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Prova de construcció 

El primer dia es va preparar el material necessari per a iniciar la 

construcció. Les estaques de les quals disposàvem (que l’Ivan va 

recopilar d’un espai en desús i per tant són gratuïtes) es van netejar 

i tallar per a fer les peces dels cèrcols i muntants. El replanteig dels 

cèrcols i classificació de les peces segons les mesures va significar la 

major part de les tasques del dia. També es van començar a preparar 

les bales de palla. Primerament, tensant-les amb l’ajuda d’uns petits 

troncs perquè fossin més denses. I després pentinant-les una a una 

perquè tinguessin el cantell més llis i encaixessin entre elles.

El segon dia es munta el cèrcol inferior combinant les peces de fusta. 

Es replantegen les unions i un cop marcades, es pretaladren les fustes 

i després es cargolen. Quatre persones en cadena muntant-lo. És la 

part més laboriosa i llarga del dia. Al mateix temps, es preparen els 

palets que faran de base de la prova i es comencen a tallar les bales de 

palla que tenen menor dimensió. Amb cordills de lligat, es divideix la 

palla en dos i després es tallen els fils de la bala general i es separa la 

palla. D’aquesta manera es produeixen les bales de 50cm. Es col·loca 

el cèrcol damunt dels palets i es comença la primera filada. Quan 

s’arriba a la tercera filada s’hi claven les estaques de lligat.

divendres 30 de juny

bales de palla

muntatge del cèrcol inferior

replanteig dels cèrcols

col·locació del cèrcol a la base

primera filada

estaques de fusta

muntatge del cèrcol inferior

tensar les bales

tall de les bales

segona filada

tall de les fustes pels cèrcols i muntants

base de palets

pentinar les bales

tall de les bales

estaques de tercera filada

diumenge 01 de juliol

Per posar a prova els sistemes constructius proposats, es realitza a escala real el prototip 
d’una de les cantonades. El ser totes quatre cantonades de l’aula iguals, el prototip 

construït és molt representatiu del que serà la construcció final. 
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