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EL GABIÓ_desglossat de les parts 

EL GABIÓ_peça muntada

Una vegada muntada l’estructura metàl.lica de malla electrosoldada, aquesta 
s’immobilitza en la forma que es mostra a l’esquema superior. Ja està a punt de 
ser omplert amb les pedres.

EL TERRENY_estrepat

El procés constructiu comença per estrepar el terreny de manera que  on poste-
riorment es construirà el museu. Amb aquest procés airegem la terra per a un 
millor plantat de l’herba i dels arbissons i, alhora, és el procés a seguir per a 
poder estreure’n les pedres que posteriorment ens ajudaran a omplir els gabi-
ons.

EL TERRENY_aterrassat

Una vegada treballada la terra i amb els còdols extrets, es creen les terrasses 
que composaran l’espai públic colindant al museu.
Es col.locaran les terres i, tot seguit, la renglera de gabions perquè les aguantin 
en la cota de terrassa necessària en cada cas.

EL TERRENY_solcs de fonamentació

Amb les terrasses formades i la terra colindant al museu compactada, es fan les 
diferents fosses que contindran les graves anivellants i les que previndran la fil-
tració d’humitats. Tota la maquinària accedirà a la zona de treball pel carril de 
servei amb accés directe a la carretera per a un fàcil transport dels materials 
requerits. Aquest procés es realitza en aquest ordre (i no aterrassant una vegada 
construit l’edifici del museu, com seria lògic) per a poder prioritzar la plantació de 
l’espai d’arbissons i, així, afavorir un estat més avançat de l’exposició exterior 
quan aquest es pugui finalment obrir al públic.

També es realitzaran les rases per als conductes d’instal.lacions i el pou de rec-
ollida i emmagatzematge d’aigues pluvials.

L’EDIFICI_els murs exteriors

Amb els solcs de fonamentació llestos i les graves correctament col.locades per 
estrats segons funció, és el moment de començar la construcció dels gabions. 
Aquesta construcció es durà a terme com a activitat vinculada al museu i la seva 
finalitat de posar en valor el patrimoni local; això s’aconseguirà implicant actors 
relacionats amb la preservació del patrimoni cultural local com són persones 
grans de la zona que havien construit gabions a les lleres dels rius i rieres locals 
a principis de segle, quan els cultius arboris en les zones inundables estaven en 
plena esplendor.  

Alternant aquests tallers amb el treball de professionals i voluntaris, s’anira con-
stituint lentament l’estructura de murs de càrrega del museu. Aquest serà el 
procés més llarg perquè es vol ajudar a buidar els conreus locals de còdols  així 
afavorir una millor producció agrícola, i dita acció de ‘‘neteja’’ dels cultius és len-
ta, feixuga, i requereix molta mà d’obra voluntària.
(En cas d eno poder completar aquest procés per mitjà de l’acció voluntària i de 
persones implicades amb la recuperació d’aquest patrimoni cultural, ens veuriem 
obligats a contractar mà d’obra privada i comprar les pedres encarint consider-
ablement el procés constructiu). 

EL TERRENY_plantat

Els elements arboris que constitueixen l’espai expositiu exterior del Museu i els 
que adornen l’espai públic previ a aquest; seran plantats tan bon punt s’acabi 
el procés d’aterrassat.

Aquests arbres petits (arbissons) són una col.lecció que representa anys de tre-
ball, recerca i preservació per part de l’equip de treball del biòleg Martí Boada, 
els quals han recollit, plantat i fet créixer llavors d’arbres emblemàtics de tot el 
món. Aquesta col.lecció, especialment curiosa pel recull de fills d’arbres monu-
mentals de Catalunya (com per exemple el Pi de les tres branques), també es 
complementarà amb element arbustius aromàtics propis del sotabosc local que 
requereixen poc (quasibé gens) manteniment i alhora formen part també de l’ex-
posició de patrimoni natural local en què es centra el Museu.

EL MUSEU_desús

Una vegada acabada la construcció de l’edifici, aquest està llest per al seu ús. 
És possible que els anys de bonança no tornin; o que ho facin, però que es 
mantingui la consciència del que és necessari i del que no que s’ha anat adquir-
int durant el període d’escassetat viscut. Però si dita consciència no aflora i es 
decideix que es requereix un museu amb l’edifici monumental tret a concurs l’any 
2008; llavors el període de desmantelació i reciclatge dels materials seria el 
següent:

L’EDIFICI_la caixa interior

Mentre es va completant la pell exterior de gabions es pot anar elaborant la caixa 
interior de fusta constituida per estructura de fusta i tancaments d’entramat tam-
bé de fusta, tota d’acàcia.

Aquesta fusta, extreta dels conreus invadits per l’espècie arbòrea americana tal 
i com es mostra a l’esquema anterior; i gràcies al treball de la fusta que realitzen 
les serralleries locals; s’aconseguiria a un considerable baix cost.

L’EDIFICI_coberta i acabats

Amb els murs exteriors acabats i les jàsseres de fusta ja col.locades és el mo-
ment de muntar la coberta per tal de poder prosseguir amb els acabats interiors.

EL MUSEU_desmantellat

Degut a l’ús de materials locals i de poc impacte ecològic, el procés de desman-
tellat començaria pel desmuntatge de la coberta i les peces d’acer, les quals , 
juntament a la llana de roca, el cablejat, conductes de ventil.lació, els plots 
d’anivellació i les peces de mobiliari de bany i cuina de la cafeteria, s’haurien de 
portar a punts de tractament de residus especials.
Els gabions es col.locaran en punts estratègics de la riera del Pertegàs on sigui 
necessària una contenció del terreny per evitar-ne l’erosió i protegir, així, les es-
pècies naturals dels espais de ribera. La fusta es conduirà a una planta de pro-
ducció de pèl.lets. 
 

EL MUSEU_ús

Plantejat com un exemple d’equilibri entre ús i sostenibilitat, el Museu busca tenir 
el menor impacte possible en l’entorn i ajudar a recuperar espais en abandó; per 
aquest motiu el seu plantejament en quant a manteniment durant la seva vida útil 
també busca ser el més coherent possible.
La ventilació natural, l’ús de llum zenital i plaques solars i l’emmagatzematge de 
les aigües pluvials faran que aquest ús tingui menys impacte. 

EL CICLE DE VIDA

ESTRATÈGIA CONSTRUCTIVA MATERIALS LOCALS II CONSTRUCCIÓ-DECONSTRUCCIÓ
Aquest projecte segueix el criteri de coherència segons el qual, una vegada acabada la seva vida útil; l’edifici ha de poder desaparèixer  
de la manera més fàcil possible deixant el mínim de petja en l’entorn. Al utilitzar materials autòctons i un sistema constructiu relativament 
simple; dita deconstrucció es pot assolir amb un esforç també relatiu. Vegem-ho:

RENDER DE L’ESPAI INTERIOR DE HALL DEL MUSEU

IMATGES QUE EVOQUEN L’ESTIL CONSTRUCTIU 


