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ENTORN

ENDERROC I OBRA NOVA

Planta Baixa Planta Primera Planta Segona E: 1/500

Murs de pedra derribats         574,31 m3

Reaprofitament de la pedra    301,09 m3
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En quant a l’anàlisi de l’entorn ens trobem amb 4 punts a estudiar:

• Vegetació sense control. L’emplaçament del projecte es troba inmers en la naturalesa. Desde que l’edifici va ser 
abandonat, any 2006, la vegetació ha anat creixent on podia i ha acabat entrant dins de l’edifici. 

• Paviments. A l’interrior no es conserven els paviments ja que van ser enderrocats en una fase anterior en la que 
es pretenia restaurar aquesta edificació. Alguns dels paviments exteriors són de pedra natural local i es troben en 
bon estat de conservació.

• Elements amb contacte amb l’aigua. Hi trobem elements de l’edificació que estan en contacte amb l’aigua i per 
tant, han patit erosió, capilaritat i esflorescències, per exemple a la base dels murs, l’aigua ha ascendit pels porus 
de la pedra. Tambè podem trobar-nos amb esflorescències que es donen per canvis de temperatura al evaporar-se 
l’aigua amb un alt contingut de sals. El Sol calenta els murs, evapora l’aigua i queda a la vista la sal.

• Topografia. A la façana est de l’edifici es pot apreciar com en altres intervencions van tapiar les obertures i modificar 
el terreny per construir una carretera que arribès a la central de suministre d’aigua potable.

En quant a l’anàlisi de l’edificació ens trobem amb 4 punts a estudiar:

• Malalties. L’edificació ha causa del pas del temps, la situació i l’abandonament ha patit moltes malalties que a la rehabilitació s’han 
de tractar, com filtracions, capilaritat, salinitat, humetats i fissures. Totes aquestes malalties han sigut causades per agents físics 
com l’aigua de pluja, que penetra l’edifici deixant taques concènctriques a les parets. Un altre causa serà la inadecuada ventilació, 
el vapor d’aigua es condensa en la cara interna del mur deixant taques d’humitat. L’altre causa serà la proximitat a l’aigua de mar, 
que afectarà negativament a les capes exteriors dels murs, ja que produeix alta corrosió als materials.

• Estabilitat. Ens trobem amb uns murs existents que nomès estàn travats per si mateixos i mantenen l’estabilitat gràcies al seu 
gruix.

En quant a la vegetació i els paviments exteriors, es farà una neteja de totes les males herves i la vegetació tro-
bada a l’interior de l’edificació. Haurem de vigilar amb treure les arrels totalment i veure el grau de penetració als 
paviments.

Els elements amb contacte amb aigua, en el cas d’una afectació irreversible es substiuiràn els murs per altres de 
nous materials i pretractats. A la topografia s’hauràn de realitzar canvis. Es varia el traçat de la carretera posterior 
per tal de mantenir l’accès a la planta de suministre però tornant a baixar el terreny a la façana est i obrint de nou 
les obertures, per tal de deixar l’edifici el més real possible a l’original.

En quant a les malalties les solucions seràn diverses, primer s’evaluarà cada fisura el dany que a produit per decidir el procès de 
reparació adequat. Tambè estudiar per que s’ha produit i reparar la causa:
- Filtracions i capilaritat. La solució més adient serà estudiar el contacte amb el terreny de l’edifici, una vegada fet l’estudi, on sigui 
possible s’hauràn d’incorporar làmines impermeabilitzants, capes de drenatge i tuberies drenants.
- Salinitat. El primer a tenir en compte és la prevenció, en el cas de que el parament ja estigui molt danyat, seràn reparats amb 
resines hidròfugades o deshumidificació electrofísica una vegada estudiat el grau d’afectació.
- Fissures. Per fisures de molt poca obertura, injecció de resines epoxi. Per altres fissures haurem de procedir a cosir la fissura 
realitzant orificis ambdos costats de la fisura i insertar unes grapes metàliques en forma d’U (Granpas o brides de costura) i ase-
gurar-les amb morter.
- Respecte a l’estabilitat de l’edificació és necessari enfaixar els murs existents entre si, es farà mitjançant la nova estructura 
metàl·lica i rigidiritzarem la cimentació existent amb micropilotatge.
Quan no sigui possible rehabilitar l’edificació amb cap d’aquestes solucions per el dany causat o que no formin part de l’àmbit 
del projecte, s’enderrocaràn conservant la pedra el millor possible, per un reaprofitament posterior en les noves construccions.


