del passadís 
s’accedirà al bany corresponent mitjançant una porta corredissa de 0,80 m d’ample situada al mateix 
nivell. En el seu interior hi haurà un W.C., una pica i una dutxa, tots ells estaran destinats a que el 
personal que treballi en planta primera i planta segona els puguin utilitzar per les seves necessitats 
higièniques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aixecament gràfic, diagnosi i proposta d’intervenció per l’edifici del Carrer Manresa 36 de Calders                                                                                      49 
 

7.4.3. Planta segona 
 

 

Fig.7.4 Plànol de planta segona 

 

Aquesta planta estarà destinada principalment a zona d’habitacions pels residents, i en menor 
mesura a d’altres serveis com seran la sala de televisió i el lavabo adaptat d’us general d’aquesta 
planta. També hi haurà una zona on es podran veure les dues antigues tines de vi originàries de 
l’edifici. 

Estarà composada per les següents estances: 

 

 

 

 

PLANTA SEGONA 
 

Estança 
 

Sup. Útil (m2) 

Vestíbul P2 13,73 m2 
Escala 16,88 m2 
Lavabo adaptat 3 3,25 m2 
Habitació 4 24,07 m2 
Bany adaptat 4 4,86 m2 
Habitació 5 24,10 m2 
Bany adaptat 5 5,50 m2 
Habitació 6 24,57 m2 
Bany adaptat 6 6,27 m2 
Habitació 7 28,28 m2 
Bany adaptat 7 5,77 m2 
Habitació 8 16,72 m2 
Bany adaptat 8 4,90 m2 
Passadís 5 24,94 m2 
Zona tines 7,90 m2 
Sala TV 15,58 m2 
 
Total Sup. Útil Planta Segona 

 
227,32 m2 

 

Aquesta planta disposarà de tres accessos, dos de principals i un de secundari. Els principals seran 
l’ascensor i l’escala principal de l’edifici, que serviran per comunicar i accedir a les diferents plantes. 
En quest cas donaran accés al vestíbul de planta segona situat a la cota +6,46 m. 

L’accés secundari permetrà accedir des del jardí exterior al passadís 5 d’aquesta planta. 

Un cop en el vestíbul de planta segona aquest permetrà accedir a les la habitacions 4 i 5, les quals 
seran habitacions dobles amb els seus corresponents banys, totes elles adaptades per a persones 
grans amb mobilitat reduïda. Apart ens permetrà accedir al passadís 5. 

El passadís 5 primerament donarà accés a les habitacions 6 i 7 que també seran dobles amb els 
seus corresponents banys, totes elles adaptades per a persones grans amb mobilitat reduïda. 
Seguidament s’arribarà fins a una rampa que permetrà salvar una altura de 0,28 m, tot situant el 
següent tram de passadís 5 a una cota de 6,74 m. Des d’aquest punt hi haurà accés a la sala de 
televisió, a l’habitació 8, a la zona de les antigues tines de vi i a l’accés secundari comentat 
anteriorment. 

A la sala de televisió si accedirà mitjançant una porta corredissa de vidre de 0,90 m d’amplada 
situada al mateix nivell que el passadís 5. Aquesta sala tindrà una capacitat per cinc residents que 
vagin amb cadira de rodes i dos que vagin sense, tot fent una capacitat total per set usuaris. En el 
seu interior hi haurà la zona de butaques i la pantalla de televisió penjada a la paret. D’aquesta 
manera els usuaris que desitgin fer-ne us tindran aquest servei a la seva disposició. 

A l’habitació 8 s’hi accedirà mitjançant una porta corredissa de 0,90 m d’amplada situada al mateix 
nivell que el passadís 5. Aquesta serà individual amb el seu corresponent bany, tota ella adaptada 
per una persona gran amb mobilitat reduïda i serà destinada especialment a algun usuari que hagi 
de dormir sol per algun motiu de salut o que hagi de rebre cures molt sovint. D’aquesta manera no 
causarà molesties a cap altre resident. 
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La zona de les antigues tines de vi es trobarà situada al costat del passadís 5 i estarà composada 
per les dues tines de vi originaries de la casa a les quals  se’ls hi trauran les voltes ceràmiques de la 
seva part superior i les tapes de fusta que les cobrien antigament, de tal manera que el seu interior 
quedarà a la vista. Després se’ls hi col·locarà una gran tapa de vidre de seguretat i s’il·luminaran 
convenientment. D’aquesta manera serà alhora un detall decoratiu i un espai per veure i comprendre 
d’una forma clara els orígens i l’essència de l’edifici. 

 

7.4.4. Planta golfa 
 

 

Fig.7.5 Plànol de planta golfa 

 

Aquesta planta era l’antiga golfa de la casa però en aquesta proposta d’intervenció no se li donarà 
cap ús, ja que la seva altura de pas és de 1,28 m en el punt més alt, degut al fet de que està situada 
sota el carener de la coberta.  

Nomes s’hi tindrà accés pel corresponent manteniment de la coberta i sempre hi accedirà personal 
autoritzat, mitjançant una tapa de registre de 60 x 60 cm situada en el falç sostre del passadís 5 de 
planta segona. 

PLANTA GOLFA 
 
Estança 
 

Sup. Útil (m2) 

Golfa (sense ús) 
Nota: punt més alt de pas: 1,28 m 

0,00 m2 

 
Total Sup. Útil Planta Golfa 

 
0,00 m2 

 

 

7.4.5. Espais exteriors 
 

Els espais exteriors de l’edifici estaran composats per la zona de d’aparcament de vehicles, un espai  
que es destinarà a hort, un jardí a diferents nivells i una terrassa. 

L’espai destinat a aparcament de vehicles serà d’entrada i sortida única des del Carrer Manresa, 
situat al mateix nivell (cota -0,56 m) i s’hi accedirà mitjançant una porta corredissa automàtica de 
4,50 metres d’ample, la qual serà oberta pel personal de recepció en el moment que hi vulgui accedir 
el cotxe d’algun familiar d’un resident, algun nou client o personal que treballi a la pròpia residència. 
Mantenint sempre la prioritat d’aparcament per als els clients, ja que nomes disposa de cinc places. 

Constarà de quatre places de dimensions estàndard de 4,80 x 2,30 metres i una plaça reservada per 
persones amb mobilitat reduïda de 4,80 x 3,30 metres. 

L’ espai destinat a hort estarà situat a la part Nord-Oest de la parcel·la en el seu pati més elevat. S’hi 
podrà accedir a través de dos recorreguts. El primer començarà a la sortida del menjador de planta 
baixa cap al jardí exterior, situat a la cota +0,26 m i continuarà amb cinc trams d’escalinates tot 
salvant una cota de 6,27 m i arribant a un petit jardinet situat a la cota +6,53 m. Des d’aquest punt 
s’haurà de baixar una rampa de dos trams rectes de 8% de pendent i  s’arribarà a la zona on hi ha 
l’hort. Aquest recorregut només serà apte residents que es puguin valdre i caminar per ells mateixos, 
per la qual cosa hi haurà un segon recorregut d’accés, que començarà a la porta de la planta segona 
situada a la façana Nord del edifici i continuarà baixant una petita rampa del 10% de pendent, tot 
baixant un desnivell de 0,21 m i arribant al petit jardinet comentat anteriorment a la cota +6,53. Un 
cop allà s’haurà de baixar una rampa de dos trams rectes al 8% de pendent arribant així a la zona 
de l’hort. Aquest espai tindrà caràcter lúdic i terapèutic i si cultivaran diferents varietats d’hortalisses 
que els residents podran regar i cuidar. 

El jardí exterior estarà situat a dos nivells i ocuparà bona part de la parcel·la. El primer nivell es 
trobarà a la cota + 0,26 m i s’hi podran accedir des de la sala d’estar de planta baixa, mitjançant una 
porta de vidre d’una fulla, de 0,90 m d’amplada. Aquesta porta també tindrà la funció de sortida 
d’emergència cap al jardí, ja que donarà accés a una rampa per on, en cas necessari, es podrà 
evacuar els residents cap al Carrer Manresa, tal com he comentat anteriorment. 

A part, aquest jardí tindrà un elevador exterior que permetrà als usuaris que vagin amb cadira de 
rodes poder accedir al segon nivell de jardí situat a la cota +3,29 m.  

En la part exterior de l’edifici també hi haurà una escalinata formada per cinc trams i un total de 39 
esglaons que permetrà salvar tots els desnivells i accedir a gairebé tots els punts de les diferents 
zones exteriors i jardins. Aquesta podrà ser utilitzada pel personal de la residència i pels residents 
que estiguin capacitats per fer-ho. 
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Per últim hi haurà una terrassa situada a la façana Nord del edifici, a la qual s’accedirà mitjançant 
l’escalinata exterior comentada anteriorment. Aquesta servirà com a zona d’estar exterior amb taules 
i cadires i serà de gran utilitat els dies de vent ja que permetrà als residents estar al exterior i a la 
vegada arrecerats. 

 

 

7.5. Obres i treballs a realitzar en la proposta d’intervenció 
 

En aquest apartat es descriuen les obres i treballs a realitzar tant en el propi edifici com en el seus 
patis exterior, per tal de donar resposta a les deficiències detectades en l’apartat de diagnosi i als 
nous requeriments funcionals a que anirà destinat l’edifici. 

D’aquesta manera les principals actuacions a realitzar recauran en: 

Garantir la impermeabilització de tot l’edifici i el correcte funcionament de tot el seu evolvent, tot 
complint amb les exigències energètiques. 

Reparar i consolidar les parts estructurals i no estructurals necessàries tot eliminant les causes que 
han provocat les seves lesions i fent que compleixin amb les noves exigències. 

Crear els nous nuclis de comunicació vertical i les noves distribucions dels diferents espais, tot 
realitzant noves obertures, nous tancaments, enderrocs, moviments de terres, etc. Tots ells 
necessaris per complir amb el nou ús proposat. 

Adaptar tots els patis exteriors de l’edifici per tal de que compleixin amb les noves necessitats. 

Realitzar tots els treballs d’a condicionament i acabats tant en l’edifici com la seva parcel·la. 

Per tal d’explicar d’una forma clara i sistemàtica totes les accions a realitzar en tot el conjunt, s’han 
dividit les obres i treballs en els següents apartats: 

 

7.5.1. Treballs previs 
 

En aquest apartat es realitzarà primerament la neteja i esbrossada de tota la part exterior de l’edifici, 
deixant-la neta de tot tipus de vegetació, objectes, runa, deixalles etc.  

També es netejaran totes les diferents plantes de l’edifici, traient tots els seus objectes, mobles, 
sanitaris, etc. 

A part s’eliminaran i arrencaran totes les instal·lacions existent con són la instal·lació elèctrica, 
instal·lació d’aigua, la instal·lació d’evacuació i les possibles instal·lacions de telecomunicació com 
és el cas de l’antena de televisió i les línies telefòniques. Totes elles ja fa molts anys que estan 
desconnectades de qualsevol tipus de subministrament. 

D’aquesta manera quedarà tot preparat per començar a treballar de forma més ordenada i segura. 

 

 

 

7.5.2. Enderroc  
 

En aquest apartat s’enderrocaran diversos elements tant en els patis exteriors com a l’interior del 
edifici. (Veure plànols d’obres a realitzar). 

En el pati exterior s’enderrocaran els següents elements: 

El cobert que es troba adossat a la façana Nord  de la casa (antiga cort de porcs).  S’hi eliminarà la 
part de coberta que encara hi queda i la seva paret de maçoneria orientada al Oest on es troba el 
seu portal d’accés. 

També s’enderrocarà l’escala que permet accedir des del pati exterior a planta primera situada en la 
façana Oest. 

Finalment s’enderrocarà el mur de pedra situat en la part Oest de la parcel·la, el qual es troba entre 
el primer pati situat a la cota 1,40 m i el segon pati més elevat situat a la cota 3,29 m. Aquest serà 
eliminat ja que el primer pati es rebaixarà fins a la cota -0,56 m en la seva part més desfavorable i 
no podrà aprofitar-se sinó que  se n’haurà de construir un de nou. Al mateix temps de rebaixar 
aquesta part de terreny també s’enderrocarà el mur que es troba alineat al vial del Carrer Manresa 
el qual limita la parcel·la i a la vegada serveix per contenir les terres d’aquest primer pati. 

 

En l’interior de l’edifici s’enderrocaran els següents elements: 

S’enderrocaran tots els envans necessaris, les antigues llars de foc, escales secundaries i altres 
elements d’obra per tal de poder crear la nova distribució de les noves estances. 

S’eliminaran tots els fals sostres de les diferents habitacions de planta segona. 

Es crearan les obertures necessàries en parets interiors i de façana, tant estructurals com no 
estructurals, per tal de crear els nous passos i obertures. Tots els elements estructurals seran 
apuntalats durant la seva fase d’execució i s´hii col·locarà la llinda o jàssera corresponent depenent 
de cada cas.  

S’obriran els forats necessaris ens els corresponents sostres de la casa, tant per la substitució de 
diferents bigues o entrebigats, com per la creació del nou pati de llums interior. Abans de procedir a 
realitzar aquestes obertures s’apuntalarà i s’assegurarà estructuralment aquestes zones i mai es 
realitzarà tot a l’hora, sinó que es farà per trams. 

S’enderrocarà l’escala principal de la casa, la qual comunica la planta baixa, primera i segona, tot 
realitzant els apuntalaments que siguin necessaris en cada moment i es començarà a enderrocar 
des de les plantes superiors cap a les inferiors, mantenint la seguretat en tot moment. 

S’enderrocaran les dues xemeneies existents de la coberta. 

Es repicaran tots els arrebossats, enguixats, enrajolats, etc. de totes les parets interiors i exteriors 
de l’edifici, per tal de deixar-les netes en la seva totalitat pel la posterior col·locació del nou acabat. 

 

7.5.3. Moviment de terres 
 

El moviment de terres es realitzarà en diferents zones dels patis exteriors i en algunes zones de plata 
baixa de l’edifici. (Veure plànols d’obres a realitzar). 
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En els patis exteriors es realitzaran els següents moviments de terres: 

S’excavarà el primer pati situat en la part Sud-Oest de la parcel·la, tocant al vial del Carrer Manresa, 
per tal de crear una zona enjardinada i un aparcament de vehicles. La zona enjardinada ( descrita 
anteriorment en l’apartat de nova distribució dels espais) s’haurà de rebaixar per tal que compleixi 
amb la funcionalitat esperada, d’aquesta manera coincidirà la nova cota +0,26 m del jardí amb la 
cota del nou menjador i la sala d’estar +0,26 permetent així que els residents puguin accedir a peu 
pla d’una zona a l’altre d’una manera molt més còmode i segura, a part de la millora que això 
representarà per l’estètica l’edifici, ja que les arcades existents de planta baixa de la façana Oest 
quedaran visibles completament. 

Aquest rebaix també serà del tot necessari per construir i fer accessible l’aparcament de vehicles, ja 
que actualment el terreny en aquesta zona es trobava a una cota d’entre +1,80 i +1,40 m depenent 
del punt i en canvi el vial del Carrer Manresa es troba a una cota de -0,56 m. Per poder fer que els 
vehicles accedeixin directament des del vial sense cap tipus de rampa i a la vegada guanyar més 
places d’aparcament s’haurà de rebaixar el terreny fins a trobar la cota del vial -0,56 m.  

A part del pati comentat anteriorment també s’haurà d’excavar una part de terreny a on hi hauran les 
noves escales que aniran des del jardí de planta baixa fins al replà d’accés a la sala d’instal·lacions. 
Aquesta zona passarà de la cota actual de +1,40 m a la nova cota de +1,00 m. 

Finalment la zona de pati situada en la cantonada Nord-Est de la parcel·la s’haurà de terraplenar 
passant de la cota actual de +5,01 m a la cota de +6,53 m, ja que d’aquesta manera es podrà fer 
accessible la sortida de la planta segona cap a la zona destinada a hort. 

 

En la planta baixa de l’edifici es realitzaran els següents moviments de terres: 

Per tal de crear i distribuir les noves zones de planta baixa d’una manera eficaç i complint amb les 
altures mínimes que ens marca la normativa per cada tipus d’estança, s’haurà de rebaixar el terreny 
en diferents zones, ja que actualment, degut a la tipologia de terreny pedregós comentat anteriorment 
en altres apartats de la present memòria, les estances que es troben més endinsades en aquesta 
planta tenen unes altures de pas força baixes i no permeten destinar aquest espai a cap tipus 
d’estança útil. D’aquesta manera s’ha cregut oportú rebaixar-les alguns centímetres fins arribar a 
tenir les altures mínimes exigibles segons la normativa, tal i com s’indica en el corresponent plànol 
d’obres a realitzar en la planta baixa.  

 

7.5.4. Fonamentació 
 

Les fonamentacions que es duran a terme es realitzaran en diferents zones dels patis exteriors i en 
la planta baixa de l’edifici. (Veure plànols d’obres a realitzar). 

El tipus de formigó, armadura i dimensió de cada element de fonamentació vindrà determinat per un 
estudi geotècnic, que es realitzarà en la fase de redacció del projecte executiu, i que proporcionarà 
totes les característiques tècniques necessàries per conèixer el tipus de sòl i poder escollir el tipus 
de formigó més adient,  dimensionar i calcular cada tipus d’element. Tot això es realitzaran d’acord 
a la normativa EHE-08. 

Totes les fonamentacions descrites a continuació es duran a terme en la fase d’execució que els hi 
correspongui segons el pla d’obra i un cop s’hagi excavat o en algun cas prèviament enderrocat 
algun element existent de la zona a actuar. 

En els patis exteriors es realitzaran les següents fonamentacions: 

En primer lloc es duran a terme les sabates de fonamentació dels diferents murs a construir. Tot el 
seu procés es realitzarà mitjançant el sistema per dames, sempre realitzant aquets treballs amb la 
màxima seguretat possible. 

En segon lloc es realitzaran les diferents fonamentacions de les noves escales, rampes i finalment 
es crearà la nova llosa de fonamentació del fossat de l’elevador que permetrà l’accés des del jardí 
de planta baixa cap al segon jardí. 

En la planta baixa de l’edifici es realitzaran les següents fonamentacions: 

En aquesta planta es realitzarà la llosa del nou fossat de l’ascensor, el qual tindrà una profunditat 
mínima de 1,00 metres i també es construirà el fonament de la nova escala principal de l’edifici situat 
en l’arrencada de l’escala en la planta baixa. 

 

7.5.5. Estructura 
 

La intervenció estructural es realitzarà en diferents zones dels patis exteriors, en les diferents plantes 
de l’edifici i en la seva coberta (Veure plànols d’estructura i obres a realitzar). 

Les diferents part estructurals es realitzaran complint amb les diferents normatives exigibles per cada 
tipus de material i element, comentades anteriorment en l’apartat de justificació i compliment de la 
normativa. 

Totes les parts estructurals descrites a continuació es duran a terme en la fase d’execució que els hi 
correspongui segons el pla d’obra i un cop s’hagin realitzat les fonamentacions o en algun cas 
prèviament enderrocat i apuntalat algun element existent de la zona a actuar. 

En els patis exterior es realitzaran els següents elements estructurals: 

Es construiran tots els murs de contenció de terres dels diferents patis descrits en el plànol d’obres 
a realitzar en el pati exterior. Aquests es faran amb formigó armat, un cop s’hagin realitzat les seves 
fonamentacions corresponents. Tots ells es realitzaran mitjançant el sistema per dames per tal de 
garantir la seguretat i evitar esfondraments del terreny. 

El tipus de formigó, armadura i dimensió d’aquests murs vindrà determinat per un estudi geotècnic, 
que es realitzarà en la fase de redacció del projecte executiu el qual proporcionarà totes les 
característiques tècniques necessàries per conèixer el tipus de sòl i poder escollir el tipus de formigó 
més adient, dimensionar i calcular cada tipus d’element. Tot això es realitzaran d’acord a la normativa 
EHE-08. 

També es construiran totes les rampes i escales de les diferents zones segons les dimensions 
descrites en els plànols. Això es farà un cop s’hagin fet prèviament les seves fonamentacions. 

Aquests elements, com que ja no estaran en contacte directe amb el terreny perquè prèviament 
s’hauran realitzat les fonamentacions pertinents i tenint en compte el tipus d’ambient que ens trobem 
en aquesta zona, podem determinar que s’hauran de realitzar amb formigó armat tipus HA-
25/B/20/IIa i la seva armadura serà construïda mitjançant barres corrugades d’acer B500 S i en 
algunes zones amb malla electrosoldada B500 T. 

 

En les diferent plantes de l’edifici es realitzaran les següents elements estructurals: 
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Es farà la caixa estructural on hi anirà col·locat l’ascensor. Aquesta es realitzarà mitjançant parets 
de maó perforat, tot armant-les mitjançant armadures d’acer. Tots els maons es col·locaran a 
trencajunt, les cantonades estaran travades i tots ells seran units mitjançant morter de ciment 
estructural. 

Aquesta caixa d’ascensor arrencarà des del fossat de planta baixa, realitzat en la fase de 
fonamentació i arribarà fins a la planta golfa en la qual sobrepassarà a una cota de 0,70 m respecte 
el seu paviment per tal de poder col·locar els motors i mecanismes de l’ascensor. 

Es construirà la nova escala principal de l’edifici la qual arrencarà en el fonament realitzat prèviament 
en la planta baixa, i permetrà accedir a planta primera i planta segona. 

Aquesta serà realitzada mitjançant una llosa de formigó armat. 

A cada planta s’hi col·locarà una jàssera de formigó armat per tal de suportar l’arribada de la llosa 
d’escala. 

El tipus de formigó a utilitzar serà HA-25/B/20/IIa i l’armadura es composarà per barres corrugades 
d’acer B500 S. 

A part de l’escala comentada anteriorment també es construiran altres escales i rampes mes petites 
en les diferents plantes. 

Per a la seva construcció s’utilitzaran maons perforats col·locats a trencajunt i units mitjançant morter 
de ciment. 

Per la construcció de les rampes interiors de l’edifici s’utilitzaran elements ceràmics lleugers com son 
els envans conillers i peces d’encadellat ceràmic units entre ells mitjançant morter de ciment. 
D’aquesta manera es reduiran considerablement les sobrecàrregues dels sostres. 

Per poder realitzar obertures en les parets de càrrega de les diferents plantes i obrir la part de sostre 
de planta segona per tal de crear el nou pati de llums interior, es col·locaran jàsseres i llindes 
metàl·liques, totes elles de dimensions i tipologia tal com s’indica en els plànols d’estructura. Es 
col·locaran després del previ apuntalament i enderroc de cada element i dins de cada fase marcada 
en el pla d’obra. 

Aquests nous elements suportaran les càrregues d’elements estructurals que es troben damunt seu 
i les conduiran a altres elements inferiors fins a descarregar-les en el terreny.  

Moltes de les bigues de fusta existents en l’edifici hauran de ser tractades, o substituïdes tal i com 
s’indica en els plànols d’estructura dels diferents sostres.  

A les bigues que no presentin gaires lesions com és el cas de bigues que pràcticament no estan 
atacades per cap tipus de xilòfag ni fongs de pudrició se’ls hi farà un tractament a base d’injeccions 
a pressió. D’aquesta manera no caldrà substituir-les. 

Per tal de realitzar aquesta operació primerament es faran uns orificis amb una profunditat de 2/3 del 
diàmetre de la biga a tractar, realitzats cada 20 o 30 cm i col·locats amb files paral·leles cada 30 cm 
de separació entre elles i a trasbolillo. 

Seguidament en aquets orificis s’hi col·locaran injectors amb vàlvules amb antiretorn i seguidament 
s’injectarà producte insecticida a pressió mitjançant una màquina fins aconseguir que tota la fusta 
quedi saturada. Aquesta operació serà mes afectiva si els orificis practicats es realitzen en la part 
superior de la biga. Però això nomes es podrà fer en trams de sostres en que s’hagi hagut de treure 
l’ entrebigat i la part superior del sostre. 

En les bigues que només presentin lesions en els seus caps i  no siguin afectacions molt grans es 
procedirà a reparar els caps de biga mitjançant el sistema Beta i, a part, es realitzaran les injeccions 
de producte insecticida comentades anteriorment. 

El sistema Beta consistirà primerament a apuntalar la biga afectada, seguidament es desmuntarà el 
tram d’entrebigat a cada costat d’aquesta biga, un cop fet això s’eliminarà tota la fusta que estigui 
atacada i en mal estat i més tard es realitzaran unes perforacions des de la part sana cap al interior 
de la biga fins la profunditat necessària, per tal de col·locar posteriorment unes varilles de fibra de 
vidre fins a l’interior de la perforació. Aquestes sobresortiran fins a la zona on hi havia l’antic cap de 
biga en mal estat. Un cop fets aquets treballs es col·locarà un encofrat perdut de fusta, tot imitant 
l’antiga i si avocarà resines epoxídiques. Finalment es deixarà assecar i es reconstruirà tot 
l’entrebigat i el paviment superior, posteriorment es retiraran els apuntalaments i es tractarà la biga 
amb tractaments insecticides i ignífugs i filament s’envernissarà. 

Les bigues que no es puguin tractar ni reparar degut a la importància de les lesions, seran 
substituïdes per noves bigues de fusta tipus C18. Aquestes estaran tractades amb productes químics 
insecticides.  

A part de tractar i substituir les bigues afectades tal i com he comentat anteriorment, tots els sostres 
de planta primera i planta segona seran reforçats mitjançant una capa de compressió de 5 cm de 
gruix, ja que pràcticament cap d’ells no compleixen el seu estat límit de servei degut a flecten en 
accés. 

El procediment per tal de realitzar questa operació serà el següent: 

Primerament es retiraran els paviment existents i es sanejarà tot l’entrebigat, que serà reomplert amb 
formigó alleugerit. Un cop realitzats aquests treballs es col·locaran connectadors d’acer de Ø 8 mm 
amb una creueta en la seva part superior, col·locats cada 30 cm sobre de cada biga. Posteriorment 
es col·locarà una malla electrosoldada tipus B500T i finalment es reomplirà tot el sosté amb una 
capa de 5 cm de formigó HA-25/B/20/IIa i sobre aquesta ja es podrà col·locar el nou paviment. 

Un cop realitzats tots els treballs estructurals comentats anteriorment es procedirà a reparar totes 
les esquadres i fissures encara existents en les parets de l’edifici. Aquestes es repararan un cop 
s’hagin eliminat les causes que les han produït i s’hagi comprovat que totes elles estiguin 
estabilitzades mitjançant testimonis de guix. 

Per tapar les fissures s’utilitzaran massilles tapa esquerdes a base d’una dispersió de resines 
acríliques i s’aplicarà mitjançant una rasqueta o espàtula. 

Per reparar les esquerdes s’utilitzaran grapes d’acer inoxidables de Ø 6 mm col·locades en la zona 
afectada per l’esquerda i introduïdes a l’interior de la paret mitjançant perforacions omplertes de 
morters de resines epoxi. 

 

En la coberta de l’edifici es realitzaran les següents treballs de caràcter estructural: 

Tota la coberta de l’edifici serà reparada en la seva totalitat per tal que garanteixi un correcte 
funcionament tant a nivell d’evolvent com a nivell estructural. 

Aquests treballs consistiran primerament a retirar totes les teules de la coberta i posteriorment seran 
netejades amb aigua a pressió i acopiades en un lloc protegit per la seva posterior col·locació. 

Seguidament es desmuntaran els ràfecs i tot l’entrebigat que es troba damunt seu, format per llates 
de fusta i maó de pla. Aquesta franja serà d’aproximadament 1,50 m d’amplada en tot el perímetre 
de la coberta.  
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En aquest punt es repararan els caps de biga que estiguin malmesos mitjançant el sistema Beta i es 
tractaran o substituiran les bigues afectades per atacs de xilòfags i fongs de pudrició tal com s’ha 
comentat en l’apartat anterior. 

Un cop fets aquests treballs es crearà un cèrcol de formigó armat perimetral sobre tot el perímetre 
dels murs de maçoneria del edifici. Aquest tindrà la funció de cinturó de lligat perimetral. 

Arribats en aquest punt es realitzarà l’obertura del pati de llums en el qual s’eliminaran les bigues i 
entrebigat d’aquesta zona i es col·locaran les noves bigues i jàsseres metàl·liques tal com està 
indicat en el plànol d’estructura de la coberta. 

Un cop fets aquests treballs es procedirà a la reconstrucció de tot el pla de coberta i els seus 
corresponents ràfecs. Primerament es col·locaran tots els maons de pla en la seva posició original 
sobre les llates de fusta i units entre ells mitjançant morter de calç. Posteriorment es construiran els 
ràfecs de la mateixa manera i forma que estaven constituïts abans de ser eliminats, tots ells també 
units mitjançant morter de calç. Seguidament sobre tot aquest  pla de coberta es col·locarà una capa 
anivelladora de morter, després una lamina de geotèxtil i sobre aquesta una barrera de vapor. Un 
cop s’hagi col·locat aquesta última es procedirà a col·locar l’aïllament tèrmic composat per plaques 
rígides de poliestirè extruït encadellat. Finalment sobre seu es col·locaran les teules àrabs 
cavalcades entre elles i amorterades en els seus punts de suport. 

 

7.5.6. Divisòries interiors 
 

Per tal de realitzar les diferents divisions entre les estances proposades s’utilitzaran els següents 
materials i sistemes constructius:  

(Veure plànols de distribució) 

En planta baixa s’utilitzarà peces ceràmiques de 50 x 20 x 7 cm unides entre elles mitjançant morter 
de ciment i en la seva part superior seran unides amb el sostre mitjançant una tira de 2 cm de guix. 
D’aquesta manera s’habitarà que s’esquerdi la paret en el cas que un sostre de la planta primera 
flectes. En aquesta planta s’ha escollit aquest tipus de material i sistema constructiu, ja que aquestes 
estances seran les més transitades de l’edifici i tindran major probabilitat a rebre cops i rascades, 
per la qual cosa, aquest material serà el més adient per suportar de la millor forma possible aquestes 
accions i tindrà una vida útil més llarga. 

En canvi en la planta primera i segona s’utilitzaran plaques de cartró-guix, unides estre elles amb la 
seva estructura formada per perfilaria metàl·lica galvanitzada i el seu aïllament oportú en cada tipus 
de zona a dividir. El tipus de cartró-guix també tindrà diferents propietats depenen de la estança que 
es col·loqui. En la majoria d’estances es col·locaran plaques normals, en els cambres humides es 
col·locarà plaques resistents a la humitat, i en el tancament per sectoritzar la caixa d’escala s’hi 
col·locarà plaques resistents al foc segons les exigències del CTE. 

 S’ha optat per aquest sistema ja que d’aquesta manera els sostres d’aquestes plantes hauran de 
suportar menors carregues al tractar-se de materials més lleugers que els tradicionals de ceràmica i 
resultant això molt més beneficiós per l’estructura existent de l’edifici. 

 

 

 

7.5.7. Acabats 
 

7.5.7.1. Revestiments 
 

La tipologia de revestiment serà variat depenent de la zona de l’edifici.  

Els principals a col·locar seran els següents: 

Totes les façanes seran arrebossades amb morter de calç transpirable i calorejat amb tons ocres, 
tot buscant els colors originaris de l’edifici i fent que s’integri de la millor manera possible amb el seu 
entorn. 

Les parets interiors que es trobin en estances seques i composades de pedra o de ceràmica aniran 
enguixades a bona vista tot preparant-les per la seva posterior capa de pintura. 

Les parets dels banys, vestuaris, cuina, bugaderia i magatzems primerament s’arrebossaran amb 
una capa de morter tot deixant-les planes i posteriorment s’enrajolaran en la seva totalitat utilitzant 
rajoles de gres adherides mitjançant morters cola i rejuntades amb beurada de ciment calorejat 
concordant amb la tonalitat del gres. 

Els sostres formats per voltes de pedra o maó de pla es netejaran en la seva totalitat, deixant els 
seus materials vistos. 

 

7.5.7.2. Aïllaments 
 

Al reconstruir tot el pla de coberta descrit anteriorment, es col·locarà un aïllament tèrmic sobre el seu 
pla, composat per plaques rígides de poliestirè extruït encadellades entre elles. 

Aquest tindrà el gruix necessari per tal de complir amb la transmitància tèrmica que marca el CTE 
en aquesta zona climàtica. 

Els murs perimetrals de l’edifici no serà necessari aïllar-los tèrmicament ni acústicament, ja que les 
seves parets de maçoneria tenen uns gruixos considerables i per si soles ja compleixen amb les 
exigències mínimes que marca el CTE. 

Totes les divisòries interiors també compliran amb les exigències tèrmiques acústiques i resistència 
al foc que marca el CTE segons la tipologia d’estança. En elles s’utilitzarà el material descrit en 
l’apartat anterior de (divisòries interiors) i els gruixos que estan grafiats en els plànols de distribució 
de cada planta, ja que en aquesta proposta d’intervenció, a l’hora de dividir cada estança, ja s’ha 
tingut en compte que complís amb les diferents exigències. 

 

7.5.7.3. Tancaments 
 

Tots els tancaments exteriors de l’edifici seran nous ja que els actuals es troben en molt mal estat i 
no es poden aprofitar.  

S’utilitzaran tancaments actuals que mantinguin les mateixes formes i estils que els originals. Tots 
ells seran de fusta amb vidrieres que compleixin amb les transmitàncies tèrmiques i aïllament acústic 
que marca el CTE en aquesta zona. 
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El tancament del pati de llums estarà format per muntants i travessers d’alumini i vidres laminats de 
seguretat. A part, complirà amb les transmitàncies tèrmiques i aïllament acústic que marca el CTE 
en aquesta zona climàtica. 

Les portes seran de diferents tipologies segons el lloc en que vagin col·locades. (veure plànols de 
distribució). 

La majoria de portes seran de fusta xapades amb faig i de dimensions variades segons cada tipus 
d’estança. 

Hi hauran les següents excepcions les quals seran de diferents materials: 

La porta de l’entrada principal a l’edifici i la porta de la cuina serà corredisses i de vidre de seguretat 
i s’obriran automàticament per tal de facilitar la mobilitat dels residents i del personal de la residència.  

Les portes que sectoritzen les escales de cada planta seran resistents al foc segons les exigències 
que marca el CTE. 

Les portes de la sala de reunions, la sala polivalent i la sala de TV seran de vidre laminat de 
seguretat. 

 

7.5.7.4. Pintats 
 

El tipus de pintura i pintat serà variat depenent de la zona de l’edifici.  

Els principals pintats seran els següents: 

Les façanes no caldrà pintar-les, ja que seran arrebossades amb morter de calç calorejat tal com 
s’ha comentat anteriorment. 

Les parets de les estances que no estiguin enrajolades es pintaran amb pintura  que permeti ser 
neteja ble i a la vegada transpirable, ja que d’aquesta manera les parets de l’edifici podran alliberar 
la possible humitat que hagi quedat en els seu interior. Abans d’aplicar aquesta pintura, les parets 
de pedra i de ceràmica s’hauran hagut d’enguixar prèviament, en canvi en les de cartó-guix no caldrà. 
Un cop fet aquest pas s’aplicarà a totes elles una capa de segelladora i finalment  s’hi aplicarà dues 
d’acabat. 

Els sostres que no estiguin formats per voltes de pedra o maó de pla es pintaran els seus entrebigats 
de la mateixa manera descrita anteriorment. En canvi a les seves bigues de fusta primerament se’ls 
hi farà un tractament preventiu contra insectes, seguidament es rascaran fins a deixar la fusta neta 
d’antics vernissos o pintures i finalment se’ls hi aplicarà dues capes de vernís de porus oberts. 

A les baranes i bigues metàl·liques que es volen conservar primerament se’ls hi eliminarà la seva 
capa d’òxid mitjançant un polit de tota la seva superfície deixant el material completament nu, 
posteriorment s’hi aplicaran dues capes d’imprimació que a la vegada serà antioxidant i finalment 
s’aplicaran dues capes d’esmalt sintètic de color negre. 

 

7.5.7.5. Paviments 
 

Els paviments que es puguin reutilitzar com és el cas dels mosaics hidràulics més significatius, 
existents a la planta primera, abans de començar la fase d’enderroc es desmuntaran dels terres i es 
netejaran les peces amb cura per tal que no es trenquin i posteriorment es guardaran com a acopi 

de material. Un cop els terres estiguin reparats i anivellats correctament es procedirà a la seva 
col·locació en els espais més visibles del edifici com és el cas de la zona de recepció i el vestíbul/ 
sala d’espera de planta baixa. Aquests s’adheriran al terra mitjançant morter cola i es rejuntarà amb 
ciment per juntes no pigmentat. 

En totes les altres estances que composa l’edifici com son habitacions, menjador, sales, bany, cuina, 
etc. si col·locarà un paviment de gres que sigui antilliscant, resistent als cops i al desgast, fàcil de 
netejar i de color clar. Aquest s’adherirà mitjançant morter cola i es rejuntarà amb beurada del mateix 
color que la peça de gres. 

 

7.5.7.6. Canaletes de desaigua en coberta 
 

En els ràfecs Est i Oest de la coberta es col·locaran canaletes de desaigua en tot el seu perímetre, 
per tal d’evitar possibles humitats en les parets de maçoneria i parts de les façanes en la planta 
baixa. 

Tan les canaletes de recollida com els seus baixants seran de zinc i de Ø 125 mm com a mínim. 

 

7.5.8. Altres treballs a realitzar 
 

7.5.8.1. Drenatges perimetrals en les parets de planta baixa 
 

Per tal de reduir una part de les humitats per capil·laritat en la planta baixa es realitzarà primerament 
un drenatge perimetral en la part exterior de la paret de maçoneria de la façana Oest de l’edifici, ja 
que aquesta es trobarà en contacte directe amb el jardí.  

Primerament s’excavarà una rassa perimetral a tocar amb la paret exterior mirant d’arribar a una 
cota inferior que la fonamentació. Tot seguit es col·locarà una primera làmina formada per geotèxtil 
que cobrirà el fons de la rasa i tota la superfície de paret excavada. Seguidament es col·locarà una 
segona capa formada per una lamina impermeable sobre la superfície d’aquest geotèxtil i finalment 
es col·locarà una tercera capa de geotèxtil sobre la làmina impermeabilitzant. D’aquesta manera la 
lamina impermeable quedarà protegida.  

Un cop realitzat quest procés es col·locarà el tub de drenatge en el fons de la rasa, sobre la última 
capa col·locada de geotèxtil i es connectarà a la xarxa de clavegueram. 

Finalment s’omplirà la rasa, primerament amb una capa de grava, seguidament d’una capa de sorra 
i finalment amb una capa de terra vegetal de plantació. 

 

7.5.8.2. Barrera química horitzontal en les parets de planta baixa 
 

A part del drenatge perimetral comentat anteriorment, per acabar d’eliminar la totalitat d’humitats per 
capil·laritat, es crearà una barrera química horitzontal en totes les parets de maçoneria de planta 
baixa. D’aquesta manera s’aconseguirà eviitar que l’aigua procedent del terreny ascendeixi per 
capil·laritat, ja que el seu pas es veurà interromput per la barrera. 
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Aquesta barrera es realitzarà mitjançant la infusió d’un producte hidrofugant a base de silicona-làtex. 
Serà introduït en les parts més baixes de les parets, tot realitzant unes petites perforacions i 
introduint-hi uns petits conductes, els quals en la seva part exterior estaran connectats a unes 
ampolletes que s’ompliran del producte descrit anteriorment i aquest anirà entrant lentament per 
gravetat fins a penetrar en tota la seva xarxa capil·lar fent que l’aigua ja no pugui ascendir per l’interior 
de la paret. 
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8. CONCLUSIONS 

 

A partir de tot l’anàlisi realitzat en l’edifici he pogut veure d’una forma clara les principals mancances 
i patologies que han provocat la seva degradació progressiva. 

Aquestes han sigut en gran part per la falta de manteniment que ha tingut durant molts anys i pel 
mal ús que se n’ha fet durant els últims temps. Per la qual cosa moltes d’aquestes lesions detectades 
han proliferant amb més rapidesa tot afectant altres elements i creant més tipologies de lesions 
secundaries generades a conseqüència de les principals. Moltes d’elles s’haurien pogut frenar i 
eliminar ràpidament amb un correcte manteniment periòdic fent que aquest edifici no es trobés en 
l’estat de deteriorament que es troba actualment. 

A nivell personal m’ha permès aprendre nous conceptes sobre l’arquitectura i la vida tradicional 
catalana, tot comprenent la societat d’aquell temps i la situació en que es vivia, els mitjans tècnics i 
econòmics de que es disposava i el concepte que es tenia d’aquest tipus d’arquitectura que buscava 
la funcionalitat com a premissa bàsica per tal de crear cada espai, tot buscant la ubicació, dimensió, 
material i sistema constructiu més oportú per poder donar la millor resposta a les seves necessitats, 
tot fent servir materials de proximitat i creant una simbiosi entre l’arquitectura i el seu entorn. 

Per aquesta raó també he entès la importància de preservar aquestes edificacions i no deixar-les 
caure en l’oblit i en un estat de degradació irreversible, ja que si es conserven i se’ls hi dona un nou 
ús, aquestes seran en bona part, un mirada cap al passat i les noves generacions podran contemplar 
i entendre com es vivia i es construïa en aquella època amb els mitjans que es disposava. 

He après a cercar les possibles fonts d’informació útils per saber l’historia de l’edifici i la seva evolució 
al llarg del temps. D’aquesta manera he pogut conduir de la millor forma possible la intervenció, tot 
respectant l’essència de l’edifici i els trets característics i representatius de la seva arquitectura. 

Per altra banda, he pogut acabar d’entendre d’una forma pràctica conceptes adquirits all llarg dels 
meus estudis, ja que he tingut que resoldre i donar la solució més idònia a cadascuna de les 
deficiències i lesions detectades en l’edifici per tal que aquest compleixi tots els estàndards marcats 
per normativa i s’adapti totalment a la nova funcionalitat requerida per aquest nou ús. 
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1. LOCATION 

 

The building studied on this project is a house, named “Cal 
Tarrés” located in 36th Manresa Street, Calders, in the area of 
Moianès. 

The village of Calders is located in the south-west of the plateau 
of Moianès that separates the plain of Vic and the plain of 
Bages. Couting with an extension of 33 km2 the term if long 
shaped with some areas which are “La Guàrdia”, “L’oller”, “Les 
Hectàrees”, “La Colònia Jorba” and some country houses.  

 

 

 

The road that goes from Manresa to Vic crosses the whole 
area during 13 km. This road is the one that was before known 
as “Strata Francisca”. 

Calders town has an altitude of 552 m over the sea, however, 
the highest point is at 664 m in the limit with the term of Moià 
and the lowest point is next to Llobregat river at 260 m. 

It limits with the terms of Artés and Avinyó in the north side, 
in the south side with the terms of Monistrol de Calders and 
Talamanca, in the east with Moià and in the west with 
Navarcles. 

 

 

The village is located in the summit that divides the valleys of 
Calders’ river and Malrubí’s river. Thanks to that location it has 
a nice fresh temperature at summertime and less cold winters 
than in the plain and if drastically differences of the plain 
because of the lack of fogg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nowadays, Calders has more than 800 inhabitants 
even though in the summer months and on the 
weekends, it can double the amount of population. 
This is because of the big number of residences and 
apartments that have grown over the village and the 
surroundings. Moreover, there have been built 
youth hostels for children and well known 
restaurants that claim visitors to visit Calders. 

Calders is known for its tranquility, its background, 
the good climate and the wide range of activities that 
the nature offers, such as walking, climbing, bicycle 
rides, etc. 
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2. GENERAL INFORMATION 

 

2.1. Urbanistic data 
 

Classification 
 

Single consolidated urban 

Rating 
 

Residential, Old 

Key (City Code) 
 

Old town (Key 1) 

Protection of the built heritage 
 

Is currently not protected 

 

2.2. Cadastral data 
 

Cadastral reference 
 

6070210DG1267S0001RB 

Location CL Manresa 36 08275 Calders 
(Barcelona) 

Class 
 

Urban 

Coefficient of participation 
 

100% 

Use 
 

Residential 

Year of construction of the main local 
 

1800 

Built area 
 

913 m2 

Surface area 
 

1.297 m2 

Type of property 
 

Plot built without horizontal division 

 

 

2.3. Property Regime   
 

The building belongs to private property. 
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3. DESCRIPTION OF THE BUILDING 

 

Cal Tarrés is a village house at four winds, approximately rectangular floor and gable roof. Is larger 
than the other houses around his environment resembling a small house. 

Its original part was built around the middle of the seventeenth century, and the most current in the 
late nineteenth century. 

It is built on a plot of 1297 m2 limited in its scope with this features: 

- North: Municipal Lands. 

- South: Manresa’s Street. 

- East: 0.80 m narrow passage which separates it from the neighboring house No. 34 and the        
corresponding patio attached. 

- West: nº40 neighboring yard. 

In this plot, we find: The house, located in the extreme southeast lined roadway Street Manresa and 
in its façade. This helped the neighboring house, which is separated by a small step to an average 
width of 0.80 m. A shed attached annex located on the rear facade North, which was formerly 
assigned to animals and courtyards, occupying the remaining plot, located on different levels which 
are practically flat and do not have almost any tree or vegetation. 

 

 

Fig.3.1 Map of location where you see the different areas occupied in the plot. 

 

The house is currently uninhabited and in a precarious state as a whole. 

Its facilities are obsolete and are disconnected from any kind of supply, electricity, water, etc. 

It is well connected since it is located on Manresa Street No. 36 Calders, which is one of the main 
streets of the village that once was the road that went from Manresa to Vic from which it began 
building the town following their route to the sixteenth century. 

The most important sights of the town are relatively close to this: Hall (300 m), church (300 m) Civic 
Centre (350 m), Library (350m), primary care health center (290 m), park and sports area (650 m), 
bus (210 m) and apart from all the above in its vicinity also has grocery stores, hairdressers, 
restaurants, bars, etc. 

The house in question is composed of ground floor with covered annex, first floor, second floor and 
attic floor. 

 Built surface Floor space Observations 

Ground floor 337,52 m2 218,13 m2 Covert house in the annex 
First floor 293,91 m2 221,63 m2 - 
Second floor 293,91 m2 245,70 m2 - 
Attic floor 0,00 m2 0,00 m2 High under 1,50 m 
TOTAL 925,34 m2 685,46 m2 - 

 

Its background consists of four façades: the main façade South lined roadway, rear façade Nord, 
which are shed attached above mentioned and part of the yard, east façade, which is nearly touching 
the neighboring house separated by step of 0,80m mentioned earlier, and the West façade that goes 
to the big backyard of the house. Its roof is gabled, evacuating those towards the east and west 
facades. 

 

3.1. Ground floor  
 

This floor has different features, serving as entrance area to the house dealer in different rooms, 
access to the main staircase, cellar, zone for livestock, pantry, warehouse and storage. 

                   

     Fig.3.2 Ground floor and access plan. 
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On this floor we find the two main entrances of the house, which are located on the south side aligned 
Street Manresa. One of them is the front door and a second access allows us to enter the gallery 
floor. 

Apart from these two there are three more on the west side, but these are accessed once we are 
already on the outdoor patio. 

The third access is located in the ground floor gallery and allows the entrance to the block. The room 
leads to Room 7 which served as a storage shed and the fifth annex of the house (former pigsty). 

On this floor are different levels which are due to the lay of the land, which was rising from the entry 
level up to ± 0.00 inlets most rooms of the house, while saving a height difference of +1.79 m at its 
highest point. This is because when they built the house early in the seventeenth century and became 
the new expansion in the nineteenth century were digging the ground to find natural stone and built 
the foundations on this following the unevenness caused by type stony ground. 

These differences in elevation are saved through stairs and ramps that lead to different rooms. 

 

 

                                  Fig.3.3 Plan (section D-D’) in which we can see the different slopes of the floor 

 

Once you access the ground floor by the main entrance, you can see that there is just a small step 
at the point of separation of the street with the door, which happens at the level +0.26 ± 0.00 
respectively this is because the street was formerly land and without sidewalks, paving and its slopes 
led to the current. 

Once we are inside the entrance area of approximately 13.52 m2 with rectangular floor, it gives us 
access to one bedroom, two bedrooms and a large distributor. 

The first room of 14.44 m2 floor is irregular and is accessed via a small staircase that saves a height 
of +0.45 m. In this room are small deposits of work that once served to store oil. This also gives 
access through a door to the main stairs of the house. 

 

 

   

 

 

The second room of 8.67 m2 is rectangular and is accessed through a door that is at the same level 
as the entrance area (± 0.00). 

The distributor of 20.25 m2 is rectangular and is accessed through a large step without door crowned 
by a segmental arch formed by flat brick. 

This distributor is at the same level as the entrance area (± 0.00) and gives access to the staircase 
that leads to the different floors of the house, in the emptying vats of wine to the block and the third 
room (old cellar). 

The area emptying vats of wine of 11.85 m2 is rectangular and is composed of seven tanks brickwork 
also rectangular coated inside for glazed ceramic tiles of 15x15 cm which are covered a vaulted brick 
plane which is at elevation +2.31 m, and has a 35x30 cm hole in the top, which served to fill them 
and cleaning them at a given time. Once they were full of wine were emptied by the bottom by 
September nozzles circular building, one for each of them. 

 

                    

 

 

 

Photo.3.1 Oil tanks and gate at the 
bottom of the first room, which serves as 
the second access to the main staircase 
of the house. 

Photo.3.2 Whole of 35x30 cm, on the 
upper part of the wine wat.       

Photo 3.3. Interior of the wine vat Photo.3.4 Nozzles work on the 
bottom for emptying the seven 
wine vats. 
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The 21.61 m2 bran is rectangular and is reached by a small stone ramp that saves a height of +0.47 
m above the distributor. In this room you can clearly see a stone platform that rises from the ground 
to a height of 1,17m +, which was the old mule trough that the house had to work in the fields. You 
can also see two stone benches that rise from the ground, which had to stop using objects and tools. 

 

             

 

 

This gives us access to stay under the staircase and the gallery west floor. 

The room 3 (Old Winery) of 18.46 m2 is rectangular and is accessed via a small staircase of three 
steps which saves a level of +0.73 m. Formerly this room was one of the parts of the old cellar of the 
house and gives access to the bedrooms 4,5 and 6. 

Room 4 (Old Winery) of 18.28 m2 is rectangular, and can be accessed from the same level as the 
room 3. Inside we can see a stone bench that left natural seen own ground when it was excavated 
when building the house. On the bench, seen frontally, in his right side to a height of 1.60 m above 
the floor you can see a stone circular pipe used to drain the large wine vat No. 8 11.86 m3. In this 
room you can also see four old wine barrels, which are in use for many years. 

 

          

 

 

 

 

Room 5 (old cellar) of 13,14 m2 is rectangular and is reached by a staircase from the level at elevation 
+0.84 +1.53. Through this room you can enter the room 6 (old cellar) of 7.17 m2 also rectangular. 
You can see another spout circular stone which was used to clear large wine vat No. 9 6.80 m3. 

 

 

          

 

 

On the ground floor are also a large open gallery through three segmental arches of stone, which 
opens to the west courtyard of the house. It can be accessed from the block or through the metal 
roller door which opens onto the main façade lined roadway South Street Manresa, as discussed 
above. 

In this gallery there are different levels, from the level -0.11 access to the south side to a height of 
+1.12 m at the bottom of it, this is due to the type of terrain in order as I described above. 

Another point to make is the existence of a large water tank approximately 55 m3, which can be seen 
in a small open wooden door. It was built in 1870 according to the inscription on the stone slab that 
is in one of its walls. Is buried under a gallery and part of this is a level of -7.09 m deep with respect 
to ± 0.00. The tank is dug in the ground and covered her entire ceramic tile 30x30 cm, and on top 
there is a stone arch that serves as a roof. 

Formerly used to collect water from the roof goes up and supply the house for everyday needs, as 
Calders was a town where water was scarce as discussed in the historical part. 

 

 

 

Photo.3.5 Old stable of donkeys that was in the house. 

 

Photo.3.6 Stone bank. 

Photo.3.7 Bank of natural stone. In the corner of 
the walls can be seen on the bank of the circular 
stone wine vat nº8. 

Photo.3.8 Wine barrels 

Photo.3.9 Circular bloc stone, wine vat nº9.  

 

Photo.3.10 Zoom of photo 9.  
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Once we are in the courtyard outside the house can access the room and covered 7 appendix. 

Room 7 (12,83m2) plant is irregular and is located at elevation +1.80 m, has a fairly low ceiling height 
of 1.80 m. Reached passing beneath a ladder to the Catalan one section which serves as access 
from the courtyard on the first floor. This room served as storage. 

In a shed annex (34.88 m2) is rectangular and is located at elevation +2.09, accessed from the 
courtyard west through a large portal to 1.86 m which is crowned by an arch formed by flat brick. This 
served as a covered sty as I mentioned. 

 

 

 

 

 

 

3.2. First floor 
 

This plant is the most noble of the house and is intended mainly for living. It is composed of two 
rooms / dining rooms operating simultaneously distributors in other rooms such as the kitchen, the 
gallery, various corridors and rooms that serve the majority of them and two other bedrooms that 
have the function of storage and pantry. 

 

 

 

                                                                       Fig.3.4 First floor plan and access. 

 

This room can be reached from two points. The main one is through a ladder of three straight areas, 
built in a Catalan style turn that stars in the distributor’s ground level (± 0.00) and leads to the first 
floor level (+3.26). The second is in the western courtyard of the house where there is a scale of one 
straight section built also return to the level that starts Catalan (+2.09) and leads to a plateau level (+ 
3.26) in front of which there is a wooden door which gives the gallery of the first floor. 

On this floor, there are some unevenness caused by the way it was built on the ground floor which I 
mentioned earlier. These slopes were trying to soften by rooms with higher ceilings in the entrance 
and on the lower ground floor rooms more inlets. 

Thus in the first floor there is a maximum difference in height (+ 1,24m) at the worst point. 

Once we access the first floor through the staircase of the house, we found a room (room 1) of 
rectangular (20.85 m2), which in addition to its function room / dining room serves as a distributor in 
different rooms of the same, as are the West gallery, kitchen, hallway and corridor one second. 

Photo.3.11 Wooden door giving access to 
the tank from the gallery downstairs. 

Photo.3.12 Stone slab with the inscription of 
the year of construction of the tank. 

Photo.3.14 The first tube that can be seen under the 
roof of the first floor was used to fill the tank of water 
from the canal water collection from the Western 
slope of the roof. 

 

Photo.3.13 Overhead view of the conduit of the tank, 
which leads her and gives access from the first floor 
gallery. It can also be noted that the tube filled with 
water from the canal water collection in the western 
slope of the roof. 
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Gallery West (24.64 m2) plant is approximately rectangular and must be accessed by three points, 
one of them is living / dining room 1, which gives them access through two doors, a second access 
is West from the courtyard of the house as I mentioned, and a third is access from the room 8. 

In this photo we can see three large windows, basket arches formed by solid brick built with a 
specification book which gives us a large patio overlooking the west of the house. 

We can also see two openings at its southeast end, one of them is a small opening 0,36 x 0,50 m 
located +0.30 m above the floor, which serves as a window to ventilate the main staircase and a 
second opening of 0.70 x 1.06 m located at +0.90 m above the floor, which used to take water from 
the tank and upload it to this whole plant using a pulley, this so water could be supplied in an easy 
and comfortable. 

                  

 

One last point to comment on this floor, there is a shower and a hole in the pavement that was the 
old down a W.C. there was, as in this gallery were two walls that served to create today demolished 
the old first floor bathroom 

 

               

 

 

The kitchen (15.32 m2) is approximately rectangular and is reached by a small staircase from 2 steps, 
which saves a level of +0.29 m. There they found the kitchen area, which is composed of a sink, a 
hood, a reserved space where there was the old oven and hob, and related furniture. Apart from 
these we also find a chimney of 1.30 m wide and 0.75 m deep. This room is ventilated through a 
window of 0.80 x 1.29 m which Western woman in the yard of the house. 

1 corridor (8.06 m2) rectangular. It comes through a door in the dining room are one which is at the 
same level. This leads to the dining room and two 12. 

The corridor 2 (7.49 m2) is almost rectangular plant and also accessed through a door in the dining 
room we found one that which is at the same level. This leads us to the pantry, and rooms 13 and 
14. 

The room 2 (19.22 m2) floor is almost square and is accessed through two doors that are mentioned 
in the corridor one. This is in the same level that the rooms discussed so far (+3.26). Besides room 
also serves as a distributor because it gives us access to the rooms 9,10 and 11. 

Room 12 (18.72 m2) is almost rectangular plant, with some irregularity. It is accessed through one 
corridor, which is at the same level. In this room there is a window of 0.84 x 1.54 m, giving ventilation, 
poor lighting but, as is the facade East and this is almost next to the house next door, separated by 
0.80 m small step mentioned above. In this room there are a closet won in the masonry wall. 

The pantry (6.16 m2) is rectangular and can be accessed from the hallway 2 which is the same level. 
This is ventilated by a small window 0.60 x 0.40 m, which is at a height of 1.90 m above the floor in 
the hallway and gives one of the house. The pantry used to store food. You can still see some wooden 
shelves and cabinets. 

Room 13 (14.60 m2) is rectangular and is accessed via a small staircase from 2 steps, which saves 
a height of + 0.44 m. Once inside you can see two distinct areas, the bedroom, where the bed and 
there was another area that was to be. Here there is a window of 0.76 x 1.10, the courtyard serves 
North and to ventilate and illuminate the room. 

Room 14 (8.57 m2) is almost rectangular floor and is accessed via a staircase of a straight section, 
consisting of five steps, which saves a level of +1.24 compared to corridor 2. This is the room that 
has a greater slope in the first floor. You do not have any ventilation, which makes for fairly moist. 

Room 9 (18.82 m2) floor is irregular and can be reached through the second room which is on the 
same level. This part is used to access the room 8. It’s ventilated and illuminated by a balcony 
overlooking the street Manresa. Inside we see the existence of a sink. This was the consultation room 
of an old village doctor who lived on this floor of the house, as explained in the historic part.  

 

 

 

Photo.3.15 It can be seen 
in the lower left open to 
ventilate the main 
staircase and the upper 
central opening to take 
water from the cistern. 

 

Photo.3.16 You can see the conduit that 
connects the tank to the first floor gallery. You 
can also see the tube that filled the tank of 
water from the canal water collection from the 
Western slope of the roof. 

 

Photo.3.17 You can see the path that was 
used to raise water from the tank to the first 
floor gallery. 

 

Photo.3.18 You can see the old air 
space where the old wall. 

Photo.3.19 You can see the area where the old bathroom 
first floor. On the floor is old hole down the W.C. and 
shower. 

Photo.3.20 You can see the sink, a bar 
used to hang clothes and a shelf. 
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Room 10 (14.54 m2) is rectangular and is accessed through two doors in the dining room there are 
two which is the same level. This room is ventilated and lit by two large windows overlooking the 
street Manresa and start the level of the pavement of the room, being crowned in the top basket 
arches built of solid brick of a book fold. 

Room 11 (24.89 m2) plant is approximately rectangular and is accessed through the dining room 2, 
which is on the same level. The room is ventilated to a balcony overlooking the street Manresa. Once 
inside we see that is divided into two distinct areas, separated by a brick wall, which is a step in the 
central part of 2.10 x 2.30 m. This space is divided into sleeping area (bedroom) and living area. In 
the living room you can see a cabinet won in the masonry wall. 

Room 8 (11,47m2) is almost rectangular floor and can be reached through the room 9 which is at the 
same height level. This is ventilated and lit by a window of 0.93 x 1.25 m which faces the street 
Manresa. 

This room also gives access to the gallery through a door. 

 

3.3. Second floor 
 

This plant is mainly for housing and work area, as it is composed of two large rooms, a kitchen, a 
bathroom / laundry room, several rooms and the area where we found two large tubs of house wine. 

 

 

                                                                      Fig.3.5 Second floor plan and access. 

 

This floor can be reached from two points. The main one is through a ladder of three straight, built 
with a Catalan style turn. The scale begins from the landing of the first floor level (+2.36) and leads 

to the second floor, height (+6.46). The second access is located in the north yard of the house where 
a wooden door that lets in the area of tubs. 

On this floor there is a small gap with a maximum height difference (+ 0,28m) at the worst point. 

Once you access the second floor through the staircase of the house, we found a large room (room 
19) of irregular floor (44.07 m2), which in addition to its function room, serves as distributor in different 
rooms, such as room 15, 16, 17, 18, 21 and 3 in the corridor. 

The room nº 15 has 31.16m2 irregular floor and is accessed by a wooden door that is the same level 
as the room. It is composed of three areas: the living area, the sleeping area (bedroom) and a small 
room, all divided by partitions 5 cm brick. In the living room there is a balcony that does not exceed 
the flat facade, dimensions 0.95 x 1.96 m and gives the Street Manresa. The sleeping area (bedroom) 
is square and can be accessed through an opening in the brick wall of 1.80 x 2.00 m, this area has 
no opening to the outside. The remaining small room is rectangular and can be reached without 
passing a gate 0.69 x 1.80 m, one has two windows, a 0.58 x 0.92 m, which gives the Street Manresa 
another 0.37 x 0,37m patio overlooking the West. 

 

 

 

 

The room number 16 of 15.14 m2 is rectangular and is reached by a wooden door that is the same 
level as the room. Is ventilated and lighted by two windows with wooden arches 2.20 m in width and 
a height at its highest point 2.10m. The windows are closed but can be opened completely, making 
this room does feature gallery. 

The room number 17, of 11.03 m2 is square and is reached by a wooden door that is the same level 
as the room. Pool opens to a balcony with 0.87 x 1.84 m, flush with the plane of the façade facing the 
street Manresa. 

The room number 18, of 11.47 m2 is roughly rectangular floor and is accessed by a wooden door 
that is on the same level as the room. In it we find a balcony of 0.85 x 1.85 m from which you can see 
the west courtyard of the house. This room is also located a small closet won the masonry wall. 

The room number 21 of 42.76 m2 is rectangular and can be reached from the same level as the living 
room through a wooden door of two leaves. There is a window of 0.44 x 0.67 m overlooking the small 
passage between the houses east façade, so the lighting is poor. This room also allows access to 
the area where the former filled the two large vats of wine and access to the attic floor of the house, 
but to access it you must use a ladder. 

Photo.3.21 On the right you can see the sleeping area 
(bedroom) and left the small room. 
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The corridor number 3, 6.65 m2 is rectangular and is reached through a door that is not on the same 
level as the room. This allows us to access the room number 20 and the corridor number 4. 

The room number 20 of 27.16 m2 plant is almost square and is reached by a wooden door from the 
hallway two leaves 3 which is the same level. It shows that there is a balcony of 0.85 x 1.85 m which 
does not exceed the plan will work the room and front courtyard west. 

The corridor number 4 of 1.97 m2 is rectangular and is reached by a wooden door that is on the same 
level as corridor 3. This corridor gives us access to the kitchen and bathroom / laundry. 

The kitchen of 14.85 m2 is square and is reached through a door that is at the same level as corridor  
3, has several elements: the kitchen area, where you can see a counter in which there is a white 
marble sink and an old stove with wood or coal that would also find a wardrobe which won last served 
as pantry and you can see a chimney of 1.00 m wide by 0.50 m deep. This room is ventilated through 
a window of 0.59 x 1.27 m west the courtyard of the house. 

 

             

 

 

 

 

 

The bathroom / laundry room of 7.34 m2 is rectangular and is reached via a step that saves a height 
of +0.24 cm. It is composed of a shower, a laundry room and formerly had a sink. Inside there is a 
wooden door that leads to a small bathroom 1.07 m2 in which there is a toilet located in one of the 
corners that form the walls. These two areas are ventilated and illuminated through a window of 0.94 
x 1.24 m which share equal to halves divided by a wall of bricks 5 cm thick. 

 

               

 

 

 

 

The area of the vats 25.69 m2 is rectangular and can be accessed from the room through a 21 step 
0.76 x 2,00m going up a step that saves a height of +0.28 cm. Formerly quest step was 1.72 x 2.00 
m but was limited all remaining covering the opening with a masonry wall 30 cm thick. Once inside 
the room, we can see the door that leads to the northern courtyard of the house and you can see the 
area where the two vats of wine. 

On land there are some wooden planks that separate the space of the vats and the rest of the room 
at the same time are also split between both. These separations achieved on the ground that grapes 
and grape juice do not scattering sideways. Above each tub was put on a wooden trapdoor grapes, 
the juice is drained and pressed inward through small spaces between the slats. Currently are usually 
covered to prevent anyone can fall inside. 

 

            

 

 

Photo.3.25 W.C. placed in 
the corner formed by the two 
walls. 

Photo.3.26 You can see the area 
where there was the old sink and 
mirror. You can also see the split 
window to ventilate the bathroom 
and the bathroom / laundry. 

Photo.3.27 You can see the utility and 
plant your right hand shower left. 

Photo.3.22 Access from the room number 21 on the 
attic floor by ladder. 

Photo.3.23 You can see the area of cooking and 
preparing food, composed by the counter, the sink in the 
middle and on the left side of the stove. 

Photo.3.24 Fire on the kitchen 
floor. 

Photo.3.28 You can see the area where the two 
great house wine vats and wooden planks apart 
there on the pavement. 

Photo.3.29 You can see one of the two tanks and 
the wood top. 
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3.4. Attic floor 
 

This floor is located below deck and is intended primarily for storage and storage. 

Is the highest of the house, located at a height of +9.33 m with an irregular floor and it has an area of 
67.95 m2, but cannot be considered useful as the highest point of passage is 1.28 m. It can be 
accessed from the room 21, even using a ladder. Once you've uploaded in the background you can 
see a small window of 0.50 x 0.60 m closed with a wooden doorway, facing the street Manresa and 
provides ventilation and lighting in the area. 

 

                                                                            Fig.3.6 Attic plan and access. 

 

               

 
 
 
 

 

3.5. Roof 
 

          

Fig.3.7 Roof plan. 

 

The roof of the house is gable and is made up of different elements: wooden beams, which are 
supported on the walls of masonry facades East and West and its central pillars of brick and a stone 
wall. Wooden beams resting on the beams and are placed perpendicular to the line of maximum 
slope of the roof. The intermediate beams consists of wooden slats 10 cm wide and 3 cm thick, these 
are placed every 30 cm above the beams and perpendicular to them. Battens have placed on flat 
ceramic bricks, one in touch with each other by their edge and head, all made up of the cover. Finally 
on the bricks have placed Arabic tiles interconnected between them without cementing them. 

The eaves of the roof flying around about 40cm plans are made up front and three rows of brick up 
the first spun protrudes about 5 cm, is placed on a flat bricks and united by its edge, the second spun 
stands about 10 cm and is placed on a flat, as above, but rotated 45 degrees to form a diamond. The 
third and last is placed exactly as the first, protruding about 20 cm compared to the plane of the 
façade. On top of these three lines we find the Arabic tiles that stand out about the plan crane 40 cm 
previously mentioned, but terminated the eaves. 

The roof of kissing each has a water collection consists of a metal gutter, but is currently in poor 
condition, broken and bent somewhere, so it no longer fulfils its function. 

On the roof of the West based in its northern part there are two fireplaces. One is square 0.35 x 0.35 
x 1.50 m and is built entirely by flat brick. Is responsible for evacuating the smoke produced by the 
fire in the kitchen floor of the second floor. The second fire is composed of a cement pipe diameter 
of 20 cm and has the function to evacuate the fumes produced in the kitchens of first and second 
floor. Formerly there was a third chimney was used to evacuate smoke from fire in the kitchen floor 
of the first floor, but was eliminated in 2006 by the new owner as it was in very poor condition and 
caused moisture to leak. It was covered with Arab tiles covering the entire hole. 

Photo.3.30 You can see on the left side of the 
window that provides ventilation and lighting to the 
plain attic. In the top centre you can see the highest 
point of the roof and the wooden beam forming its 
ridge. 

Photo.3.31 You can see the attic floor, the brick 
pillars that support the roof beams and the ridge 
and the bottom left hand side you can see the 
access. 



71 
 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6. South façade 
 

 

                                        Fig.3.8 South façade plan. 

. 

The south side is the main house and is aligned with the vial Street Manresa. Due to its orientation 
receives sunlight almost all day. 

For this reason has large openings that allow to maximize the power and heat and light house in a 
natural way. 

The material used in its composition are stone masonry walls, although there are a small part made 
of solid brick. Their corners are built with stones larger than others and faces more or less flat, fitted 
between them forming the edges of the facade. The material used to create the openings is crushed 
stone and solid brick. Exceptionally portal secondary ground floor is crowned with two concrete 
beams, placed in a reform that took place afterwards. 

In this facade are located in the main entrance to the house and a second side, all at ground floor 
level. 

The main entrance is a portal formed by carved stone topped with an arch and a key of craved stone. 
This site is enclosed by a wooden door of two leaves. 

The second is another access portal formed by stone jambs and not too worked somewhere for traces 
of brick to achieve straight edges. At the top is crowned by two reinforced concrete beams, which it 
has subsequently modifying it, because on it is scary to see an old brick arch should crown the portal. 
The site is enclosed by a metal roller door slats, which must surely place during the reform. 

Apart from these two accesses can see that the house must have access to a third party, as in the 
right side of the front we can see a site smaller than the current defined by the jambs of brick and 
topped by an arch also of brick. Currently refilled stone to the top it left a small window to provide light 
and ventilation in the room 2. This is closed by a small wooden window. 

On the ground floor you can also observe the existence of another wooden window on top is crowned 
by a brick arch. This serves to provide light and ventilation in the room first. 

On the first floor we can see the existence of two arches, two balconies and a window. 

Photo.3.32 You can see the eaves of the roof and 
gutter water collection. 

Photo.3.33 You can see the two chimneys of the 
western slope of the roof. 

Photo.3.34  You can see the gabled roof and its proximity to the 
neighboring house. 
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The two arches give light and ventilation in the room and 10 are composed in whole by stone jambs 
and brick pillar 45 x 45 cm in its central part. These two central pillar supporting two jambs and 
segmental arches built of solid brick of a book fold. The two openings are closed with large windows 
that follow the same way that the arches and jambs, and, once open, serve balcony and 
simultaneously gallery, so each has an iron railing worked flush in plan facade has protective function 
to prevent falls. 

 The two protruding balconies are about 50 cm in front and plan to give out rooms 9 and 11. They are 
composed of crushed stone jambs and lintels and at the same time protected by iron railings worked 
on creating a series of drawings. This composition further refined compared to the rest of openings 
is clear signal that correspond to the most important rooms in the house. 

The last opening of this plant is a rectangular window of 0.93 x 1.25 m serving opening in the room 
8. Once you see the façade more closely we see that this opening has been created later on original 
construction of the house, as they fear seeing a brick wall 15 cm thick, which does not match the type 
of original material on the facade, which is made up of masonry walls 50 cm thick. 

Once you see the openings on the second floor that we follow roughly the same type of the first floor, 
with some differences. It also has two arches, two balconies and a window, but all of them lower than 
the first floor, since this plant was not so important. 

The two arches are identical to those explained in the first floor, but lower opening and serve in the 
room 16. 

The balconies give light and ventilation in rooms 15 and 17 and do not protrude from the plane of the 
façade, its jambs and lintels are composed of solid brick. 

As the two arcades as both balconies are protected by iron railings very simple without any drawing 
or filigree. 

The second floor is rectangular window of 0.58 x 0.92 m, is formed by jambs and lintels solid brick 
and gives light and ventilation in a small chamber inside the room 17. 

The attic floor also has a small rectangular opening of 0.50 x 0.68 m, which is the only one on this 
floor and is formed by jambs and lintels solid brick and has the function of illuminating and airing this 
plant. 

Another important point to make is that this façade was originally plastered with lime mortar, but the 
current owner of the house in 2013 was ringing all, leaving all materials and construction systems 
exposed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7. North façade 
 

 

                                               Fig.3.9 North façade plan 

 

This facade is oriented to the north and facing the backyard of the house. It's cold façade because of 
its orientation, thus, it hardly receives sunlight all day. It is for this reason that only the openings 
necessary for the proper functionality of the house and minimal dimensions are possible because in 
this way the house is protected from the cold in the winter periods. 

The material used in its composition are stone masonry walls, although many of the openings are 
built with brick and stonework. It is attached to annex currently covered half demolished and has two 
entrances, one on the first floor and another on the second floor. Apart from these it also has a window 
that overlooks the first floor and two second floor overlooking. 

The first allows access into the first floor of a wooden door of 0.95 x 1.84 m, composed of solid brick 
jambs and lintel wood. This gives us access to the first floor gallery with a scale in Catalan that saves 
a height of +1.17 m. 

The second allows access from the backyard into the area of the tubs on the second floor and is 
composed of a wooden door of 1.09 x 1.76 which is built by brick jambs and its top crowned by small 
flat brick arch. 

The first floor window gives ventilation and lighting in the room 13 is rectangular in shape and 
dimensions 0.76 x 1.10 m and is composed of crushed stone jambs and lintel. This threshold we can 
see an inscription that says in 1671, which helps us to know about the time it was built the original 
house. It worked iron fence not far protruding front plan, its function is to protect the house from the 
entrance to any person outside and, at the same time allow you to spread the room could get the 
head and see all the backyard. 
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The second floor window, located on the left side of the façade, gives lighting and ventilation in the 
area of stainless discussed above and has dimensions of 0.65 x 0.95 m. It is composed by jambs 
and brick arch topped by a small flat brick. It also has carpentry wood and iron bars quite simple 
which makes protective functions. 

It should be also mentioned that once that window was larger and was subsequently reduced 
covering all the leftover space with bricks. This can be seen clearly from the old brick arch and jambs 
seen. 

The other windows common on the second floor is located approximately in the center of the façade, 
gives lighting and ventilation, bathroom and laundry. It has dimensions of 0.94 x 1.24 m and is 
composed of brick jambs and lintels of metal and is protected from the outside by iron bars and 
wooden carpentry. This window is opened or remodeled later when he took the toilet, bathroom and 
laundry discussed in the historical part. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8. East façade 
 

 

                                        Fig.3.10 East façade plan. 

 

This facade is oriented to the east, separated from the neighboring house by small step mentioned 
above. Is composed of stone masonry walls and corners are made of stones larger than others and 
faces more or less flat embedded between them forming the edges of the facade. The openings are 
formed by jambs and lintels Brick flat brick. 

We can clearly see that it has many openings and which is not very large. Its proximity to the 
neighboring house does not have lighting and direct radiation from the sun all day, causing it a cold 
front and windows that can be seen is strictly indispensable for the proper functioning of the 
preventing home in winter periods the home loses energy through this facade. 

We can observe four windows, two are located on the first floor and two on the second floor. 

The first window you can see on the first floor is currently boarded up. It was of dimensions 0.50 x 
0.80 and consisted of crushed stone jambs and lintel and on top of that threshold can see three bricks 
that form a triangular figure. 

The second window of this plant has dimensions of 0.84 x 1.54 m, serves to ventilate and illuminate 
possible in room 12. It is composed by jambs and crowned by a brick arch brick plan. It is protected 
by a simple iron fence and closed wooden carpentry. 

The first window we can see the second floor, is currently boarded up, was of dimensions 0.72 x 0.86 
m and consisted jambs and brick arch topped by a flat brick. 

The second window of the second floor has dimensions of 0.44 x 0.67 m, serves to ventilate and 
illuminate the room 21. It is composed by jambs and brick arch topped by a flat brick. 

Currently in its lower Manresa Street we can see a painting and some electrical fixtures that are fully 
operational. 

 

 

 

Photo 3.35. It can be seen from the window 
of room 13 first floor, crowned at the top 
with a carved stone lintel, with the 
inscription of the year 1671. 
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3.9. West façade 
 

 

                                Fig.3.11 West façade plan 

 

This facade is oriented to the West and facing the side yard of the house. You can see quite large 
openings such as the arches of the corresponding galleries ground floor and first floor, among others. 
Its orientation is favorable light and solar radiation incident on the front during the afternoon and 
evening something very important in the winter periods. The openings of the façade cause the scale 
to have natural light. 

The material used in its composition is the stone, while composing his plan cranes for masonry walls 
and its edges for larger stones with faces very well. A part of this material is also not others, such as 
the various apertures many of which are composed by jambs and lintels of brick, with the exception 
of some made with wooden lintels. 

Originally it was all plastered with lime mortar but now this was coming off the facade, little 
maintenance due to exposing the materials that compose it. 

The façade has three arches on the ground floor, a portal and a small door beneath the stairs leading 
to the first floor. 

The three arches give light and ventilation in the gallery on the ground floor have lights of 2.00 m and 
are composed jambs and stone pillars that support the three segmental arches. These are built with 
brick in its central part (the key) and stone (masonry) well placed in other arc. 

The site found in the front leads to the shed attached to the house described above. It has a light 
1.86 m and a height of 2,93m and comprises a flat brick arch, which is held on the left by a jamb brick 
and stone wall that goes on and on his right side is won in the front wall of the house. Currently, it 
has no door. 

The small wooden door under the stairs there has dimensions 0.50 x 1.26 m and provides access to 
the storage room downstairs. It consists in the right side by a pillar 35 x 45 cm and its left side by a 
wall of bricks 5 cm thick and the top is crowned by the same stone vault is the ceiling of 'room. 

On the first floor there are three large windows and a window. 

Three large windows provide light and ventilation in the gallery of the first floor. The set is composed 
of stone jambs at the ends and two central pillars of 45 x 50 cm brick in its central part, these are 
each crowned by a brick arch. Apart from this you can also observe the existence of cornices lime 

mortar, which adorn the joints between the jambs and pillars with arch. The three windows are closed 
by a glass timber. Currently two of them have disappeared because the house is uninhabited for 
many years, as discussed in the historical part. 

The first floor window has dimensions of 0.80 x 1.29 m and provides ventilation and lighting in the 
kitchen of this plant. It consists of stone jambs and in some areas by brick, to create straight edges 
and is crowned by a flat brick lintel. 

On the second floor there are two balconies and two windows. 

The two balconies give light and ventilation in rooms 18 and 20 of this plant have a size of 0.85 x 
1.85 m and are composed jambs and lintels are closed flat brick and wood doors two leaves. Both 
have simple iron railings flush with the plane of the facade. 

The window found in the left side of the façade has dimensions of 0.59 x 1.27 m and provides 
ventilation and lighting the kitchen of this plant. It is composed by jambs and lintels of brick and wood 
window is closed by two leaves. 

The second window is small are 0.37 x 0.37 m and provides ventilation and lighting to a small 
chamber that is in Room 15, second floor. It is composed by jambs lintel brick and wood. 

It should also be mentioned that this plant had formerly been two more windows, but are now boarded 
up. 

 

 

 

 

  



75 
 

4. HISTORICAL BACKGROUNDS 

 

4.1. History of Calders 
 

The town of Calders is located in the northeastern region of Moianès. The term covers an area of 33 
km2 and a bridge between the Pla de Bages and the plateau Moianès, being the village at an altitude 
of 552m above the sea level.  

 

Paleolithic and Neolithic  

The information known of the first inhabitants environments Moianès have to look at the famous cave 
of Toll. Several studies conducted between 1955 and 1957 to state that the cave was used as Toll in 
Paleolithic. Another small cave, near the Toll (150m) provides remains of the same time 
demonstrating the use of primitive man Moianès. 

 
At the end of the last Ice Age changes in human life accelerated so that soon there will be what is 
known as the Neolithic Revolution.  

From 10,000. C. initiated a process of relatively rapid change, when compared to the previous stages. 
The beginnings of these changes are sensed with the discovery of lithic tools found in excavations in 
the Balma Guai (Moià). Calders is again being referred to the cave of Toll, where it was demonstrated 
the use of the cave as a place of habitat since 3640 to. C. They documented crops of wheat, barley 
and some legumes. It was, until the end of the period, which became the site of burial space.  

In this final Neolithic and in the county of Calders, we can find the tomb of St. Amanç, excavated by 
J. Surroca from Moià.  

 

Bronze era 

It retains a megalith dating from 2000 on. BC, it’s very degraded and belongs to the Bronze Age. In 
the present county of Monistrol de Calders, the Pla de Trullàs is one of the largest Bages region.  

From Century XII. C., migration from the mountains of the Pyrenees began to be detected from the 
second half of the millennium. The most defining aspect of these newcomers is the funeral ritual of 
incineration of corpses. 

In this final period of prehistory no one has any knowledge or at the end of Calders or its immediate 
surroundings.  

The culture developed in the Iberian time zone is based on an agrarian economy and expansionary 
surplus crops. This explains why this culture is developed mainly on land where agriculture has better 
possibilities. This, together with the lack of clear remains of the Iberian period Moianès suggests that 
the region has been depopulated.  

 

 

 

Middle age 

The colonization of land, began significantly during the Middle Age. 

It is difficult to imagine how the land should be and how they lived in the late eighth or early ninth 
century, since there are remains or other elements of judgment that allow to approach. It is said that 
the territory remained virtually uninhabited and without any effective organization. Therefore, it is 
thought that in the middle of the ninth century were mostly wooded land without crops, with little 
population or committed some little settlement away from the roads and easily accessible places. 

Towards the last third of the ninth century, in times of Guifré el Pilós started a repopulation and the 
definitive defense of the entire area lying between the river Cardener and Guilleries. 

Entering the tenth century, the western sector of this county was named Manresa. 

 

Castle and church construction 

Employment and organization in castles are two processes that serve the same purpose: the defense 
of the territory. The lands are vulnerable for themselves. In this sense, the first step was to divide the 
country in castles terms. 

The Calders Castle term, immersed in the county of Manresa, had reached dimensions that 
encompass sixty square kilometers. The first documents mentioning the castle of Calders is the year 
956. Obviously, the remains that have been preserved until today correspond to the first building. The 
first fortresses were pretty villages, mostly built of wood, and consequently, ephemeral. 

A part of the castle, they constructed a number of churches scattered around the place, which gave 
security to anyone who wanted to establish it. Furthermore, they acted as a center of attraction and 
attachment of a population that was still very sparse. 

If you want to go into more detail, only limiting the space that now forms the municipality of Calders, 
it is noticed that this parish is divided into three districts. 

First, the parish of Sant Vicenç. The church of Sant Vicenç is documented from the year 980 and 
since then almost mentioned as a parish. Revenue for maintenance was obtained from various 
sources from farms that had collaborated with the expenses giving a portion of their crops (tithes and 
first fruits) important from the Calders’ family, who was the family that lived in the castle of Calders. 

The second was the church of Sant Andreu, located next to the river. This had few parishioners since 
his term was not too populated. The maintenance of this was done through occasional donations 
from Calders and let the farmers of the region. 

Finally, the parish of Sant Pere de Viladecavalls that extended to the west of the current township. 
Their limits correspond with those of the parish today. In this space, concentrated the highest 
population densities around the place, which explains the importance of having reached the parish. 

The church of Sant Pere, is documented from mid-century XI. As was common at the time, the church 
was accumulating assets resulting from donations and sales of nobles and peasants and the tithes 
and the first fruits. 

As for the distribution of churches and chapels, as well as ecclesiastical organization of the term, 
would mention two chapels: the chapel of the castle and San Amanç. 
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The chapel of Santa Maria del Castell quoted out in a couple of documents in the years 1028 and 
1048. Surely, it was a small chapel which depended on the castle, where it stayed while the crop was 
life and activity the castle. 

Calders’ Castle was ruled by a branch of the family of the viscounts of Osona, which changed its 
name to that of "Calders." 

The first generations of Calders administered few lands. These generations combined the role of 
gentlemen of Calders with other obligations, for example, the case of Guadall, who acted as 
archdeacon from 1018 to 1029 and bishop of Barcelona from 1029 until his death in 1035. 

Ramon Guadall begins a new era marked by the acquisition of new assets, part of which was inherited 
from their predecessors. The list of castles and domains he registered was unprecedented: the castle 
of Miralles, Castellfollit del Boix, de Segur, the places of Ardesa Rubió and Saió (in Anoia) Montpalau 
Sant Antiló and vilanova, La Tallada de Freixent (in the Segarra) and La Granada (from Penedès). 

 

Guadall Ramon's son, continued the streak of splendor. He married the viscounts of Cardona and 
perpetuate its rule in the land of the headwaters of the River Anoia and Segarra. 

This heritage was dismantled since his death because the goods were distributed among their 
descendants. Calders ended up in the hands of Artal and Ponç. 

 

Fourteenth to eighteenth century 

From the fourteenth century, the Calders lose interest in the land and begin to detach the assets of 
Calders Castle. 

Since the mid-fourteenth century, the Talamanca start acquiring all rights on the Calders term until it 
is finally in the hands of Talamanca. 

The name of Calders, according to Joan Amades, comes from a legend. This legend says that Mr. 
de Calders had had maintained an army to defend the country in the fight against the Saracens and 
the King thanked the management giving him the title of Calders and giving him a shield of three 
boilers, symbolizing that had kept the vassals of the army. 

Oral tradition had associated the name with the existence of Calders coppersmiths, that means 
craftsmen who made boilers. 

Entering the modern era, with the dissolution of the sanctuary of Viladecavalls, the population of the 
parish of Sant Pere found himself reduced to a dozen farms. It is a scattered population that will have 
a long life, as most of these houses have come to the twentieth century and some still remain in full 
swing. During the period, Sant Pere was kept constant with few changes. 

The village was formed Calders spine of the ridge that separates the waters of the stream and the 
Malrubí Calders. The evolution was relatively quick. In the mid-sixteenth century, the town was 
virtually nonexistent. At the foot of a path of Roman origin, called later "strata Francisca" to be the 
way that lead to the kingdom of the Franks, was the parish church of Sant Vicenç, two farms, the 
rectory and some more remote villages. The town began to form in the sixteenth century, in the 
seventeenth century began being filled and was fully configured during the eighteenth century. 

 

 

Birth of the town 

The type of house that was built as a prototype could classify these establishments on both sides of 
the road, would be a middle home with gable roof, three floors with access from the road. 

On the ground floor there would be no opening part of the gateway (dot round or rectangular) made 
with crushed stone. Often in the middle sheep are recorded on a register used to record what was 
done in the work or other aspects of the owner. 

Above the doorway, there used to be the main window of the house with benches, which often 
occurred in the room. On this floor, there could be one or two openings, all decorated with crushed 
stone quality. The upper floor used to be a slightly smaller height; was part of the house that was 
used in the attic. 

The birth of the town and the concentration of population is the simultaneous deployment of a group 
of local institutions and organizations that are consolidated in nature with the intention of meeting 
services and give life to the town. 

If you leave out those services or assistance that is commonly offered to private level (blacksmiths, 
millers ...) it’s amazing the range of needs that are covered in the sixteenth and seventeenth century. 
There were places where you could buy food unusual at the time, butchers, inn, store, prison... 

Regarding trades, the more advanced the eighteenth-century censuses report that the trades that 
were made were farmers, laborers, servants and rectors and clergy. 

Despite the specific weight which took over the process of industrialization in Calders, its importance 
within all the economic context is quite relative. 

The Calders economy during the nineteenth and twentieth centuries will mostly remain essentially 
linked to agriculture, especially vineyards. The industry will become a complementary activity to the 
family economy, aimed primarily at women, which allowed saving partly the precariousness of crops. 

The factory of Calders was the industrial center that had more importance in the recent history of the 
town by being located within the town of Calders. It also built Jorba‘ colony in 1892, in the municipality 
of Viladecavalls. 

The agricultural panorama of the town from the early nineteenth century is characterized by a steady 
increase in the vineyard acreage and, to the detriment of cereals. This trend already noted since the 
mid eighteenth century, not break until the end of the nineteenth century with the emergence of 
phylloxera. 

 

Ninetieth century 

The nineteenth century is characterized among other things by its political and social instability, which 
will impact very directly on population and development. The French War is the first violent episode 
of this century and probably that has left the strongest imprint on popular memory. The town of 
Calders, like the rest of the country, also suffered intensely French troops. 

For a long time Calders mark the boundary between the area controlled by the militia and the area 
under French control, being the bridge numerous fights in enemy territory. The lack of supplies and 
the destruction of crops are two factors that contribute to rapidly worsen the conditions of the 
population, and they were soon translated into epidemics. Typhoid and malaria are causing a terrible 
death toll. 
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The high mortality was during the war, hunger, disease and poverty was a legacy too heavy for a 
country that had just lived six years of war. The contributions, requisitions, fines, theft and looting 
committed by all parties left the ruined town, especially in the countryside. Rural suffered by his 
helplessness, much of the weight of the war, all this compounded by the fall in agricultural prices and 
the crisis of brandy exports that followed the end of the war. 

Once the war and restored King Ferran VII to the throne, in Calders there was formed a constitutional 
council. 

The year 1823 was chaired by the constant fear of foreign intervention to restore the absolute power 
of Ferran VII. As a reaction to the triennial, it was formed a nationwide volunteer corps royalists, with 
the mission of supporting the government. 

After the first Carlist war, also called the Seven Years' War, the town of Calders was caught in one 
of the most troubled areas. From the first moments of the war, supporters of Carles V were very active 
in the region. 

As the conflict progressed, the Carlin side was able to consolidate its rule throughout the county and 
in northern Bages. The situation in Calders was delicate because it was again in a combat operations 
zone, making border between the two armies. 

Regarding the water, it’s important to keep in mind that the village is a high place and conditions are 
not good to retain water. Any wind after the rain dries the land and difficult the process of obtaining 
water. 

 

Twentieth century 

In Calders, there is a before and after since year 1934, when the water came regularly to the homes 
after the failed attempt to bring the Joan Cunyàs in 1917. 

 

Any family had a well or a cistern to resist drought. The well water was drinkable but it’s was 
necessary to be careful. The first rainwater from the roof was diverted to the tank and in the summer 
you could not collect water. The houses that had more care of the water, were those with better water 
and were recognized by neighbors who would fill the jars for drinking, such as the house from this 
study, Cal Tarrés.  

It also had lakes but they were not suitable for drinking and were used to feed cattle. 

The tanks used to fill the laundry, where women went to wash clothes. 

 

In the first third of the twentieth century, there were two events that marked the future of the 
municipality of Calders. Mainly, the segregation of Galobardes to belong to Navarcles, and Monistrol, 
to form an independent municipality. 

To understand what they meant for Calders the two segregations: 

- In 1920 the term of Calders had 56km2 with 1619 inhabitants 

- In 1940 the term of Calders had 33km2 with 720 inhabitants 

 

Currently Calders has 33km2 with 800 registered people but in summer moths and on weekends the 
number can be doubled. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNEX 2. MEMÒRIA DE CÀLCUL. 
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1. Memòria de càlcul. 

 

Per veure la secció tipus de cada sostre, anar al Annex 3. Documentació gràfica (plànol nº23). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Llum bigues [mm] 3200
Intereix bigues [mm] 700

Inèrcia [mm4] 3,22E+07

Mòdul resistent (W) [mm3] 402123,86

Mòdul elàstic [N/mm2] 9000

Resistència material [N/mm2] 18

Resistència material amb coef. Seg [N/mm2] 13,85

Accions Materials Total [kN/m2]
3 cm paviment 0,500
Maó massís 18 0,03 1 0,540
Llata fusta 4 0,003 3,5 0,042

Biga fusta D16 4 0,02 1,43 0,114

Envans Envà ceràmic 1,000

2,196

Variable (Q) Sobrecàrrega ús Sobrecàrrega us 2,000

2,000

Pes propi

2,97 3,00

5,97

0,00597

Q biga [N/mm] 4,18

Moment flector màxim [N·mm] 5344765,44
Comprobació mòdul resistent (W) 386010,84 < 402123,86 Compleix

Pes propi

2,20 2,00

4,20

0,00420

Q biga [N/mm] 2,94

Fletxa càlcul sostre [mm] 13,85

Fletxa màxima admissible L/500 [mm] 6,4
Comprovació fletxa màxima admissible [mm] 13,85 > 6,40 No compleix

Permanents (G)
Pes propi sostre

ELS (Estat Límit Servei)

Qtot amb hipòtesi més defavorable [kN/m2]

Dades

Qtot amb hipòtesi més defavorable [kN/m2]

Sostre tipus 1 i equivalent a sostre tipus 2

Qtot amb hipòtesi més defavorable [N/mm2]

Canvi unitats

TOTAL  [kN/m2]

TOTAL  [kN/m2]

Sobrecàrrega principal Sobrecàrrega secundària

Qtot amb hipòtesi més defavorable [N/mm2]

Càregues permanents (G) Càrregues variables (Q)

Sobrecàrrega principal Sobrecàrrega secundària

ELU (Estat Límit Últim)
Càregues permanents (G) Càrregues variables (Q)

Llum bigues [mm] 1950
Intereix bigues [mm] 600

Inèrcia [mm4] 7,19E+06

Mòdul resistent (W) [mm3] 130670,62

Mòdul elàstic [N/mm2] 9000

Resistència material [N/mm2] 18

Resistència material amb coef. Seg [N/mm2] 13,85

Accions Materials Total [kN/m2]
Permanents (G) Pes propi sostre 3cm paviment 0,500

Maó massís 18 0,03 1 0,540
Llata fusta 4 0,003 3,5 0,042

Biga fusta D11 4 0,01 1,67 0,067

Envans Envà ceràmic 1,000

2,149

Variable (Q) Sobrecàrrega ús Sobrecàrrega ús 2,000

2,000

Pes propi

2,90 3,00

5,90

0,00590

Q biga [N/mm] 3,54

Moment flector màxim [N·mm] 1682857,22
Comprobació mòdul resistent (W) 121539,69 < 130670,62 Compleix

Pes propi

2,15 2,00

4,15

0,00415

Q biga [N/mm] 2,49

Fletxa càlcul sostre [mm] 7,25

Fletxa màxima admissible L/500 [mm] 3,9
Comprovació fletxa màxima admissible [mm] 7,25 > 3,90 No compleix

Qtot amb hipòtesi més defavorable [kN/m2]

Qtot amb hipòtesi més defavorable [N/mm2]

Càrregues variables (Q)

Sobrecàrrega principal Sobrecàrrega secundària

Sostre tipus 3
Dades

Canvi unitats

TOTAL [kN/m2]

TOTAL  [kN/m2]

ELU (Estat Límit Últim)
Càregues permanents (G) Càrregues variables (Q)

Sobrecàrrega principal Sobrecàrrega secundària

Qtot amb hipòtesi més defavorable [kN/m2]

Qtot amb hipòtesi més defavorable [N/mm2]

ELS (Estat Límit Servei)
Càregues permanents (G)
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Llum bigues [mm] 4150
Intereix bigues [mm] 950

Inèrcia [mm4] 1,46E+07

Mòdul resistent (W) [mm3] 162000

Mòdul elàstic [N/mm2] 220000

Resistència material [N/mm2] 120

Resistència material amb coef. Seg [N/mm2] 114,29

Accions Materials Total [kN/m2]
Permanents (G) Pes propi sostre 3cm paviment 0,500

Reompliment de morter de calç pobre 12 0,12 1 1,440
Maó massís 18 0,03 1 0,540

Biga metàl·lica ala ample B:82 mm H: 180 mm 0,219 1,052631579 1 0,231

Envans Envà ceràmic 1,000

3,711

Variable (Q) Sobrecàrrega ús Sobrecàrrega ús 2,000

2,000

Pes propi

5,01 3,00

8,01

0,00801

Q biga [N/mm] 7,61

Moment flector màxim [N·mm] 16380212,11
Comprobació mòdul resistent (W) 143326,86 < 162000,00 Compleix

Pes propi

3,71 2,00

5,71

0,00571

Q biga [N/mm] 5,43

Fletxa càlcul sostre [mm] 6,52

Fletxa màxima admissible L/500 [mm] 8,3
Comprovació fletxa màxima admissible [mm] 6,52 < 8,30 Compleix

Qtot amb hipòtesi més defavorable [kN/m2]

Sobrecàrrega principal Sobrecàrrega secundària

Sostre tipus 4
Dades

Canvi unitats

TOTAL [kN/m2]

TOTAL  [kN/m2]

ELU (Estat Límit Últim)
Càregues permanents (G) Càrregues variables (Q)

Sobrecàrrega principal Sobrecàrrega secundària

Qtot amb hipòtesi més defavorable [kN/m2]

Qtot amb hipòtesi més defavorable [N/mm2]

Qtot amb hipòtesi més defavorable [N/mm2]

ELS (Estat Límit Servei)
Càregues permanents (G) Càrregues variables (Q)

Llum bigues [mm] 4150
Intereix bigues [mm] 550

Inèrcia [mm4] 7,17E+06

Mòdul resistent (W) [mm3] 89600

Mòdul elàstic [N/mm2] 220000

Resistència material [N/mm2] 120

Resistència material amb coef. Seg [N/mm2] 114,29

Accions Materials Total [kN/m2]
Permanents (G) Pes propi sostre 3cm paviment 0,500

Reompliment de morter de calç pobre12 0,12 1 1,440
Maó massís 18 0,03 1 0,540

Biga metàl·lica ala estreta B:49mm H:160mm0,16 1,82 1 0,291

Envans Envà ceràmic 1,000

3,771

Variable (Q) Sobrecàrrega ús Sobrecàrrega ús 2,000

2,000

Pes propi

5,09 3,00

8,09

0,00809

Q biga [N/mm] 4,45

Moment flector màxim [N·mm] 9579800,34
Comprobació mòdul resistent (W) 83823,25 < 89600,00 Compleix

Pes propi

3,77 2,00

5,77

0,00577

Q biga [N/mm] 3,17

Fletxa càlcul sostre [mm] 7,77

Fletxa màxima admissible L/500 [mm] 8,3
Comprovació fletxa màxima admissible [mm] 7,77 < 8,30 Compleix

Qtot amb hipòtesi més defavorable [N/mm2]

Sobrecàrrega principal Sobrecàrrega secundària

Qtot amb hipòtesi més defavorable [kN/m2]

Qtot amb hipòtesi més defavorable [kN/m2]

Qtot amb hipòtesi més defavorable [N/mm2]

ELS (Estat Límit Servei)
Càregues permanents (G) Càrregues variables (Q)

Sostre tipus 5
Dades

Canvi unitats

TOTAL [kN/m2]

TOTAL  [kN/m2]

ELU (Estat Límit Últim)
Càregues permanents (G) Càrregues variables (Q)

Sobrecàrrega principal Sobrecàrrega secundària
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Llum bigues [mm] 3400
Intereix bigues [mm] 700

Inèrcia [mm4] 3,22E+07

Mòdul resistent (W) [mm3] 402123,86

Mòdul elàstic [N/mm2] 9000

Resistència material [N/mm2] 18

Resistència material amb coef. Seg [N/mm2] 13,85

Accions Materials Total [kN/m2]
Permanents (G) Pes propi sostre 6cm reompliment morter calç10 0,06 1 0,600

3cm tauló de fusta 4 0,03 1 0,120
Biga de fusta D16 4 0,02 1,43 0,114

Envans Envà ceràmic 1,000

1,834

Variable (Q) Sobrecàrrega ús Sobrecàrrega ús 2,000

2,000

Pes propi

2,48 3,00

5,48

0,00548

Q biga [N/mm] 3,83

Moment flector màxim [N·mm] 5539419,06

Comprobació mòdul resistent (W) 400069,15 < 402123,86 Compleix

Pes propi

1,83 2,00

3,83

0,00383

Q biga [N/mm] 2,68
Fletxa càlcul sostre [mm] 16,13

Fletxa màxima admissible L/500 [mm] 6,8

Comprovació fletxa màxima admissible [mm] 16,13 > 6,80 No compleix

Qtot amb hipòtesi més defavorable [kN/m2]

Qtot amb hipòtesi més defavorable [N/mm2]

Càregues permanents (G) Càrregues variables (Q)
Sobrecàrrega principal Sobrecàrrega secundària

Sostre tipus 7 i equivalent a sostre tipus 6
Dades

Canvi unitats

TOTAL [kN/m2]

TOTAL  [kN/m2]

ELU (Estat Límit Últim)
Càregues permanents (G) Càrregues variables (Q)

Sobrecàrrega principal Sobrecàrrega secundària

Qtot amb hipòtesi més defavorable [kN/m2]

Qtot amb hipòtesi més defavorable [N/mm2]

ELS (Estat Límit Servei)

Llum bigues [mm] 3400
Intereix bigues [mm] 650

Inèrcia [mm4] 9,43E+06

Mòdul resistent (W) [mm3] 1,84E+05

Mòdul elàstic [N/mm2] 2,10E+05

Resistència material [N/mm2] 150

Resistència material amb coef. Seg [N/mm2] 115,38

Accions Materials Total [kN/m2]
Permanents (G) Pes propi sostre 3cm paviment més morter 0,500

8cm encadellat ceràmic12 0,08 1 0,960
Biga formigó cantell 12cm0,168 1,5384615 1 0,258

Envans Envà ceràmic 1,000

2,718

Variable (Q) Sobrecàrrega ús Sobrecàrrega d'ús 2,000

2,000

6,67

0,00667

Q biga [N/mm] 4,34

Moment flector màxim [N·mm] 6264725,25

Comprobació mòdul resistent (W) 54294,29 < 184313,11 Compleix

Pes propi

2,72 2,00

4,72

0,00472

Q biga [N/mm] 3,07
Fletxa càlcul sostre [mm] 2,69

Fletxa màxima admissible L/500 [mm] 6,8

Comprovació fletxa màxima admissible [mm] 2,69 < 6,80 Compleix

Qtot amb hipòtesi més defavorable [kN/m2]

Qtot amb hipòtesi més defavorable [N/mm2]

Qtot amb hipòtesi més defavorable [N/mm2]

ELS (Estat Límit Servei)
Càregues permanents (G) Càrregues variables (Q)

Sobrecàrrega principal Sobrecàrrega secundària

3,003,67

Pes propi

Sostre tipus 8
Dades

Canvi unitats

TOTAL [kN/m2]

TOTAL  [kN/m2]

ELU (Estat Límit Últim)
Càregues permanents (G) Càrregues variables (Q)

Sobrecàrrega principal Sobrecàrrega secundària

Qtot amb hipòtesi més defavorable [kN/m2]
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Llum bigues [mm] 3100
Intereix bigues [mm] 650

Inèrcia [mm4] 5,15E+07

Mòdul resistent (W) [mm3] 5,73E+05

Mòdul elàstic [N/mm2] 9000

Resistència material [N/mm2] 18

Resistència material amb coef. Seg [N/mm2] 13,85

Accions Materials Total [kN/m2]
Permanents (G) Pes propi sostre 3cm paviment 0,500

Reompliment de morter de calç pobre12 0,12 1 1,440
Biga fusta D18 4 0,025 1,54 0,157

Envans Envà ceràmic 1,000

3,097

Variable (Q) Sobrecàrrega ús Sobrecàrrega ús 2,000

2,000

Pes propi

4,18 3,00

7,18

0,00718

Q biga [N/mm] 4,67

Moment flector màxim [N·mm] 5606549,99

Comprobació mòdul resistent (W) 404917,50 < 572555,26 Compleix

Pes propi

3,10 2,00

5,10

0,00510

Q biga [N/mm] 3,31
Fletxa càlcul sostre [mm] 8,59

Fletxa màxima admissible L/500 [mm] 6,2

Comprovació fletxa màxima admissible [mm] 8,59 > 6,20 No compleix

Qtot amb hipòtesi més defavorable [N/mm2]

Sobrecàrrega principal Sobrecàrrega secundària

Qtot amb hipòtesi més defavorable [kN/m2]

Qtot amb hipòtesi més defavorable [kN/m2]

Qtot amb hipòtesi més defavorable [N/mm2]

ELS (Estat Límit Servei)
Càregues permanents (G) Càrregues variables (Q)

Sostre tipus 12 i equivalent als sostres tipus 11 i 13
Dades

Canvi unitats

TOTAL [kN/m2]

TOTAL  [kN/m2]

ELU (Estat Límit Últim)
Càregues permanents (G) Càrregues variables (Q)

Sobrecàrrega principal Sobrecàrrega secundària

Llum bigues [mm] 3000
Intereix bigues [mm] 600

Inèrcia [mm4] 3,22E+07

Mòdul resistent (W) [mm3] 402123,86

Mòdul elàstic [N/mm2] 9000

Resistència material [N/mm2] 18

Resistència material amb coef. Seg [N/mm2] 13,85

Accions Materials Total [kN/m2]
Permanents (G) Pes propi sostre 3cm paviment més morter 0,500

6cm reompliment de morter de calç pobre12 0,06 1 0,720
2cm encanyissat 2 0,02 1 0,040

Biga fusta D16 4 0,02 1,43 0,114

Envans Envà ceràmic 1,000

2,374

Variable (Q) Sobrecàrrega ús Sobrecàrrega d'ús 2,000

2,000

Pes propi

3,21 3,00

6,21

0,00621

Q biga [N/mm] 3,72

Moment flector màxim [N·mm] 4188672,00
Comprobació mòdul resistent (W) 302515,20 < 402123,86 Compleix

Pes propi

2,37 2,00

4,37

0,00437

Q biga [N/mm] 2,62

Fletxa càlcul sostre [mm] 9,56

Fletxa màxima admissible L/500 [mm] 6
Comprovació fletxa màxima admissible [mm] 9,56 > 6,00 No compleix

Qtot amb hipòtesi més defavorable [kN/m2]

Qtot amb hipòtesi més defavorable [N/mm2]

Càregues permanents (G) Càrregues variables (Q)

Sobrecàrrega principal Sobrecàrrega secundària

ELU (Estat Límit Últim)
Càregues permanents (G) Càrregues variables (Q)

Sostre tipus 15 i equivalent al sostre tipus 14
Dades

Canvi unitats

TOTAL [kN/m2]

TOTAL  [kN/m2]

Sobrecàrrega principal Sobrecàrrega secundària

Qtot amb hipòtesi més defavorable [kN/m2]

Qtot amb hipòtesi més defavorable [N/mm2]

ELS (Estat Límit Servei)
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Llum bigues [mm] 4800
Intereix bigues [mm] 750

Inèrcia [mm4] 3,22E+07

Mòdul resistent (W) [mm3] 402123,86

Mòdul elàstic [N/mm2] 9000

Resistència material [N/mm2] 18

Resistència material amb coef. Seg [N/mm2] 13,85

Accions Materials Total [kN/m2]
Permanents (G) Pes propi sostre 4 cm encadellat ceràmic12 0,04 1 0,480

1cm enguixat 12 0,01 1 0,120
Biga fusta D16 4 0,02 1,33 0,107

0,707

Variable (Q) Sobrecàrrega ús Sobrecàrrega d'ús a manteniment 1,000

1,000

Pes propi
0,95 1,50

2,45

0,00245

Q biga [N/mm] 1,84

Moment flector màxim [N·mm] 5300640,00

Comprobació mòdul resistent (W) 382824,00 < 402123,86 Compleix

Pes propi
0,71 1,00

1,71

0,00171

Q biga [N/mm] 1,28
Fletxa càlcul sostre [mm] 30,56

Fletxa màxima admissible L/500 [mm] 9,6

Comprovació fletxa màxima admissible [mm] 30,56 > 9,60 No compleix

Sobrecàrrega principal Sobrecàrrega secundària

ELS (Estat Límit Servei)
Càregues permanents (G) Càrregues variables (Q)

Qtot amb hipòtesi més defavorable [N/mm2]

Sobrecàrrega principal Sobrecàrrega secundària

Qtot amb hipòtesi més defavorable [kN/m2]

Qtot amb hipòtesi més defavorable [kN/m2]

Qtot amb hipòtesi més defavorable [N/mm2]

Sostre tipus 16
Dades

Canvi unitats

TOTAL [kN/m2]

TOTAL  [kN/m2]

ELU (Estat Límit Últim)
Càregues permanents (G) Càrregues variables (Q)

Llum bigues [mm] 5450
Intereix bigues [mm] 600

Inèrcia [mm4] 3,22E+07

Mòdul resistent (W) [mm3] 402123,86

Mòdul elàstic [N/mm2] 9000

Resistència material [N/mm2] 18

Resistència material amb coef. Seg [N/mm2] 13,85

Accions Materials Total [kN/m2]
Permanents (G) Pes propi sostre Teules àrabs 0,500

3cm maó massís 18 0,03 1 0,540
Llata de fusta 4 0,003 3,5 0,042

Biga de fusta D16 4 0,02 1,67 0,133

1,215

1,000

1 0,8 0,800

0,52 1,9 0,4 0,395

Pes propi Total [kN/m2]

Vent 0,59 Manteniment i Neu 0,6 2,83 Hipòtesi1

Neu 1,20 Vent i Manteniment 0,35568 3,20 Hipòtesi2

Manteniment 1,50 Vent i Neu 0,95568 4,10 Hipòtesi3

4,10

0,00410

Q biga [N/mm] 2,46
Moment flector màxim [N·mm] 9125454,52

Comprobació mòdul resistent (W) 659060,60 > 402123,86 No compleix

Pes propi

Vent 0,40 Manteniment i Neu 0,4 2,01 Hipòtesi1

Neu 0,80 Vent i Manteniment 0,23712 2,25 Hipòtesi2
Manteniment 1,00 Vent i Neu 0,6776 2,89 Hipòtesi3

2,89

0,00289

Q biga [N/mm] 1,74
Fletxa càlcul sostre [mm] 68,87

Fletxa màxima admissible L/500 [mm] 10,9
Comprovació fletxa màxima admissible [mm] 68,87 > 10,90 No compleix

Variable (Q)

Sobrecàrrega de manteniment

Sobrecàrrega de neu

sobrecàrrega de vent

1,22

Qtot amb hipòtesi més defavorable [kN/m2] (Hipòtesi 3)

Qtot amb hipòtesi més defavorable [N/mm2] (Hipòtesi 3)

Càregues permanents (G) Càrregues variables (Q)

Sobrecàrrega principal Sobrecàrrega secundària

Sostre tipus 17 (Coberta)
Dades

Canvi unitats

TOTAL [kN/m2]

ELU (Estat Límit Últim)
Càregues permanents (G) Càrregues variables (Q)

Sobrecàrrega principal Sobrecàrrega secundària

1,64

Qtot amb hipòtesi més defavorable [kN/m2] (Hipòtesi 3)

Qtot amb hipòtesi més defavorable [N/mm2] (Hipòtesi 3)

ELS (Estat Límit Servei)
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XAVIER CASANOVAS BOIXEREU

MARC BALCELLS PUJOL

ORIENTACIÓ:

N

PLÀNOL:
DISTRIBUCIÓ PLANTA GOLFA

PROPOSTA D'INTERVENCIÓ
RESIDÈNCIA PER LA GENT GRAN

(SENSE ÚS)



Nº PLÀNOL:

44
FORMAT: ESCALA:

1/100

DATA:

27-3-17

A3

UNITATS:

Metres (m)

TÍTOL PROJECTE:

Aixecament gràfic, diagnosi i
proposta d'intervenció per l'edifici
del Carrer Manresa 36 de Calders

ALUMNE:

TUTOR:

XAVIER CASANOVAS BOIXEREU

MARC BALCELLS PUJOL

ORIENTACIÓ:

N

PLÀNOL:

PLANTA COBERTA

PROPOSTA D'INTERVENCIÓ
RESIDÈNCIA PER LA GENT GRAN



Nº PLÀNOL:

45
FORMAT: ESCALA:

1/150

DATA:

27-3-17

A3

UNITATS:

Metres (m)

TÍTOL PROJECTE:

Aixecament gràfic, diagnosi i
proposta d'intervenció per l'edifici
del Carrer Manresa 36 de Calders

ALUMNE:

TUTOR:

XAVIER CASANOVAS BOIXEREU

MARC BALCELLS PUJOL

ORIENTACIÓ:

N

PLÀNOL:

ACCESSIBILITAT PATI EXTERIOR

PROPOSTA D'INTERVENCIÓ
RESIDÈNCIA PER LA GENT GRAN

ACCESSIBILITAT PATI EXTERIOR
PROPOSTA D'INTERVENCIÓ



Nº PLÀNOL:

46
FORMAT: ESCALA:

1/100

DATA:

27-3-17

A3

UNITATS:

Metres (m)

TÍTOL PROJECTE:

Aixecament gràfic, diagnosi i
proposta d'intervenció per l'edifici
del Carrer Manresa 36 de Calders

ALUMNE:

TUTOR:

XAVIER CASANOVAS BOIXEREU

MARC BALCELLS PUJOL

ORIENTACIÓ:

N

PLÀNOL:

ACCESSIBILITAT PLANTA BAIXA

PROPOSTA D'INTERVENCIÓ
RESIDÈNCIA PER LA GENT GRAN



Nº PLÀNOL:

47
FORMAT: ESCALA:

1/00

DATA:

27-3-17

A3

UNITATS:

Metres (m)

TÍTOL PROJECTE:

Aixecament gràfic, diagnosi i
proposta d'intervenció per l'edifici
del Carrer Manresa 36 de Calders

ALUMNE:

TUTOR:

XAVIER CASANOVAS BOIXEREU

MARC BALCELLS PUJOL

ORIENTACIÓ:

N

PLÀNOL:

ACCESSIBILITAT PLANTA PRIMERA

PROPOSTA D'INTERVENCIÓ
RESIDÈNCIA PER LA GENT GRAN



Nº PLÀNOL:

48
FORMAT: ESCALA:

1/100

DATA:

27-3-17

A3

UNITATS:

Metres (m)

TÍTOL PROJECTE:

Aixecament gràfic, diagnosi i
proposta d'intervenció per l'edifici
del Carrer Manresa 36 de Calders

ALUMNE:

TUTOR:

XAVIER CASANOVAS BOIXEREU

MARC BALCELLS PUJOL

ORIENTACIÓ:

N

PLÀNOL:

ACCESSIBILITAT PLANTA SEGONA

PROPOSTA D'INTERVENCIÓ
RESIDÈNCIA PER LA GENT GRAN



Nº PLÀNOL:

49
FORMAT: ESCALA:

1/100

DATA:

27-3-17

A3

UNITATS:

Metres (m)

TÍTOL PROJECTE:

Aixecament gràfic, diagnosi i
proposta d'intervenció per l'edifici
del Carrer Manresa 36 de Calders

ALUMNE:

TUTOR:

XAVIER CASANOVAS BOIXEREU

MARC BALCELLS PUJOL

ORIENTACIÓ:

N

PLÀNOL:

SECCIÓ B-B'
PROPOSTA D'INTERVENCIÓ
RESIDÈNCIA PER LA GENT GRAN



Nº PLÀNOL:

50
FORMAT: ESCALA:

1/100

DATA:

27-3-17

A3

UNITATS:

Metres (m)

TÍTOL PROJECTE:

Aixecament gràfic, diagnosi i
proposta d'intervenció per l'edifici
del Carrer Manresa 36 de Calders

ALUMNE:

TUTOR:

XAVIER CASANOVAS BOIXEREU

MARC BALCELLS PUJOL

ORIENTACIÓ:

N

PLÀNOL:

SECCIÓ D-D'
PROPOSTA D'INTERVENCIÓ
RESIDÈNCIA PER LA GENT GRAN



Nº PLÀNOL:

51
FORMAT: ESCALA:

1/100

DATA:

27-3-17

A3

UNITATS:

Metres (m)

TÍTOL PROJECTE:

Aixecament gràfic, diagnosi i
proposta d'intervenció per l'edifici
del Carrer Manresa 36 de Calders

ALUMNE:

TUTOR:

XAVIER CASANOVAS BOIXEREU

MARC BALCELLS PUJOL

ORIENTACIÓ:PLÀNOL:

FAÇANA NORD I SUD
PROPOSTA D'INTERVENCIÓ
RESIDÈNCIA PER LA GENT GRAN

-



Nº PLÀNOL:

52
FORMAT: ESCALA:

1/100

DATA:

27-3-17

A3

UNITATS:

Metres (m)

TÍTOL PROJECTE:

Aixecament gràfic, diagnosi i
proposta d'intervenció per l'edifici
del Carrer Manresa 36 de Calders

ALUMNE:

TUTOR:

XAVIER CASANOVAS BOIXEREU

MARC BALCELLS PUJOL

ORIENTACIÓ:PLÀNOL:

-
FAÇANA EST I OEST
PROPOSTA D'INTERVENCIÓ
RESIDÈNCIA PER LA GENT GRAN



Nº PLÀNOL:

53
FORMAT: ESCALA:

1/100

DATA:

27-3-17

A3

UNITATS:

Metres (m)

TÍTOL PROJECTE:

Aixecament gràfic, diagnosi i
proposta d'intervenció per l'edifici
del Carrer Manresa 36 de Calders

ALUMNE:

TUTOR:

XAVIER CASANOVAS BOIXEREU

MARC BALCELLS PUJOL

ORIENTACIÓ:

N

PLÀNOL:
ESTRUCTURA SOSTRE

PROPOSTA D'INTERVENCIÓ
RESIDÈNCIA PER LA GENT GRAN

PLANTA PRIMERA



Nº PLÀNOL:

54
FORMAT: ESCALA:

1/100

DATA:

27-3-17

A3

UNITATS:

Metres (m)

TÍTOL PROJECTE:

Aixecament gràfic, diagnosi i
proposta d'intervenció per l'edifici
del Carrer Manresa 36 de Calders

ALUMNE:

TUTOR:

XAVIER CASANOVAS BOIXEREU

MARC BALCELLS PUJOL

ORIENTACIÓ:

N

PLÀNOL:
ESTRUCTURA SOSTRE

PROPOSTA D'INTERVENCIÓ
RESIDÈNCIA PER LA GENT GRAN

PLANTA SEGONA



Nº PLÀNOL:

55
FORMAT: ESCALA:

1/100

DATA:

27-3-17

A3

UNITATS:

Metres (m)

TÍTOL PROJECTE:

Aixecament gràfic, diagnosi i
proposta d'intervenció per l'edifici
del Carrer Manresa 36 de Calders

ALUMNE:

TUTOR:

XAVIER CASANOVAS BOIXEREU

MARC BALCELLS PUJOL

ORIENTACIÓ:

N

PLÀNOL:
ESTRUCTURA SOSTRE

PROPOSTA D'INTERVENCIÓ
RESIDÈNCIA PER LA GENT GRAN

PLANTA GOLFA (SENSE ÚS)



Nº PLÀNOL:

56
FORMAT: ESCALA:

1/100

DATA:

27-3-17

A3

UNITATS:

Metres (m)

TÍTOL PROJECTE:

Aixecament gràfic, diagnosi i
proposta d'intervenció per l'edifici
del Carrer Manresa 36 de Calders

ALUMNE:

TUTOR:

XAVIER CASANOVAS BOIXEREU

MARC BALCELLS PUJOL

ORIENTACIÓ:

N

PLÀNOL:

ESTRUCTURA COBERTA
PROPOSTA D'INTERVENCIÓ
RESIDÈNCIA PER LA GENT GRAN



Nº PLÀNOL:

57
FORMAT: ESCALA:

1/150

DATA:

27-3-17

A3

UNITATS:

Metres (m)

TÍTOL PROJECTE:

Aixecament gràfic, diagnosi i
proposta d'intervenció per l'edifici
del Carrer Manresa 36 de Calders

ALUMNE:

TUTOR:

XAVIER CASANOVAS BOIXEREU

MARC BALCELLS PUJOL

ORIENTACIÓ:

N

PLÀNOL:

PROPOSTA D'INTERVENCIÓ
RESIDÈNCIA PER LA GENT GRAN

OBRA A REALITZAR PATI EXTERIOR

OBRA A REALITZAR PATI EXTERIOR
PROPOSTA D'INTERVENCIÓ



Nº PLÀNOL:

58
FORMAT: ESCALA:

1/100

DATA:

27-3-17

A3

UNITATS:

Metres (m)

TÍTOL PROJECTE:

Aixecament gràfic, diagnosi i
proposta d'intervenció per l'edifici
del Carrer Manresa 36 de Calders

ALUMNE:

TUTOR:

XAVIER CASANOVAS BOIXEREU

MARC BALCELLS PUJOL

ORIENTACIÓ:

N

PLÀNOL:

PROPOSTA D'INTERVENCIÓ
RESIDÈNCIA PER LA GENT GRAN

OBRA A REALITZAR PLANTA BAIXA



Nº PLÀNOL:

59
FORMAT: ESCALA:

1/100

DATA:

27-3-17

A3

UNITATS:

Metres (m)

TÍTOL PROJECTE:

Aixecament gràfic, diagnosi i
proposta d'intervenció per l'edifici
del Carrer Manresa 36 de Calders

ALUMNE:

TUTOR:

XAVIER CASANOVAS BOIXEREU

MARC BALCELLS PUJOL

ORIENTACIÓ:

N

PLÀNOL:

PROPOSTA D'INTERVENCIÓ
RESIDÈNCIA PER LA GENT GRAN

OBRA A REALITZAR PLANTA PRIMERA



Nº PLÀNOL:

60
FORMAT: ESCALA:

1/100

DATA:

27-3-17

A3

UNITATS:

Metres (m)

TÍTOL PROJECTE:

Aixecament gràfic, diagnosi i
proposta d'intervenció per l'edifici
del Carrer Manresa 36 de Calders

ALUMNE:

TUTOR:

XAVIER CASANOVAS BOIXEREU

MARC BALCELLS PUJOL

ORIENTACIÓ:

N

PLÀNOL:

PROPOSTA D'INTERVENCIÓ
RESIDÈNCIA PER LA GENT GRAN

OBRA A REALITZAR PLANTA SEGONA



Nº PLÀNOL:

61
FORMAT: ESCALA:

1/100

DATA:

27-3-17

A3

UNITATS:

Metres (m)

TÍTOL PROJECTE:

Aixecament gràfic, diagnosi i
proposta d'intervenció per l'edifici
del Carrer Manresa 36 de Calders

ALUMNE:

TUTOR:

XAVIER CASANOVAS BOIXEREU

MARC BALCELLS PUJOL

ORIENTACIÓ:

N

PLÀNOL:

PROPOSTA D'INTERVENCIÓ
RESIDÈNCIA PER LA GENT GRAN

OBRA A REALITZAR PLANTA GOLFA



Nº PLÀNOL:

62
FORMAT: ESCALA:

1/100

DATA:

27-3-17

A3

UNITATS:

Metres (m)

TÍTOL PROJECTE:

Aixecament gràfic, diagnosi i
proposta d'intervenció per l'edifici
del Carrer Manresa 36 de Calders

ALUMNE:

TUTOR:

XAVIER CASANOVAS BOIXEREU

MARC BALCELLS PUJOL

ORIENTACIÓ:

N

PLÀNOL:

PROPOSTA D'INTERVENCIÓ
RESIDÈNCIA PER LA GENT GRAN

OBRA A REALITZAR COBERTA



Nº PLÀNOL:

63
FORMAT: ESCALA:

1/100

DATA:

27-3-17

A3

UNITATS:

Metres (m)

TÍTOL PROJECTE:

Aixecament gràfic, diagnosi i
proposta d'intervenció per l'edifici
del Carrer Manresa 36 de Calders

ALUMNE:

TUTOR:

XAVIER CASANOVAS BOIXEREU

MARC BALCELLS PUJOL

ORIENTACIÓ:PLÀNOL:
FAÇANA NORD I SUD

PROPOSTA D'INTERVENCIÓ
RESIDÈNCIA PER LA GENT GRAN

-
OBRA A REALITZAR

LLEGENDA

Estat actual

Enderroc

Nova proposta

Cota estat actual

Cota a excavar / terraplenar

Cota nova proposta

+X,XX

+X,XX

+X,XX



Nº PLÀNOL:

64
FORMAT: ESCALA:

1/100

DATA:

27-3-17

A3

UNITATS:

Metres (m)

TÍTOL PROJECTE:

Aixecament gràfic, diagnosi i
proposta d'intervenció per l'edifici
del Carrer Manresa 36 de Calders

ALUMNE:

TUTOR:

XAVIER CASANOVAS BOIXEREU

MARC BALCELLS PUJOL

ORIENTACIÓ:PLÀNOL:

-

FAÇANA EST I OEST

PROPOSTA D'INTERVENCIÓ
RESIDÈNCIA PER LA GENT GRAN

OBRA A REALITZAR

LLEGENDA

Estat actual

Enderroc

Nova proposta

Cota estat actual

Cota a excavar / terraplenar

Cota nova proposta

+X,XX

+X,XX

+X,XX


