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0.PLANTEJAMENT DEL TREBALL I OBJECTIUS A ASSOLIR 

No hi ha cap mena de dubte de que vivim en una terra d’una gran riquesa cultural. 
Moltes civilitzacions l’han ocupat i hi han deixat la seva empremta en forma de 
costums, llengua, i sobretot art.  

“El arte es la huella del paso del hombre por la tierra” (Cluzet 2011) 

Així és, l’art en totes les seves manifestacions és la senyal de que la raça humana ha 
viscut i s’ha diferenciat de totes les altres espècies que habiten el planeta i a la vegada 
és la seva major contribució a aquest i a les persones que l’habiten. 

No obstant, el temps es implacable, la natura hostil i es per això que moltes de les 
grans obres artístiques de la humanitat s’han perdut o han quedat en unes condicions 
totalment ruïnoses. Així doncs salta a la vista que una de les grans missions de la 
humanitat és la de mantenir aquestes obres d’art, aquestes petites o grans 
contribucions al món que s’han fet durat molt de temps i que encara ara es segueixen 
fent. Però no de qualsevol manera, hem de ser fidels a la execució original de la obra. 
No podem anar alterant les característiques que fan úniques cada peça perquè al final 
les obres d’art tenen copyright. El seu valor resideix en la seva originalitat i autenticitat 
i això, per sobre de tot s’ha de respectar. 

Un dels grans contribuïdors a la humanitat de Catalunya és l’Arquitecte modernista 
Josep Maria Jujol. Un dels deixebles de Gaudí, que inclús va col·laborar en obres 
seves com la Casa Batlló, ha deixat nombroses obres arquitectòniques arreu de 
Catalunya. Una en concret, es la que ens ocupa en aquest treball. 

L’Església del Sagrat Cor de Vistabella és una de les obres modernistes més 
importants del modernisme català. Situada a Vistabella, terme municipal de la Secuita 
a la província de Tarragona buscava solucionar el problema de la mancança d’església 
en un poblet petit i ha acabant sent patrimoni cultural protegit de la Generalitat de 
Catalunya. És així doncs un monument de gran riquesa patrimonial, i ara està en unes 
condicions un tant precàries. Força són les patologies que afecten la construcció, 
danyant la seva imatge exterior i posant en perill la integritat de molts dels seus 
elements, des d’un simple maó ceràmic fins a unes pintures originals de gran valor 
cultural. Tot i les múltiples intervencions que l’església ha sofert, es necessari i urgent 
una nova intervenció per tal de posar remei a l’estat de l’edifici. 

Així doncs, i un cop aprovat el projecte de l’Arquitecte Santi Prats i Rocavert per a la 
seva restauració i consolidació estructural, comença el nostre projecte. Un projecte 
que consistirà en primer lloc en una anàlisi de l’edifici, com el va pensar i executar 
l’Arquitecte Jujol i per quins canvis i transformacions ha patit durant el temps. 

Posteriorment, procedirem a descriure el projecte actual de intervenció analitzant 
alguns dels criteris d’intervenció en patrimoni que s’utilitzaran i posant èmfasi en la 
solució constructiva per a la consolidació de l’estructura del campanar. 

Finalment, realitzarem un control d’execució en obra de les diferents tasques i 
operacions que es duran a terme per a la correcta execució del projecte, descrivint-les 
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pas a pas i senyalant i corregint els diversos problemes que ens puguem trobar en el 
transcurs de les obres. 

Així doncs, un cop descrit el treball ens hem de plantejar uns objectius a assolir. El 
principal per a mi, és el d’aprendre mitjançant la observació i l’assistència a l’obra com 
funciona la execució d’un projecte, quines són les problemàtiques que es presenten en 
el dia a dia d’aquesta feina i quins són els criteris que utilitzen els professionals de la 
professió per afrontar-los i solucionar-los de la forma més eficient possible. Tot això 
des del punt de vista de la restauració, un aspecte que queda força oblidada en el pla 
d’estudis de la carrera i que, al cap i a la fi, suposa una àrea d’activitat molt important 
dintre del nostre àmbit d’actuació.  

Però no es aquest l’únic objectiu a assolir en aquest treball, és important també 
entendre el perquè de la solució constructiva de reforç estructural, en què consisteix, 
com hem arribat a obtenir-la, els assajos utilitzats per a la presa de dades i com 
aquesta pot ser susceptible de modificacions quan intervenen factors desconeguts en 
un principi. 

Per últim destacar la importància de conèixer una obra tant important del patrimoni 
cultural i tenir la possibilitat de viure-la i formar part d’un dels capítols en la seva 
història encara que sigui d’una forma discreta.  
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1. ESGLÉSIA DEL SAGRAT COR DE VISTABELLA 

 

1.1 PRESENTACIÓ DE L’EDIFICI 
 

L’EDIFICI:   

L’església del Sagrat Cor de Vistabella, és una construcció ubicada en el nucli de 
Vistabella al terme municipal de la Secuita, al Tarragonès, i està adscrita a 
l’Arquebisbat de Tarragona.  

És una obra d’estil modernista construïda el 1923 per un encàrrec de 1917 dels veïns 
del mateix poble amb l’objectiu de que Vistabella disposés d’església parroquial pròpia. 
Fou construïda pels propis habitants del poble, i finançada per part d’una família del 
propi municipi, juntament amb l’ajuda de les aportacions dels veïns, i va ser 
inaugurada el 1923.  

Està considerada com una de les obres arquitectòniques més importants d’Europa al 
S.XX 

L’església es va construir amb materials senzills i fàcilment a l’abast com la pedra del 
camp de Tarragona i maons per a l’estructura, i fusta, ferro forjat, i altres materials 
buscant sempre no l’estalvi, sinó l’originalitat i optimització dels recursos naturals de 
l’entorn. Finestres d’alabastre i vidres decorats amb imatges de sants permeten una 
atenuació de la il·luminació i la creació d’un ambient més recollit. Així doncs, l’edifici 
queda molt ben adaptat al seu entorn natural. Un petit tomb pel poble mostra com 
aquests materials emprats en l’execució de l’església són una tònica general en les 
construccions de caire rural que predominen en la zona. 

Imatge1.1.1 Vista general de l'església del Sagrat Cor de Vistabella 
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L’ARQUITECTE: 

L’arquitecte fou Josep Maria Jujol, arquitecte, dibuixant, dissenyador i pintor 
modernista català. Estudià arquitectura a Barcelona i va exercir d’arquitecte municipal 
a Sant Joan d’Espí on hi ha moltes de les seves obres. Un dels aspectes que més el 
diferenciaven i caracteritzaven era el fet de que fou un excel·lent aquarel·lista i 
dibuixant. D’aquí ve el gran domini en l’ús dels colors que fan peculiar la seva obra i 
que destaquen en col·laboracions amb arquitectes de la talla d’Antoni Gaudí. 

Jujol va començar treballant per a altres arquitectes a principis del segle XX, va fer 
d’ajudant de Font i Gumà a l’Ateneu Barcelonès i més tard va iniciar una forta 
col·laboració en Gaudí fins el 1915. Jujol va col·laborar en moltes de les obres més 
importants de Gaudí, aquestes són potser les seues actuacions més destacades: 

- Casa Batlló: Col·labora en el disseny de les portes de fusta, alguns elements 
decoratius del primer pis i en les pintures de la capella. Però la seva actuació més 
destacada va ser la realització del recobriment multicolor ceràmic de la façana, 
utilitzant peces ceràmiques rodones buscant simular escates: 

 

 

 

 

 

 

 

- Casa Milà: En el cas de la Casa Milà, la seva col·laboració es va limitar al disseny de 
la forja dels balcons que personalment va supervisa en els seus treballs de 
manufactura, els relleus d’estuc del sostre del primer pis i les pintures al sostre de 
l’entrada. 

 

 

 

 

 

Imatge 1.1.2 Façana de la casa batlló amb el recobriment i la 
solución de color que ideà en Jujol 

Imatge 1.1.4 Detall del disseny dels balcons de forja 
de la Casa Milà 

Imatge 1.1.3 Façana de la Casa Milà amb els 
balcons dissenyats per Jujol. 
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- Parc Güell: És en el Parc Güell, possiblement l’obra més emblemàtica de Gaudí 
juntament amb la sagrada família, on Jujol tingué un protagonisme més reconegut 
popularment amb una actuació que encara ara és possiblement el tret més 
característic i d’èxit del parc. La solució colorista del banc ondulant de l’esplanada 
superior. També són seus els dissenys del sostre de la sala de les cent columnes, 
situada just a sota de l’esplanada on es troba el banc ondulant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot i aquestes col·laboracions tant populars i d’èxit, en Josep Maria Jujol conta amb un 
gran nombre d’obres pròpies. Aquestes en la seva majoria no destaquen per la seva 
magnitud en quant a pressupost i rellevància però ningú com ell hagués pogut fer 
d’aquesta mena d’encàrrecs, obres i magnituds de la qualitat i bellesa que va fer, ja 
que era un mestre de la tècnica principalment d’estil modernista però també un gran 
integrador d’altres corrents, com digué el periodista i assagista Lluís Permanyer, “Jujol 
va per lliure i costa situar-lo”. Però per sobre de tot, el que feia que tragués tant de 
rendiment al tipus d’encàrrecs que rebia, era el seu domini del que coneixerem com art 
povera, una tècnica que consistia principalment en la utilització de molts materials 
quotidians tals com vidres o peces de ceràmica trencats, metalls , fils i residus sense 
valor. Aquest serà sense dubte un dels seus segells de marca. 

Són moltes les obres que Jujol va executar durant la seva carrera, en mostrarem unes 
quantes: 

- Casa Planells,1924: Situat a l’Av. Diagonal de Barcelona és un edifici en un solar 
petit però molt ben resolt a base de corbes i a diferencia de la seva tònica general 
sense gaire carregament decoratiu. En destaca, molt típic de Jujol, la barana e ferro 
forjat de l’escala. 

  

Imatge 1.1.5 Banc ondulant del Parc Gúell. Imatge 1.1.6 Sostre de la Sala de les 100 
columnes al Parc Güell. 
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- Centre Jujol / Can negre, 1926: Es tracta de la reforma i posterior ampliació d’una 
antiga masia del segle XVII a Sant Joan Despí però sobretot la decoració on Jujol 
omple totes les superfícies, horitzontals i verticals de decoració vegetal que recorda a 
l’estil que veurem al Sagrat Cor de Vistabella, amb les pintures amb text i lletres, 
aspecte en el qual Josep María Jujol fou indiscutiblement el millor. Destaca també la 
pèrgola formada amb arcs de formes orgàniques a la plaça que dona a la façana 
principal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Torre de la Creu, 1916: Aquesta és una de les obres que va llençar la carrera de 
Jujol, una casa d’estiueig per a la seva tieta a Sant Joan Despí que destaca per ser 
l’exemple més clar de la integració de totes les manifestacions de les arts plàstiques 
en l’edifici, dogma principal del modernisme.  

  

Imatge 1.1.7  Vista general de la Casa Planells Imatge 1.1.8 Escala de forja de la 
Casa planells. 

Imatge 1.1.9 Vista de Can Negre amb la pèrgola Imatge 1.1.10 Vista de la decoració pictórica del 
sostre de lo’escala de Can Negre. 
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Molts són els trets característics del modernisme presents en aquesta obra. El joc de 
volums, el porxo amb arcs parabòlics en catenària, treballs artístics de fusteria, 
mosaics amb peces de vidre trencat a la cúpula i l’inconfusible manipulació del ferro 
forjat de Jujol en les baranes de l’escala, balcons i la creu. Aquesta podria ser una 
obra resum de l’aportació de Jujol a l’arquitectura i al patrimoni catalans i 
internacionals. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Santuari de la Mare de Deu de Montserrat, 1926: Ermita situada a les afores de 
Montferri que va ser projectat i començat a construir per Jujol al voltant de 1926. No 
obstant per falta de recursos i contratemps a causa de la guerra, l’obra es va aturar i 
l’acabaria de construir l’arquitecte Joan Bassegoda i seria finalment inaugurat el 1999. 

L’edifici en si, és una imitació de la característica morfologia de la muntanya de 
Montserrat, amb volums en forma de pics i s’integra perfectament amb l’entorn no tan 
sols per la forma sinó també pel color de la pedra. En aquesta construcció s’utilitza 
també l’arc parabòlic en catenària com a element principal en la generació de volums i 
espais interiors, en el recolzament del temple al terra. És una obra que té una 
morfologia molt pareguda a la del Sagrat cor tot i que en major magnitud, però 
comparteixen moltes característiques com el porxo d’accés o les naus interiors. 

Les vidrieres que combinen 3 colors, i que emulen els característics mosaics colorits 
de ceràmica, són la principal font de color d’un interior que destaca pel protagonisme 
de la pedra i el maó. 

Imatge 1.1.11 Vista general de la Torre de La Creu  Imatges 1.1.12 Vistes de les tècniques Jujolianes del 
mosaic i la forja de ferro en les cúpules i l’escala. 
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En quant a l’obra que ens ocupa, l’església del Sagrat Cor de Vistabella, va passar per 
una sèrie de fases en la projecció de l’edifici les quals resumirem més endavant per 
poder entendre el camí que va recórrer el projecte fins arribar a l’edifici de què 
disposem avui en dia. Podem això si veure les traces del seu estils en múltiples 
aspectes com les pintures interiors o el disseny d’alguns elements com els vitralls.  

 

CONTEXT HISTÒRIC: 

L’església del Sagrat cor de Vistabella arriba en un moment molt marcat de 
l’arquitectura catalana, el modernisme havia agafat molta força des de finals del segle 
anterior, i tot i que a estes altures del segle XX l’art noucentista i el racionalisme 
arquitectònic, estava entrant amb força a Europa, el modernisme català encara 
cuetejava deixant mostres importants del seu marcat estil. Gaudí havia esdevingut ja 
un dels arquitectes més importants de la història a nivell nacional i internacional, i els 
seus deixebles seguien amb èxit les pautes que ell havia marcat amb la seva 
arquitectura innovadora i transgressora. 

  

Imatge 1.1.13 Vista general del Monestir de la 
Mare de Déu de Montserrat a Montferrí 

Imatge 1.1.14 Nau de l’altar major del 
monestir. 
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Era un moment de canvis en la societat, havia esclatat la revolució industrial a mitjans 
del segle XIX i provoca una migració pràcticament en massa cap a les ciutats, i 
l’aparició d’una nova classe social en el marc de la qual naixerà aquest modernisme. 
Les ciutats es van fent més grans i la classe burgesa busca fer nous edificis 
distanciant-se de l’arquitectura industrial del moment, insulsa i poc atractiva. 

El modernisme, va renovar els estils històrics del romanticisme mitjançant la utilització 
de noves tècniques i nous materials com el ferro i el vidre combinades amb tècniques 
tradicionals com les estructures de totxo vist. Es tractava de una arquitectura 
principalment decorativa que buscava integrar en l’arquitectura i l’edifici la resta d’arts 
plàstiques, i treia molta inspiració de la natura amb formes abstractes i de caràcter 
geomètric de inspiració molt naturista. En son prova d’això imatges d’animals i 
vegetació en obres com el parc güell amb columnes que recorden a formes d’arbres o 
en el nostre cas, els frescos amb imatges d’aus a la decoració interna de les parets de 
l’església, a les quals Jujol donaria el seu toc personal que recorda una mica al traçat 
japonès. També van ser mostra inconfusible del modernisme, les formes asimètriques i 
la utilització de tècniques com el collage amb trencadís ceràmic, tant present en la 
obra del màxim exponent de l’estil, Gaudí. 

Tot i que l’estil va destacar principalment a nivell ornamental i de forma, també podem 
ubicar alguns sistemes constructius en el marc propi de l’arquitectura modernista, els 
següents en són alguna mostra que trobarem present a l’església del Sagrat Cor: 

Línies de descens de càrregues 

Aquest aspecte es troba molt marcat en el Sagrat cor de Vistabella. Els recorreguts de 
descens de càrregues estan molt marcats seguint la ruta dels elements estructurals de 
l’edifici, en el nostre cas el recorregut creu – costella – arc principal - columna és una 
línia que traçada, marca clarament la concepció general de l’església. L’èxit d’aquest 
sistema es recolza principalment en el bon funcionament a compressió de materials 

Imatge 1.1.15 Imatge del Parc Güell amb columnes que emulen la forma de 
palmeres. 
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com la pedra o de sistemes com la trava de fàbrica de maó. En quan a sistema 
constructiu, evidentment l’arc fa possible aquest seguiment de la línia continua del 
descens de càrregues. 

Arc catenari 

L’arc que marca el recorregut de les càrregues, ja que per la seva composició 
distribueix les càrregues de pressió al llarg de l’arc fins els fonaments sense crear 
empentes horitzontals. Aquesta característica única fa que l’arc no necessiti 
recolzament als costats per sustentar-se i evitar que tendeixin a obrir-se com passa 
per exemple amb els arcs de mig punt, ni tampoc presencia d’altes elements de 
contenció com per exemple arcbotants.  

Gaudí en fou un dels pioners, i és una solució tant bona i que aconsegueix alleugerir 
tant l’edifici que s’ha seguit utilitzant inclús fins a l’actualitat. Calatrava n’és un 
exemple. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La volta catalana 

La volta catalana és una tècnica de construcció amb maó que s’executa omplint l’espai 
disposant el maó per la part plana de la volta, és a dir per aquella part que té una 
major superfície, donant-li una major lleugeresa. Era una tècnica ràpida i no 
complicada que va tenir molt d’èxit i ràpidament es va estendre. Molts dels edificis de 
Barcelona, sobretot de l’eixample, tenen voltes catalanes. 

  

Imatge 1.1.16 Arcs catenaris a les golfes de la Casa 
Batlló. 

Imatge1.1.17 Arcs catenaris influenciats per 
Gaudí a l’església Sant Martí de Donges, França. 
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PROJECTE: 

Una de les principals característiques del projecte de concepció de l’església del 
Sagrat Cor de Vistabella és la utilització per part de l’arquitecte del dibuix, l’esbós i la 
representació esquemàtica per representar la seva idea del projecte. 

Quan se li va encarregar a Jujol el projecte de l’església, la seva primera presentació 
de la proposta, fou una estructura molt senzilla amb una base de fusta quadrada i dos 
filferros que representaven els arcs principals de la construcció futura. En ser 
preguntat per la ubicació del campanar, simplement va senyalar l’espai per sobre dels 
filferros per indicar la ubicació d’aquest campanar. 

Queda així ja fixada la idea general de com serà el temple, la idea global de tot l’edifici. 
A partir d’aquí, veurem com Jujol opta per la rapidesa en l’elecció de les solucions 
generals, i la lentitud en la definició dels detalls perifèrics. Així doncs, l’esperit de Jujol 
no està condicionat ni limitar pel sistema constructiu del que parteix, ja que per senzill 
que sigui l’esquema central, pot idear altres propostes afegides. Per tant, lo que en un 
principi havia de ser una nau evoluciona també en una cúpula i una torre, que 
acabaran actuant com una unitat única arquitectònica: La nau-cúpula-campanari-
agulla. 

La forma inicial general plantejada per Jujol, segueix els cànons de l’arquitectura 
religiosa tradicional. Ho podem comprovar en termes d’orientació, la qual respon a 
l’esperit y cànons citats en estudis clàssics sobre el temple gòtic (Fulcanelli 1967) 
.Aquesta orientació respon al dogma de fe cristià que intenta aconseguir que tot aquell 
que entri en el temple ho faci per occident, amb un recorregut Oest-Est per a que el 
fidel es dirigeixi a la llum matutina, que simbolitza Déu (Jujol Jr. 2010)en molts 
aspectes: Orient és el bressol del cristianisme, i a més a més el fet de dirigir-se a la 
llum simbolitza abandonar les tenebres, seguint el camí fins la llum de Déu. Aquesta 
llum que busca l’autor penetra per sobre l’altar i il·lumina el temple, és la irradiació de 
Déu. 

 Imatge1.1.18 Primer projecte: Planta i orientció. 
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PRIMER PROJECTE: 

En el primer avantprojecte que presenta l’arquitecte, apareixen dos dibuixos que daten 
de juliol de 1918 i que consisteixen en una secció transversal i una planta. Planteja 
una planta perfectament quadrada, en la qual insisteix l’arquitecte, i es veu un gran 
interès per explicar l’estructura, l’espai centrat definit per dos arcs creuats parabòlics 
que cobriran aquesta nau central i la idea de transmetre les càrregues directament al 
sòl mitjançant els pilars que sostenen aquests arcs, sense mitjans correctius del 
sistema constructiu, a mode de palmera com feia Gaudí. Aquesta estructura, en última 
instància, esta concebuda per generar una superfície llisa que faci de suport pictòric 
per a la decoració, aspecte que preocupa molt a Jujol i sobre el qual, comencem a 
veure, n’incidirà molt. 

Fent referència a la planta quadrada de l’edifici, en sorgeix el problema de com inserir-
hi un temple longitudinal a dintre. La solució: Col·locar-lo sobre la diagonal del quadrat 
aprofitant la major longitud. Així doncs, l’esquema resultant és una nau central amb 
arcs de creueria col·locada en angle de 45º respecte l’envoltant i adaptada a l’eix 
longitudinal del temple. Aquells espais que sobrin a ambdós costats de la nau, seran 
destinats a  capelles o altars addicionals. 

  

Imatge 1.1.19 Secció de planta amb l’eix que marca 
la nau principal. 

Imatge 1.1.20 Espais laterals a la nau principal que 
serviran com a altars o capelles complementaris. 
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En quant a la secció, amb la silueta retallada, descobrim que els arcs no es manifesten 
a l’exterior. La proposta inicial de Jujol és cobrir-los amb una sèrie de cobertes 
inclinades. Aquest distanciament de l’estructura respecte a la forma final del temple és 
el principal tret que distingeix aquest primer projecte del posterior. També podem 
observar que la primera proposta de torre, la qual sobresurt pel centre com un pinacle, 
no sembla destacar molt sobre la coberta. Aquesta primera proposta de torre-
campanar es troba desvinculada tant de l’estructura com de la volumetria general de 
l’església. Aquest primer projecte no plantejava en cap moment aquest element torre-
campanar com a protagonista de la seva proposta volumètrica. 

Aquest dibuix té una gran importància ja que és, de tots els que farà, el que representa 
millor la primera idea de Jujol d’un temple erigit per una sèrie d’arcs parabòlics 
entrecreuats. Així doncs queda definida la primera idea d’estructura, i com hem 
comentat abans també molts aspectes de la decoració interior (com podem observar 
amb els traços a llapis), dos aspectes principalment vinculats a generar un determinat 
tipus d’espai interior. Però amb aquest nivell de definició de l’estructura i la decoració, 
veiem un element que s’aparta: L’envolupant del temple, el qual es troba totalment 
desvinculat d’aquesta idea espaial, que és el que realment l’interessa a Jujol. 

Existeixen dos dibuixos més relatius a aquest primer projecte. En el primer trobem una 
primera versió de l’alçat nord-oest del temple, un esbós de la planta, una secció 
d’alguns arcs parabòlics, un arc trilobulat, un criptograma, un alçat petit d’un altar, 
alguns croquis de diversos escuts i tres esbossos de diferents solucions per a la creu. 
És un dibuix amb molta informació, fent honor a l’habitual procés fragmentari de 
l’autor. 

En aquesta primera versió de l’alçat és on comprovem allò que abans comentàvem 
sobre el distanciament de l’envolupant respecte de la concepció espaial de Jujol 
mitjançant l’estructura. Una sèrie de cobertes a tres i quatre aigües, d’estil molt 
allunyat de qualsevol caràcter mediterrani, cauen sobre l’estructura basada 
exclusivament en la forma de l’arc parabòlic i que és absolutament imperceptible des 
de l’exterior. Un mur cec de gairebé quatre metres d’altura envolta tot l’edifici i sobre ell 
descansen les cobertes. La torre-campanar té més altura respecte la coberta, però 
encara es presenta com un element autònom, aïllat del cos central del temple. 

Imatge 1.1.21 Primer projecte: Secció transversal del temple. 
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En l’esbós de la planta, apareix un conjunt de traçats nous que representen un 
creixement del temple en el seu costat sud-oest. Apareix un nou element que trenca 
amb la idea del quadrat perfecte present en els primers dibuixos i que presenta dos 
elements nous: un que respon al creixement d’un dels altars laterals, i un altre de 
circular que recull la idea d’una escala de cargol que serveix d’accés al cor i a la 
coberta. Aquest nou mòdul encaixa a la perfecció en un dels costats de l’hexàgon que 
conforma el pòrtic d’entrada a l’església, que trenca el quadrat per una de les seves 
cantonades i introdueix la idea de l’eix en diagonal entrada-altar abans mencionat que 
defineix la nau central 

En la secció destaquen una sèrie de pedres en els arcs principals que sobresurten de 
la pròpia forma de l’arc y que col·locades a manera de dovelles, ajuden a donar 
rigidesa a l’element estructural. Però lo realment interessant d’aquesta secció és 
l’aparició d’una nova tipologia d’arc. Un arc trilobulat que fixa els 4 pilars centrals al 
mur perimetral. N’hi ha 2 per arc i marquen la profunditat de les voltes adjacents a la 
nau principal. Estan formats a base de grans pedres del camp de Tarragona apilades 
en sec, fent referència a les barraques aixecades en sec tant comuns a les vinyes 
d’aquesta regió de Catalunya. El propi autor, de fet, menciona aquestes vinyes que 
pren com a referència en la seca memòria descriptiva del temple... “Aquesta pedra la 
troben treballant i plantant la vinya... amb elles senyalen els límits de les terres i fan 
admirables barraques de voltes en sec” (Josep Mª Jujol, op. cit. p.135).  

Trobem també un croquis detallat d’un llum de l’altar, que ens mostra la idea de 
l’arquitecte per il·luminar aquest espai, introduint una claraboia coberta en una de les 
voltes. Va resolent simultàniament tots els costats del llum en qüestió. 

 

 

 

  

Imatge 1.1.22 Primer projecte: Alçat nord-oest. Imatge 1.1.23 Primer projecte: Detall d’un dels arcs 
trilobulats amb l’ús i col·locació de la pedra. 
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SEGÓN PROJECTE: 

Aquest correspon a la segona i gairebé definitiva proposta de Jujol i està representada 
principalment per l’alçat nord-oest de l’església. El dibuix està traçat a escala i 
presenta dos aspectes nous a destacar. 

No obstant, l’articulació entre la torre i el temple no està encara definida i 
desenvolupada. Cada element conserva la seva identitat com a objecte individual, però 
podem observar en alguns traços del dibuix que existeix la idea en ferm de relacionar-
los. Podem observar indicis en el dibuix de que aquesta relació es produirà en una 
connexió entre la torre i l’estructura interior d’arcs parabòlics, uns traços en diagonal 
que ajusten ambdues geometries. Aquests indicis es reflecteixen no en l’alçat general, 
sinó en un croquis molt general dels traços de la torre i els arcs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El primer d’ells que ens ocupa tracta sobre la torre-campanar. Havíem comentat que 
apareixia en propostes anteriors, com una singularitat aliena al conjunt del temple, es a 
dir, un element individual que no tenia un protagonisme destacat en la totalitat de 
l’edifici. Ara, es converteix en un element mes distintiu del conjunt, elevant-se a més 
de 30m, sent la proporció amb el temple de més de 1 a 1. S’aproxima així a la idea 
d’un element principal que és la torre-campanar, a la que li ha crescut un complement 
a sota que es el temple. 

El segon aspecte significatiu del dibuix és de caràcter ornamental. Ja hem comentat la 
importància que té per Jujol la decoració tant interior com exterior, i en aquest dibuix 
ens ofereix uns detalls de les pedres col·locades en cada vèrtex i remat del temple. 
Pedres ,que hem definit anteriorment, que provenen de la zona i que han estat 

Imatge 1.1.24  Segón projecte: Alçat nord-oest 
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donades sense reserves per part del seu propietari. Es aquest gest i la relació natural 
de les pedres en les construccions de camp el que fan que Jujol els continuï donant un 
gran protagonisme en l’ornamentació de l’edifici. 

Aquesta pedra, per definir-la una mica, es va formant sota la terra degut a un procés 
calcari i de filtració d’aigua que es produeix en aquesta zona de Catalunya. “Per a 
l’autor, aquestes pedres que provenen de la mateixa terra suposen un material diví, 
carregat de significat; tant és així que en fa referència amb afecte, parla d’elles amb 
amor. El simple fet de que les percebi com individus complets ja ens diu molt. Sabem 
que aquesta consideració prové de la seva personal mirada. Només així, aconsegueix 
veure cada pedra com una peça única e irrepetible; i aquesta es la manera en que 
s’han de mostrar, separades les unes de les altres, com a individus. És aquesta 
mirada la que impulsa al nostre autor a cobrir totes i cadascuna de les arestes del 
temple amb aquest material. Allà on es desdobla una superfície, Jujol insereix una 
filera de pedres; és la seva forma de mostrar-les com a elements únics, és el seu 
homenatge al material” (Rodriguez Llansola s.f.).Així doncs el material és tant 
important que ja es fa present des del dibuix. (Jujol Jr. 2010) 

  

Imatge 1.1.25 Segón projecte: Planta 
d’emplaçament 

Imatge 1.1.26 Segón projecte: Planta. 
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Mostra el dibuix, que la idea material de l’ornamentació, present en el paper, ha sigut 
prèviament estudiada, que no és una cosa que sorgeix espontània durant la 
construcció, i que és un aspecte fonamental per l’obra. 

En quant als interiors, es conserven dues plantes del segon projecte. La primera 
d’elles és esquemàtica i se’n defineix molt bé la relació amb els carrers circumdants. 
Observem que el solar s’ha reduït respecte de la primera planta que vam veure, i 
l’església ara ocupa gairebé la totalitat de l’espai disponible, excepte una zona 
destinada a una placeta cedida al públic. “El fet d’endarrerir el temple respecte de la 
cantonada indicada pel solar te la seva rellevància. Davant la situació de tenir una de 
les quatre cantonades d’una cruïlla de camins, un dels quals és d’entrada al poble, 
l’autor intenta ajudar a donar forma a aquesta cruïlla, tot buscant crear una forma 
urbana mínimament llegible. En lloc d’ocupar la cantonada buscant la forma del solar, 
decideix acostar-se a les dos úniques cantonades amb xamfrà i formar un conjunt amb 
elles” (Rodriguez Llansola s.f.) 

Un canvi significatiu en aquesta planta respecte de la primera, són les dimensions de 
la planta que es converteix en un casi perfecte quadrat de 16x15m. Aquest creixement 
es deu en gran mesura a la incorporació de les crugies laterals que acullen la sagristia 
i altres espais com el baptisteri. Aquest creixement de la planta, afecta a algunes  
dimensions interiors, com per exemple les llums dels arcs o la nau central, però tot i 
així observem que hi ha algunes proporcions que encara es mantenen. La distància 
entre el llindar i l’altar, que segueix respectant la proporció inicial, és mateixa que un 
dels costats del quadrat format pel mur perimetral, ara de 12,60m. Això ens indica una 
constant que buscava Jujol: que la dimensió de cada costat del quadrat fora la mateixa 
que la distància que separa de l’altar a tot aquell que va a entrar al temple. 

Un altre aspecte del dibuix és un traç, pròxim a l’atri hexagonal al creuar el llindar, d’un 
embigat orientat segons l’eix de la nau principal, basat en una triple capa de bigues de 
fusta (hi havia la idea de cobrir els caps de les biguetes amb un cap de serp). 
Correspon a un altell on es col·loca el cor. Es tracta d’un espai important, ja que 
representa un element més en el trajecte de l’exterior a l’interior del temple que “ens 
porta cap a la llum”. Un recorregut que es presentarà suau amb espais de transició, 
com són l’atri hexagonal i aquest espai interior cobert pel cor que obrirà a la magnitud 
total del temple amb aquesta il·luminació simbòlica tant buscada per l’autor. Queda 
així conformat aquest recorregut “diví” occident-orient amb quatre voltes disposades 
de la següent forma: La que cobreix l’atri, la que cobreix el cor, la que forma el cos 
central de l’església i finalment la que cau sobre l’altar major.  Podem observar, també, 
alguns detalls en aquest recorregut com per exemple una pila amb aigua beneïda molt 
ben definida en 3 vistes, al qual l’arquitecte el dota d’una certa importància per allò del 
simbolisme en aquest recorregut cap a la gràcia de Déu. 

Aquest segon projecte presenta una primera proposta dels oferiments de cadascun 
dels altars del temple. L’altar corresponent a la cantonada nord estarà dedicat a la 
Sagrada Família i a Sant Isidre; el de la cantonada sud, ubicat en una zona quadrada 
afegida en diagonal respecte de la geometria original de l’església, es dedica al 
Santíssim Sagrament; mentre que l’altar major està dedicat al Sagrat Cor de Jesús, 
d’aquí el nom de l’església. 



Restauració estructural del campanar de l’església del Sagrat Cor de Vistabella  

19 
 

Escola politécnica superior 
d’edificació de Barcelona 

El segon dibuix en planta és en escala 1:50 i més detallat pensant en la execució. 
Conté detalls útils per a les obres, i ens revela informació important. Per exemple, 
apareix una nomenclatura per a cada tipus d’arc: 

- Arcs tipus C: Lliguen els quatre pilars principals al mur perimetral. Són arcs 
trilobulats i n’hi ha un total de vuit, dos per cada arc. 

- Arcs tipus D: Defineixen les voltes del cor i de l’altar major. Són arcs parabòlics 
asimètrics i n’hi ha quatre, dos per volta. 

- Arcs tipus E: Defineixen les voltes dels altars laterals. Són de la mateixa 
tipologia parabòlica que els anteriors, i també n’hi ha quatre, dos per volta. 

No es mencionen els arcs principals del temple ni aquells que conformen la volta del 
pòrtic d’entrada. Suposarem que aquests són els arcs A i B. 

Els pilars centrals, de secció quadrada, queden definits girats respecte a ambdues 
direccions del sistema obeint a la direcció dels arcs principals als quals els fan de 
recolzament. Aquests, segons la intenció de Jujol en aquest projecte, havien d’anar 
decorats amb figures d’apòstols (com observem en una perspectiva i un alçat de 
l’autor). Unes figures de dimensions considerables que feien parèixer el fust més petit 
del que realment és. Finalment no es dugué a terme. 

També queden definides les voltes, les quals van acompanyades d’una sèrie de cotes 
que indiquen la seva altura interior. La volta principal queda marcada de 15m, mentre 
que les voltes corresponents al cor i a l’altar major estan definides a 10m. Finalment 
les voltes dels altar laterals, fan 7m i la del pòrtic d’entrada 4m. El canvi més brusc 
d’aquest recorregut del qual estem parlem (i que ara sabem que les seves altures van 
de 4m a 10m, a 15m en la zona dels arcs principals, i amb un descens final a 10m en 
l’altar major), es produeix al llindar de l’entrada. “És per això, que prolongar un poc 
l’altura del pòrtic a l’interior del temple, mitjançant la introducció d’un altell, és un gest 
que respon a la intenció de fer més amable un canvi d’altura abrupte” (Rodriguez 
Llansola s.f.) 

Imatge 1.1.27.11 Segón projecte: Planta 
d’execució.  
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Un any després d’aquest projecte, Jujol va fer una proposta d’ampliació per incorporar 
una casa rectoral ubicada sobre la crugia on s’ubiquen la sagristia i el magatzem. 
Finalment, i al igual que amb el cas de les figures en els pilars interiors, la proposta no 
es va portar a terme. 

VITRALLS: 

Jujol insereix en set obertures vitralls que reprodueixen imatges d’àngels. Són 
allargades en vertical y coronades per arcs ogivals, i tenen unes dimensions de 1.60m 
d’amplada per 5m d’alçada. Ens presenta aquestes propostes en dos esbossos en 
alçat, i que mostren com es solucionaran aquests elements. El que Jujol fa, en la 
primera de les seves propostes, és subdividir l’àrea de l’obertura en dues parts. La 

primera és la part rectangular, la qual es tancarà amb blocs quadrats col·locats segons 
el contorn del forat. La part de l’arc ogival, d’altra banda, estarà coberta amb els 
mateixos blocs, però disposats a mode de rombes, girats 45º.  En la segona proposta, 
en canvi, s’utilitza el tipus de bloc abans esmenat per tancar la part rectangular, però 
en aquest cas, la part de l’arc ogival es tancarà amb un altre tipus de peça. Apareixen 
així aquests vitralls en forma d’àngel. 

  

Imatge 1.1.28 Esbossos vitralls 1 Imatge 1.1.29 Esbossos vitralls 2 
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LA TORRE-CAMPANARI: 

Finalment, dintre de l’explicació del projecte i la seva concepció, explicarem de forma 
més detallada la part del temple que ens ocupa de forma principal: La torre-campanar. 
Hem vist com la idea de Jujol respecte de la torre del campanar ha anat canviant 
durant les diverses fases del projecte, i ha passat de un element afegit, totalment aliè 
al conjunt del temple, a una solució que proposa la unió d’aquesta torre mitjançant la 
seva prolongació i posterior enllaç amb l’estructura dels arcs principals de la nau, 
formant una unitat indivisible i única.  

Conservem set documents de Jujol que expliquen aquest procés de disseny de la torre 
d’una forma detallada: 

- En el primer document, apareixen dos esbossos molt diferents. El primer dels 
dos, amb molts detalls que expliquen la manera com es perforaran les voltes. 
Trobem també, un parell d’alçats on s’assaja una possible triangulació de la 
punta de la torre. Però el més rellevant dels esbossos és una perspectiva de la 
trobada entre els pilars inclinats que subjecten la torre i els arcs parabòlics que 
conformen la volta central, i que és la part més important de la fusió dels 
elements com ja em comentat. Finalment, aquest document conté una secció 
de la torre que representa la relació entre el cos de la torre i l’interior del 
temple, relació que posteriorment serà descartada, així com qualsevol tipus 
d’impacte en l’espai interior.  

Imatge 1.1.30 Estudis del Campanar 1 
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- El segon document és un esbós de l’entrada en contacte de la torre amb els 
arcs i voltes que es redueix en última instància a una aplicació específica 
col·locada just per sobre d’aquesta unió. 

- El tercer document és un alçat solament de la torre com a element aïllat però 
carregat de detalls decoratius. És l’aspecte decoratiu el principal atractiu 
d’aquest esbós a priori, però observem també el traçat de dos elements no 
ornamentals d’importància: Una coberta inclinada que cobreix un espai definit 
per arcs parabòlics estrets ,serà un mirador, i la planta d’aquest mirador. 

- Finalment, trobem una altra sèrie de documents que van dirigits a explicar 
detalladament aquesta planta hexagonal que actuarà com a mirador. 
Destaquen entre aquests un esquema tridimensional de la torre amb la planta 
del mirador i com aquest funciona com a anell estructural per als pilars que 
conformen la torre, dels quals, es planteja que solament dos d’aquests 
funcionen com a suports principals. Tot i això, encara que la planta hexagonal 
formi sis pilars, seran quatre els que acabaran suportant la torre, els quatre que 

Imatge 1.1.31 Estudis del campanar 2 

Figura 1.1.16 Estudis del campanar 3 

Imatge 1.1.34 Estudis del campanar 5 Imatge 1.1.33 Estudis del campanar 4 

Imatge 1.1.32 Estudis del campanar 3 
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corresponen als que sostenen els arcs parabòlics de la nau central. En un últim 
dibuix, l’únic a escala, es detalla el perfil d’un dels arcs falsos que tancaran el 
mirador traçant, inclús, el tipus d’aparell del maó. 

DECORACIÓ: 

En molts dels dibuixos que hem anat comentant de Jujol, podem veure quant important 
era per a ell la decoració. Tot i que en l part final del projecte l’exterior manca de 
excessiva decoració, excepte per les pedres de la vinya ja esmenades, l’autor destaca 
el caràcter espaial de l’obra i és en aquest espai interior on succeeix la màgia de la 
decoració premeditada i estudiada de Jujol. “No obstant quan parlem de l’exterior i del 
seu únic element decoratiu en la pedra de la vinya, i ens parem a estudiar la coberta 
del temple, podem observar com realment aquesta coberta està perfectament 
estudiada per Jujol i el seu interès en  utilitzar-la com a llenç. Així doncs, la tècnica de 
doble coberta en superfícies paraboloides no respon a cap mena d’ostentació 
constructiva, sinó a aconseguir les millors condicions per a intervenir en aquesta 
superfície. Pensar en l’estructura des de la superfície” (Rodriguez Llansola s.f.) 

 

  

Imatge 1.1.35 Pintures interiors de l’altar major. Imatge 1.1.36 Pintures interiors d’un dels altars 
secundaris.  
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CONSTRUCCIÓ: 

L’església es construïda mitjançant una estructura d’arcs de maó ceràmic, com ja hem 
dit dos arcs principals que es creuen formant angles de 60º i 120º formant una volta 
catalana al centre ,de maó també mostrant la tendència clara del modernisme, i 
recolzen sobre els murs exteriors i sobre arcs secundaris també d’obra. Veurem que 
tots els elements estructurals com arcs voltes pilars i costelles són de maó mentre que 
la pedra es reserva per a murs i per a temes ornamentals. 

Els murs son de maçoneria de pedra que li dóna la imatge rústica d’integració a la 
zona però amb elements també de maó en molts elements com els marcs de les 
obertures per les finestres o l’estructura principal del porxo. Aquest està format per 
arcs de maó i sobre aquests acabat de mamposteria de pedra. Tots els murs estan 
rematats amb peces ornamentals de pedra del camp de Tarragona. 

Sobre aquesta estructura, s’erigeix el campanar, l’element que ens ocupa. Aquest es 
pot dividir en varies fases.  

La primera és el pla de campanes, de forma hexagonal i format per sis costelles de  
maó amb una secció en forma de T constituïda per la trava de les peces de ceràmica 
que recolzen en els i voltes del nucli de l’església. En aquest punt ens trobem també 
amb un pilar central de maó amb secció estrellada que col·labora amb les costelles en 
el treball estructural, agafant també càrregues de compressió de la part superior del 
campanar i del sostre del pla de campanes. El pla de campanes es tracta d’una zona 
d’accés per a les persones, per això, entre costella i costella i ha tres perfils metàl·lics 
que actuen de tanca i de barana per a la zona. Fins aquest punt, hem passat els 
nivells 1, 2 i 3 que corresponen a la base del campanar, el propi pla de campanes i el 
sostre respectivament. Es en aquest nivell 3 on les dues costelles que no son 
estructurals (recordem que el campanar s’assenta sobre 2 arcs principals que creuen, 
això implica 4 costelles estructurals) acaben, coronades per una pedra del camp de 
Tarragona. Les costelles principals, per la seva part, continuen fins el nivell 6 on 
s’uneixen formant la coronació de del campanar. En el final d’aquesta, i ornamentada 
amb la pedra del camp, s’hi assenta una creu de formigó feta in situ i ancorada a la 
base de maó mitjançant els tirants estructurals que pugen per les costelles i que 
queden embeguts a l’interior de la mateixa. 

 

L’estructura del campanar està complementada per una sèrie d’atirantats metàl·lics. 4 
concretament que son els encarregats d’absorbir els esforços de tracció que pugui 
sofrir l’estructura de maó.  

- Atirantat principal: L’atirantat principal de la creu es el longitudinal. Consisteix 
en 8 tirants metàl·lics 2 a cadascuna de les costelles principals que van des de 
la base del campanar fins a quedar embeguts a dintre de la creu. posteriorment 
foren tapats per un aplacat de peces ceràmiques fixades a la costella amb 
morter. 

- Atirantats horitzontals: Aquests sistemes de tirants metàl·lics són descoberts 
durant el projecte i no es tenia constància d’ells. El primer en el nivell 1 a la 
base del campanar, lliguen el perímetre hexagonal de la base i l’uneixen en uns 
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radis al centre on es troba el pilar. El segon entre els nivells 2 i 3 consisteix en 
un total de 8 tirants d’acer situats a banda i banda de les 4 costelles principals i 
que van horitzontalment fins al centre de la coberta del pla de campanes. Per 
últim tenim un altre atirantat horitzontal entre els nivells 4 i 5 de la creu en 
forma de X. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En quant a l’interior, destaquen com hem dit les pintures amb molt color de les parets, 
frescos pintats en la seva major part per l’arquitecte Jujol i que mostren imatges 
divines i relacionades amb l’eucaristia. Vull destacar també l’execució d’alguns 
elements decoratius, com podrien ser làmpades o canelobres realitzats en materials 
reciclats com podrien ser pots de llet condensada. Recordem que l’església fou 
construïda per iniciativa popular i finançada pel mateix poble per lo que era necessari 
despertar l’enginy i utilitzar materials reciclats, o molt a l’abast i barats com es la pedra 
del camp de Tarragona empleada massivament e l’exterior com a decoració. Una 
mostra clara del conegut art povera que mostra també en la seva intervenció al Parc 
Güell, on es fa servir de restes de ceràmica que son rebuigs de fornada i en molts 
casos simples mostres de color del ceramista. 

  

Imatge 1.1.37 Esquema del campanar de l’església amb els diferents nivells que el conformen.  



Restauració estructural del campanar de l’església del Sagrat Cor de Vistabella  

26 
 

Escola politécnica superior 
d’edificació de Barcelona 

1.2 PROTECCIÓ CULTURAL 

 

CATEGORIA 

Protecció:  BCIN 
Classificació:  Monument històric 
Núm. Registre / Catàleg:  4156-MH-EN 
Disposició:  Acord Govern Generalitat 
Data Disposició:  08/03/2011 
Publicació:  DOGC 
Data publicació:  10/03/2011 

 

L’Església del Sagrat Cor de Vistabella es tracta d’un edifici protegit amb el grau de Bé 
Cultural d’Interès Nacional (BCIN). Aquesta denominació fa referència a la categoria 
de protecció legal dels béns més importants del patrimoni cultural català, concedit per 
la Generalitat de Catalunya; que l’ha inscrit en el Registro de Bienes Culturalesde 
Interés Nacional. Correspon a la categoria superior de protecció. 

Per a que un edifici sigui catalogat amb aquest distintiu, s’ha de presentar prèviament 
un expedient amb una descripció acurada del bé immoble, el seu entorn i fins i tot el 
subsòl., iniciat per la Generalitat, algun altre organisme públic o qualsevol persona 
física o jurídica. (Departament de Cultura de la Generalitat de catalunya s.f.) 

És llavors competència del Govern de la Generalitat acordar la declaració d’un 
immoble com a BCIN, a proposta del conseller de Cultura, i passa a ser inscrit en el 
Registre de béns culturals d’interès nacional, que gestiona el Departament de cultura. 
(Departament de Cultura de la Generalitat de catalunya s.f.) 

 

NORMATIVA DE REGULACIÓ 

Com a tal, està subjecte a una normativa específica que tracta aquest tipus 
d’immobles d’alt valor cultural per a la societat.  

- Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español (BOE 
29/06/1985). 

- Llei 9/1993, del 30 de Setembre, del Patrimoni Cultural Català (DOGC 1807 
11/10/1993). 

- Decret 94/2010, de 20 de Juliol, de desplegament de la Llei 16/2009, de 22 de 
Juliol, dels centres de culte. 

Aquest últim fa referència a l’activitat de l’edifici per al culte religiós. 

Les dues primeres lleis, la primera a nivell estatal i la segona a nivell autonòmic són de 
caràcter molt semblant i ambdós comparteixen molts aspectes en comú. 
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El patrimoni cultural es un dels testimonis fonamentals de la trajectòria històrica i de la 
identitat de una societat. Aquells béns que l’integren constitueixen una herència 
insubstituïble, que precisa de ser transmesa en les millors condicions a futures 
generacions. 

Aquestes lleis engloben el patrimoni cultural tant nacional com autonòmic en totes les 
seves diferents tipologies. A saber: patrimoni moble, immoble, documental, i 
immaterial; de titularitat pública o privada. 

En el cas de la Llei autonòmica, s’estableixen tres categories de protecció: Béns 
Culturals d’Interès Nacional –dins el qual trobem el nostre edifici-, béns catalogats i la 
resta de béns que conformen el patrimoni cultural.  

Conformen aquestes lleis, una sèrie d’articles que cobreixen tots els aspectes de 
catalogació, registre i protecció d’aquests béns patrimonials. Com a categoria de 
Monument Històric que té l’Església del Sagrat Cor de Vistabella, i donat l’actuació que 
es vol exercir sobre aquesta, els articles de cada llei que resulten més representatiu 
són: 

Decret 94/2010, de 20 de Juliol, de desplegament de  la Llei 16/2009, de 22 de 
Juliol, dels centres de culte. 

Aquest reglament té l’objectiu de fixar el règim jurídic de l’obertura i ús dels centres de 
culte d’assistència pública de nova implantació, amb la finalitat de garantir l’aplicació 
real i efectiva del dret de les esglésies, les confessions i les comunitats religioses a 
establir centres de culte.  

No obstant, aprofundint en aquest decret observem una afirmació que desvincula 
l’Església del Sagrat Cor de Vistabella de la seva aplicació, degut a la seva categoria 
de BCIN. Podem trobar-ne la declaració en la Disposició Transitòria Cinquena: 
“D’acord amb la disposició transitòria segona de la Llei 16/2009, resten exclosos de 
l’aplicació d’aquest reglament  els centres de culte que estiguin inclosos en l’inventari 
del patrimoni cultural català”. 

Així doncs, i com ja hem mencionat, l’edifici està exclòs del compliment d’aquest 
Decret. Sembla evident que la normativa, tal i com hem pogut veure, prioritza la 
condició de catalogació patrimonial davant d’altres disposicions com aquesta última, 
no obstant això, en el projecte de restauració s’assolirà en lo possible, tots aquells 
paràmetres normatius de qualitat compatibles amb el projecte de restauració, siguin o 
no d’obligatori compliment. 

Donada la importància del patrimoni de l’Església Catòlica, es fa una referència 
expressa als deures d’aquesta institució i al marc en el que es desplegarà la 
col·laboració entre l’administració de la Generalitat i l’Església per al compliment de la 
llei. 

La llei estableix també l’exigència de qualificacions i titulacions professionals per a 
determinades actuacions i intervencions, amb la finalitat d’augmentar els nivells de 
protecció dels béns patrimonials. 
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ENTORN DE REGULACIÓ: 

Tal i com es comenta en la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
(DOGC), a part de la catalogació de l’església com a bé protegit, s’ha de definir un 
entorn de protecció al voltant de l’església del Sagrat Cor de Vistabella com a millor 
instrument per garantir la pervivència  dels seus múltiples valors culturals en les millors 
condicions possibles. (Catalunya 2011) 

Aquesta mesura té en compte la relació del monument amb l’entorn en el que aquest 
s’ubica i no només com a mesura de protecció de la integritat física de l’edifici, sinó per 
un tema estètic, visual i de correlació entre el monument i el seu àmbit natural. 

Han sigut seleccionades diverses parcel·les del voltant de l’església on es troben 
edificis de tipologies diverses que van des de construccions tradicionals que daten de 
finals del segle XIX i que concorden perfectament amb l’estètica del Sagrat Cor, fins a 
cases modernes que són producte de la renovació dels sistemes constructius.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

També es marquen parcel·les de terreny urbanitzable que es troben al voltant de 
l’església i que tenen una vista privilegiada d’aquest. Al ser una zona encara prevista 
d’urbanitzar i edificar, s’ha de tenir molta cura a l’hora de realitzar intervencions, 
sempre intentant no alterar l’entorn del monument i sent coherent amb la estètica de 
l’església.  

Així doncs i en resum, L’entorn es defineix seguint 3 criteris bàsics: 

- Controlar l’afectació de les possibles actuacions en edificis adjacents al monument o 
als propis edificis considerats entorn del monument. 

- Controlar una bona visibilitat i perspectiva de l’església des dels espais públics que la 
rodegen. No es pot contemplar sota cap concepte que hi hagi un element que tapi la 
visió d’aquest. 

Imatge 1.2.1 Edificacions a la plaça major de Vistabella, on es trova l’església. 
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-Considerar com a unitat bàsica la parcel·la urbanística. (Catalunya 2011) 

Per acabar, cal remarcar que en un entorn de protecció BCIN, els ajuntaments estan 
obligats a elaborar els plans urbanístics derivats corresponents o qualsevol altre 
instrument urbanístic, o bé adequar-ne els vigents, amb l’informe favorable del 
Departament de Cultura. (Departament de Cultura de la Generalitat de catalunya s.f.) 
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1.3 ACTUACIONS SOBRE L’EDIFICI 
 

L’Església, ha sofert una sèrie d’operacions entre la seva construcció i la ultima 
intervenció, la qual ens ocupa. És interessant si més no conèixer quines són aquestes 
operacions i  en què han consistit per tal d’entendre millor amb què ens trobem i saber 
la vida de l’edifici fins al punt en que ens trobem a l’actualitat. 

1934 Caiguda del vèrtex de l’agulla del campanar: 

El 2 de març de 1934, un conjunt de vents huracanats fan caure l’agulla del campanar 
sobre la volta central de l’església. És en aquest moment quan sota la direcció de Jujol 
quan s’instal·len uns espàrrecs de ferro encastats a l’obra de fàbrica, i els va cobrir 
posteriorment amb peces ceràmiques col·locades de forma graonada unides amb 
morter. Són aquests espàrrecs els que encara ara formen l’estructura atirantada del 
campanar.. 

1936-1940 Incendi durant la Guerra Civil: 

Durant la Guerra Civil es produí un incendi els autos del qual foren uns individus que 
prengueren el mobiliari i demés elements de fusta de l’interior de l’església i 
encengueren una foguera al mig de la nau central que ho va ennegrir tot pel fum i va 
esquerdar les arestes de la volta central a causa de l’escalfor del foc. 

Així doncs, en finalitzar la guerra es va dur a terme un procés d’emblanquiment del 
presbiteri ja que es va considerar que l’estat en què havia quedat l’interior no era 
digne. L’espai on hi havia hagut el retaule original es va cobrir amb una capa de guix 
que va deixar ocultes les poques restes jujolianes que resistiren l’incendia.  

1956-1957 Reparacions varies 

 En aquest període, i després d’una memòria sobre la relació de danys i desperfectes 
de l’església redactada per l’arquitecte diocesà Francesc Monravà es van realitzar un 
seguit d’operacions de reparació de voltes, paviments, teulada de la sagristia i el 
magatzem, i repàs dels paviments interiors. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.3.1 Detall de la unió entre la sagristia i el mur de pedra, coberta 
amb una capa de morter totalment visible. 
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1970 Coberta del magatzem i de la sagristia 

Per aquella època, les bigues de fusta de la sagristia i el magatzem presentaven una 
deterioració important degut a algunes filtracions d’aigua. Es va decidir doncs, canviar 
el sostre (que ja havia estat reparat al 1956) incorporant una estructura nova de 
biguetes de formigó. En aquesta nova intervenció, va suposar un nou punt d’unió de la 
coberta amb el mur de pedra, el qual va ser resolt tapant-lo amb morter, molt visible 
des de l’exterior 

1975 Pintures de l’altar major 

Restauració de les pintures del presbiteri després d’una important operació de 
recuperació dels elements que quedaren amagats sota la capa de guix que s’havia 
col·locat en acabar la guerra per tal de tapar els danys soferts per l’incendi que es va 
produir. Aquesta intervenció va córrer a càrrec dels fills de Jujol. 

1975-1980 Paviment de l’altar major 

Prèviament a la dècada dels vuitanta, es va substituir el paviment original hidràulic 
arlequinat amb peces de 20x20cm de l’altar major i la sagristia per un gres ceràmic 
arlequinat amb peces de 30x30 que també es va col·locar al pati de ventilació. 

1990 Sistema d’il·luminació 

Durant la dècada dels 90 s’instal·la  

1991 Tractament d’humitats per coberta i façanes 

Projecte de restauració de l'església de Vistabella que tingué com a objectius 
principals en primer lloc, el tractament d’humitats per filtracions en la zona de coberta i 
façanes, mitjançant l’obertura de les arestes, el seu sanejament i es van convertir en 
un junt de dilatació. Es van tapar en una filada nova de rajoles. 

En segon lloc es va estabilitzar el cos del campanar i l’agulla. Es van substituir els 
espàrrecs metàl·lics, que havia col·locat Jujol per reparar el campanar caigut, degut a 
la seva pèrdua de capacitat portant per patologies de l’oxidació. Aquests nous 
elements metàl·lics es van revestir amb peces ceràmiques semblants a les que havia 
col·locat en un primer moment en Jujol però d’un altre compost per tal d’assegurar la 
seva adherència. No obstant, aquestes peces van començar a caure i continuen caient 
encara avui en dia. 

Es va procedir també a un control d’esquerdes amb testimonis per localitzar 
deficiències estructurals, però no es va detectar cap moviment a les esquerdes i 
aquestes es van tapar. 

2001 Projecte d’arranjament del campanar. 

Operació de reparació dels aplacats col·locats en les operacions d’atirantat de principis 
dels 90 i comprovació de l’adherència i substitució d’algunes de les peces per unes 
altres de la mateixa tipologia. 

La creu de formigó que corona el campanar, presentava fissures importants a la seva 
zona central i es va reparar mitjançant el repicat, raspallat i reparació de les fissures 
mitjançant un morter modificat a base de resines.  
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Es va realitzar també una reparació de la base de la creu, i un sanejament dels armats 
mitjançant una capa d’imprimació antioxidant. 

2001-2011 Operacions varies 

Durant aquest període es van realitzar una sèrie d’operacions a l’obra entre les quals 
destaquen la substitució del vitrall original que cima el retaule del presbiteri pel que hi 
ha actualment, el disseny del qual segueix les pautes de l’original dissenyat per Jujol i 
que roman a l’arxiu que porta el seu nom. 

 Altrament, també cal mencionar la instal·lació de l’actual campana i la construcció 
d’una nova cambra higiènica a la zona del magatzem.  

 

2012 Projecte de rasa de ventilació i pavimentació del porxo 

Intervenció sobre l’edifici per tal de millorar els problemes d’humitat que es 
presentaven, neutralitzant l’augment provocat per la recent urbanització. No obstant, 
es segueixen observant indicis d’humitat interior elevada, fet que es considera perillós 
per a les pintures de l’interior que podrien arribar a deteriorar-se de forma irreversible 
si no es posa solució a problema. 

:  

Figura 1.3.1 Detall de la unió entre la sagristia i el mur de pedra, coberta amb una capa de morter totalment 
visible. 
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2.PROJECTE DE RESTAURACIÓ 

2.1PRESENTACIÓ DEL PROJECTE 
 
El projecte de restauració de l’Església del Sagrat Cor de Vistabella té per objectiu 
restaurar l’interior i l’exterior de l’edifici tractant i solucionant les patologies existents i 
recuperant en lo possible la seva imatge original. S’executarà també una sèrie 
d’operacions com la instal·lació d’un sistema d’enllumenat adequat tant interior com 
exterior, la reducció de la humitat interior i la millora dels espais que comprenen la 
sagristia i el magatzem. 
 
Es tracta d’un projecte que constarà de 7 fases independents que corresponen a 7 
àmbits d’actuació diferents dintre del global de l’església, per tal de facilitar la inversió 
econòmica del promotor. Aquestes son les següents: 
 

- Campanar i cobertes 
- Façanes 
- Sagristia i magatzem 
- Paviments 
- Elements interiors de fusta i ferro 
- Restauració interior i pintures sobre maó. Il·luminació 

 
D’aquestes 7 fases en les quals el projecte està dividit, a nosaltres ens ocupa la 
primera, corresponent al campanar i cobertes, i dintre d’aquesta fase ens centrarem 
sobre tot en la part estructural del campanar. 
 

Autors del projecte i persones que hi intervenen 

 
-Autor: Santi Prats i Rocavert, Arquitecte. 
-Pla de bastides i direcció d’execució: Susana Pavón García, Arquitecte tècnica. 
-Annex 2 del càlcul estructural: Roger Señís, Dr. Arquitecte 
-Cap d’obra: Julia Ruiz Uguet, constructora Rècop 
-Coordinador de seguretat i salut: Carlos Rillo Lizán, Arquitecte tècnic 
-Promotor: Arquebisbat de Tarragona 
 

Patologies observades: 

Com a projecte de restauració, l’objectiu principal es la correcció de tots els defectes 
que l’edifici presenta en l’estat actual. Per tant, es imprescindible una acurada 
identificació  de les patologies existents: 

- Humitats: 

La principal problemàtica que afecta al nostre edifici te origen en les humitats per 
capil·laritat i per filtracions d’aigua a traves de la coberta i de les fusteries que han 
provocat danys visibles en moltes zones de l’interior de l’església. “L’església de 
Vistabella té problemes històrics d’humitats, que es van agreujar el 2009 arran de la re 
urbanització de la plaça que l’envolta” (Tur 2012). Els frescos de Jujol en les parets, 
que són una de les parts més emblemàtiques de l’església, es troben en un estat de 
deteriorament molt avançat. 
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A nivell de campanar el principal problema que ens trobem és, també originat per les 
humitats, un estat d’oxidació molt avançat en els tirants que recorren les costelles del 
campanar, col·locats originalment sota la direcció de Jujol quan va caure el campanar i 
que foren sanejats posteriorment. Aquest procés d’oxidació i posterior corrosió del 
ferro (podem observar un augment de volum considerable en el ferro i també la pèrdua 
de secció útil del tirant que prova que aquests han perdut una gran part de la seva 
capacitat portant.) ha provocat esquerdes en la fàbrica i les pedres decoratives, i 
també la caiguda de l’aplacat ceràmic que les cobria. L’oxidació d’alguns dels 
elements metàl·lics ha provocat també taques d’òxid en els elements petris o ceràmics 
que estan en contacte amb ells. 

Es poden observar també un seguit d’esquerdes i fissures que hauran de ser 
sanejades per tal que no desemboquin en fractures de major importància. Algunes de 
les esquerdes observades en les costelles del campanar, ens portaran a descobrir 
posteriorment una falta important de solidaritat entre els dos cossos que conformen la 
secció en T d’aquestes costelles. 

-- Sobre-esforços 

Moltes de les esquerdes que trobem i desintegració de la trava de la fàbrica ve 
provocada per sobre-esforços de tracció. S’ha comprovat que el disseny dels tirants 
existents que treballen a passiu no es el correcte, i això ha pogut fàcilment provocar 
lesions importants en la fàbrica de maó que és un element que funciona a la perfecció 
en front esforços de compressió, però que sabem que te un comportament força 
pèssim quan està sotmesa a esforços de tracció. 

- Brutícia i bio organismes 

Finalment, predomina en la gran part dels materials la brutícia i la presència de bio 
organismes. Elements que a la llarga suposen un problema que pot arribar a ser greu. 
És un problema de fàcil solució si es fa un manteniment intensiu del monument, però 
que es complica més conforme el temps passa. Aquestes lesions suposen que per al 
tractament s’utilitzen productes químics com biocides que seria més ideal si no 
s’haguessin d’utilitzar. 
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Operacions a realitzar. 

 
La fase que estudiarem del projecte és la primera, que consisteix en la restauració 
estructural i superficial del campanar així com de les voltes de coberta, però ens 
centrarem només amb el campanar. 

En el campanar es duran a terme diverses operacions d’es d’estructurals a purament 
superficials i de “maquillatge”. Presentarem doncs en un primer moment les 
operacions previstes a realitzar segons el projecte i per a que queden ordenades les 
organitzarem en 7 grups que també utilitzarem més tard en les fitxes de seguiment: 

1. Bastides 

Muntatge d’un sistema de bastides adequat que sigui eficient, es a dir que sigui 
còmode i no presenti dificultat d’accés a cap punt del campanar, però que no presenti 
un descens de càrregues molt elevat en el seu recolzament sobre l’edifici, ja que les 
voltes i cobertes no estan en un estat perfecte i no ens podem arriscar a posar-hi molta 
càrrega a sobre. 

Es buscaran solucions juntament amb  per a que la bastida sigui el més lleugera 
possible sobretot en aquests punts crítics que són els recolzaments sobre les voltes. 

2. Parallamps 

El parallamps s’ha de Substituir, es antic i podria inclús estar obsolet així que serà 
retirat al començament de la obra, i s’instal·larà un de nou i mes modern en la mateixa 
ubicació (però amb un millor sistema de fixació) al finalitzar les operacions de 
restauració de la creu. 

3. Fàbrica i pedra 

Les operacions principals a realitzar en fàbrica i pedra son de condicionament i 
restauració. Ja hem comentat que presenten moltes patologies i lesions sobretot a 
nivell d’esquerdes i fissures, i de brutícia i bio organismes. Per tant es realitzaran 
diverses operacions de neteja i eliminació d’agents sobre la superfície del material i 
també la reintegració de les peces damnificades. 

No obstant veurem més endavant que caldrà realitzar operacions de consolidació 
importants per recuperar la capacitat estructural de la fàbrica que es troba molt 
perjudicada, i ho veurem al treure el revestiment dels tirants. 

Per últim, es desmuntarà la part superior del campanar corresponent a l’agulla i es 
reconstruirà posteriorment intentant utilitzar totes aquelles peces l’estat de les quals 
sigui acceptable per ser posades en obra i completat amb elements nous però emulant 
els originals de la època. 

4. Creu 

La Creu es desmuntarà de la seva ubicació per ser aplegada en una zona correcta on 
es pugui treballar sobre ella en les millors condicions prèviament al desmuntatge de 
l’agulla del campanar. Es tractarà i restaurarà per donar-li una imatge polida i en 
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acabar el procés de reconstrucció de l’agulla del campanar serà col·locada un altre 
cop seguint el mateix mètode que hi havia ara, es a dir, mitjançant un vàstag d’acer 
inoxidable embegut a dintre la creu i col·locant-lo en una cavitat cilíndrica també de 
fàbrica disposada a l’interior de la fàbrica de l’agulla del campanar. 

5. Perfils i d’altres elements metàl·lics 

En el pla de campanes hi ha un bon nombre de perfils metàl·lics de diversa tipologia i 
amb funcions varies.  

Tenim una sèrie de perfils normalitzats encastats en la fàbrica al pla de campanes que 
encastades en les costelles actuen com a baranes de la zona de campanes que és 
accessible. Presenten un estat d’oxidació elevat i han provocat fissures en els 
encastaments a la fàbrica i també hi ha deixat restes dòxid. 

Uns altres perfils són els de subjecció de les campanes, que presenten els mateixos 
problemes que els anteriors, i igual passa amb l’últim tipus, els perfils de remat de les 
vores de la coberta del pla de campanes. 

Tots els perfils seran substituïts per altres de nous de idèntiques característiques, 
normalitzats amb les mateixes mides i d’acer inoxidable que quedaran acabats amb 
una capa d’esmalt que els otorgarà un color acord amb la tònica de l’edifici. 

6. Atirantat 

Aquest és el punt principal de l’actuació projectada. La tasca principal serà la 
substitució dels tirants originals longitudinals que va col·locar Jujol com a sol·lució a la 
caiguda d’una part del campanar durant la guerra. Els tirants presenten un estat de 
corrosió molt elevat i han causat lesions en els elements que estan al seu voltant. El 
projecte planteja canviar els originals, que treballen de forma passiva, solució errònia 
ja que força a la fàbrica a treballar a tracció en un primer moment i això ha provocat 
problemes i lesions en l’estructura de maó del campanar.  

Els nous, seran uns tirants d’acer inoxidable que recorreran tota la longitud el 
campanar i que es tesaran un cop col·locats per evitar que la fàbrica entri en càrrega 
davant l’aparició de forces de tracció. Aquests seran vistos i pintats seguint els criteris 
que hem comentat amb els perfils d’acer. 

En les fitxes de Seguiment, veurem també que apareixen sistemes d’atirantat no 
previstos inicialment que requeriran de noves solucions per a la seva substitució, ja 
que com veurem també creen molts problemes a l’estructura del campanar.  

Discutirem també la problemàtica de l’aplacat que en un primer moment no es tornarà 
a executar. 
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7. Altres 

A part de les definides anteriorment, hi altres operacions a realitzar en la obra, sobretot 
en tema de seguretat i salut. 

La creació d’un tancat perimetral de la obra per evitar que la gent accedeixi a l’edifici, 
la col·locació de xarxes de protecció a les bastides quan alguna operació pugui tenir 
risc de despreniment de partícules o trossos de material o temes de implantació o 
condicionament de les oficines d’obra. 

8.Voltes  

Tot i que no es objecte d’estudi en aquest treball es oportú comentar que 
posteriorment a la realització d’operacions del campanar s’aprofitaran elements com la 
bastida, el tancat perimetral o la zona d’implantació d’obra per a la realització de la 2a 
part de la fase 1.  

En aquesta fase Les voltes principals i les cobertes seran principalment sanejades per 
dintre i per fora i es posarà molta atenció al segellament de les juntes que hi hagi ja 
que presenten moltes deficiències i estan causant filtracions d’aigua que causen molts 
problemes d’humitats. 

 

Fins aquí doncs una mirada ràpida a les operacions que es realitzaran durant aquest 
procés d’intervenció en l’església del Sagrat Cor de Vistabella. En l’apartat de 
seguiment, aprofundirem més. 
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2.2 Criteris d’intervenció, restauració de patrimoni i estructura 
 

La intervenció en el patrimoni cultural es desmarca de qualsevol altra intervenció en un 
edifici o element ordinari. Es tracta de monuments, elements amb un valor històric que 
ha estat reconegut pels organismes oficials pertinents, i es per això que s’ha de tenir 
molta cura a l’hora d’actuar en ells per tal de no perdre les característiques que fan de 
l’element un bé patrimonial. Ben conegudes són algunes actuacions que s’ha fet sense 
cura i han tingut unes repercussions desastroses com per exemple la coneguda del 
Ecce Homo de Borja, i per això, sabent que aquestes coses passen i que destrueixen 
el patrimoni cultural, hem de tenir la major cura possible en el plantejament, projecció i 
execució de la nostra intervenció sobre l’Església del Sagrat Cor de Vistabella, que 
com ja hem comentat es tracta d’un edifici protegit amb la categoria BCIN. 

Així doncs, plantejarem una sèrie de recomanacions que poden ser útils a l’hora 
d’analitzar i enfrontar-se a una intervenció d’aquest tipus, i les classificarem en dues 
parts: Els principis d’actuació, que presentaran una relació de conceptes bàsics sobre 
restauració; i directrius d’actuació, que analitzen les regles i la metodologia que hauria 
de seguir el projectista. 

Principis d’actuació. 

En primer lloc, s’ha de tenir constància de l’element a analitzar i quin valor té, tenint en 
compte que el valor d’un edifici històric no resideix solament en l’aparença dels seus 
elements individuals, sinó també en la integritat de tots els seus components, 
considerats com una sola unitat. Per tant, qualsevol tipus d’intervenció en una 
estructura històrica, s’ha d’analitzar i valorar en el context de la restauració i la 
conservació de tot el conjunt, i no s’hauria d’emprendre cap tipus d’acció sense haver 
fet prèviament una valoració acurada dels beneficis i perjudicis que l’actuació podria 
generar en els elements concrets sobre els quals s’actua i també en el global del 
monument com a conjunt. 

En quant a la fase d’anàlisi, un equip format per tècnics en diferents disciplines és la 
millor estratègia a seguir en lo que a configurar el personal es tracta, ja que aporta 
diferents punts de vista especialitzat i permet enfocar els problemes sobre els que 
s’haurà d’actuar des de tots els angles i englobar tota la informació disponible per 
elaborar un pla d’actuació més ample i a la vegada més precís en cadascun dels seus 
aspectes. Principalment en la estructura, que es el punt més delicat i del qual depèn la 
integritat del conjunt del monument, i per això és important una comprensió total del 
funcionament del conjunt estructural així com les propietats i característiques dels 
materials presents. Cal, doncs, tenir una informació completa  de l’estructura en el seu 
estat original i per tots els estats que ha passat durant la seva vida, així com les 
tècniques constructives utilitzades en la seva execució i operacions realitzades, i 
finalment, però no menys important, de tots els agents que hi hagin pogut incidir i 
afectar i que l’han portat a l’estat en que es troba actualment. (ICOMOS 2004)  Amb 
aquesta informació es fa una avaluació del nivell de seguretat actual de l’estructura 
que ajuntarà un anàlisis qualitatiu de observació de l’estat de l’estructura i 
deteriorament dels materials, amb un anàlisi quantitatiu que engloba tot un seguit 
d’assajos per quantificar els danys. 
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Un cop tenim tota la informació i sabem en quin nivell de seguretat ens trobem, s’ha de 
plantejar quines són les accions que s’han de portar a terme i quines no, tenint en 
compte, que aquestes actuacions han de ser proporcionals als objectius de seguretat i 
es mantindran en nivells mínims que compleixin aquests objectius de seguretat i 
durabilitat sense perjudicar el monument i els seus valors històrics, per tant no 
s’emprendrà cap tipus d’actuació si no s’ha avaluat com a totalment necessària i no 
agressiva en front la integritat artística de l’objecte d’actuació, que en el nostre cas és 
un edifici eclesiàstic. Si finalment es valora necessària l’actuació, cal fer una bona 
elecció entre tècniques “tradicionals” i “innovadores” prioritzant sempre aquelles menys 
invasives i més en sintonia amb les característiques constructives originals i que li 
confereixen valor patrimonial, tenint sempre en compte els requisits de durabilitat i 
seguretat. Això sí, siguin les que siguin les tècniques adoptades s’haurà d’intentar en 
mesura de lo possible que siguin reversibles, per tal de poder ser corregides si en 
algun moment es coneix una tècnica més eficient i més adaptable al cas, així com per 
facilitar-ne possibles intervencions futures de reparació, restauració o simplement de 
manteniment. 

Es necessari recordar i tenir present que l’elecció de materials haurà de ser 
conseqüent amb aquells que es van emprar originalment i en mesura de lo possible es 
reciclaran aquells que no estiguin massa danyats, ja que  i en cas d’elecció de 
materials nous hauran de tenir unes característiques i una tipologia similar als originals 
si no igual, i assegurar-ne la compatibilitat a curt i llarg termini. 

És molt important també que totes les activitats a executar puguen ser objecte d’un 
control exhaustiu i es descartarà qualsevol intervenció el control de la qual sigui 
impossible i per tal qualsevol proposta d’intervenció haurà d’anar acompanyada d’un 
pla de monitorització que es portarà a terme durant tot el procés d’execució . Totes 
aquestes activitats de control i monitorització seran documentades detalladament i es 
conservaran com a part de la història de l’estructura (ICOMOS 2004). 

Directrius. 

Un cop sabem les disposicions generals per la realització d’una intervenció per 
restaurar un edifici/monument, analitzarem més profundament com abordar el tema de 
l’estructura, que és el tema que ens ocupa principalment. 

Les patologies de caire estructural es produeixen principalment quan les tensions 
provocades per l’efecte de diferents accions excedeixen la resistència dels materials 
que conformen la pròpia estructura. Per això hem comentat que cal tenir una 
informació complerta dels materials que tenim i en quin estat es troben i també de 
totes les accions que i incideixen, ja que les lesions es produeixen quan hi ha una 
variació en les forces que actuen sobre la estructura o una disminució de la resistència 
dels materials per motius com per exemple el del nostre cas, l’efecte de l’aigua per 
filtracions. Aquestes variacions en les capacitats resistents són un factor 
importantíssim a tenir en compte ja que un dels objectius principals a l’hora de 
restaurar i conservar un edifici es la estabilització de les resistències de materials. 

En el nostre cas, l’Església del Sagrat Cor de Vistabella té una estructura en el seu 
campanar bàsicament formada per obra de fàbrica pensada per absorbir els esforços 
de compressió i una sèrie de tirants metàl·lics, col·locats posteriorment de finalitzar la 
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obra, per tal d’assumir els esforços de tracció que provoca sobretot l’acció del vent en 
un element de tipologia esvelta com és el campanar. 

Hem comentat que la obra de fàbrica està pensada per assumir els esforços de 
compressió, segons les seves característiques, i poden presentar problemes si es 
veuen afectades per altres tipus d’esforços provocats per agents com per exemple el 
vent en construccions altes o forces provocades per l’augment de volum de 
l’armadura, com és el cas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per tal d’analitzar l’origen dels danys, cal fer un anàlisi dels esforços que actuen sobre 
la fàbrica i determinar els nivells i la distribució de les tensions encara que inicialment 
sigui d’una manera aproximada. Un anàlisi visual de les lesions ens pot donar molta 
informació sobre la trajectòria de les tensions, com podem veure en la figura anterior. 
Ara bé, quan les tensions en algunes àrees significatives puguin aproximar-se 
s’acostin a la resistència màxima serà necessari un anàlisi més detallat de l’estructura 
o realitzar alguns assajos per tal de conèixer exactament quant tensionats estan 
aquests punts i la seva resistència exacta. 

Entre les diferents mesures destinades a reforçar una obra de fàbrica tenim: 

- Rejuntat de l’obra de fàbrica, consolidació mitjançant morter de reparació. 

- Reforç mitjançant armadures metàl·liques. 

- Eliminació i reposició del material deteriorat. 

- Desmuntatge i reconstrucció de l’element constructiu de manera total o parcial. 

En referència al ferro o acer, el més important és protegir-lo de l’acció de l’aigua. En 
cas de elements que no estiguin molt danyats, es pot executar un procés de 
sanejament eliminant en primer lloc el rovell per mitjà de tècniques com per exemple el 

Imatge 2.2. Detall d’esquerda en la fàbrica provocada per un augment de volum de 
l’armat d’acer. Podem observar com l’esquerda recorre tota la longitud de la barra. 



Restauració estructural del campanar de l’església del Sagrat Cor de Vistabella  

41 
 

Escola politécnica superior 
d’edificació de Barcelona 

xorro d’arena, per a després recobrir-los d’algun component antiòxid. Aquells elements 
altament danyats que estiguen en una fase avançada de corrosió resulten perillosos ja 
que poden afectar com ja hem comentat als materials adjacents i també poden 
provocar una pèrdua molt gran de la capacitat resistent de l’estructura de ferro que en 
el nostre cas és la que absorbeix l’esforç del vent, i en cas de fallida portaria a la 
fàbrica de maó a suportar tensions de tracció per a les quals no està preparada. Per 
això aquests elements altament damnificats s’haurien de substituir per nous que siguin 
prou resistents com per exemple l’acer inoxidable. 

 Restauració superficial 

A banda dels danys estructurals, ja hem comentat que els monuments són objecte 
d’altres patologies de caire superficial que afecten a l’edifici sobretot des d’un punt de 
vista principalment estètic, però que també poden causar d’anys irreparables en els 
materials que tot i que molts no tinguin impacte en el sistema estructural de l’edifici, 
són una part molt important del mateix i contribueixen de forma molt notable en el seu 
valor patrimonial. Aquests elements hauran de ser sotmesos a processos de neteja i 
de fixació de lesions per tal de que recuperin el seu estat original o pròxim a aquest.  

En primer lloc hem d’analitzar els factors que poden actuar en el deteriorament del 
material i que a grans trets són tres: Aquells propis del material (composició, 
característiques tècniques, textura y espais buits), accions derivades d’agents 
atmosfèrics i del clima (acció del Sol, pluja, vent, canvis de temperatura, 
microorganismes) i aquells factors constructius o propis del mateix edifici 
(compatibilitat entre materials, càrregues, mètode d’aplicació). La determinació de 
l’origen dels danys a partir de les lesions observades ens permeten a part de la 
correcció de les lesions, el trobar una solució per tal de que no es tornin a produir les 
mateixes lesions en un futur. 

Quan els danys són importants o hi ha molt deteriorament és necessari actuar 
directament sobre el material corregint les lesions i no tant sols protegint o prevenint. 
“La selecció d’un tractament de conservació o reparació s’ha de definir tenint en 
compte la seva eficàcia, idoneïtat i compatibilitat amb els material, ja que aquests 
tractaments en cas de ser erronis, podrien provocar l’efecte contrari infligint danys 
sobre els elements que es volien protegir i/o accelerar el seu procés de destrucció.” 
(Fort s.f.). Es important també l’elecció de la forma d’aplicació de la solució, per 
exemple, no es igual aplicar aigua amb una esponja que projectant-la a pressió.  

S’ha d’assegurar que qualsevol actuació o mesura de protecció sigui reversible, tal i 
com enuncien les Cartes Internacionals de Restauració del Patrimoni, de manera que 
si fossin perjudicials es poguessin substituir i/o combinar amb altres. 

Finalment comentar que com es tracta d’un edifici protegit, qualsevol actuació ha de 
ser, òbviament efectiva, sempre respectant al màxim el material original, sense la 
utilització d’elements destructius  
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2.3 ANÀLISI DEL CÀLCUL ESTRUCTURAL 
 

Com ja hem comentat, el principal motiu d’aquesta intervenció és la consolidació 
estructural del campanar de l’església del Sagrat Cor de Vistabella. Un dels passos, és 
el sanejament i restauració de la fàbrica de maó, encarregada de suportar els esforços 
de compressió generats pel pes propi del campanar. Però hi ha unes altres forces que 
hi intervenen, i generen esforços de tracció en la fàbrica, i aquí és on aquesta no té un 
comportament adient.  

Quan va caure el vèrtex de l’agulla a principis dels anys 30, Jujol va decidir col·locar 
un sistema de tirants metàl·lics que col·laboressin en la fàbrica per absorbir els 
esforços de tracció produïts per agents com per exemple el vent. Un total de 8 tirants 
(2 per costella principal) que s’estenen al llarg del campanar i que anirien coberts per 
un aplacat ceràmic que ja hem comentat que no ha funcionat bé. 

“El problema de la solució presentada, és que sembla ser que els tirants existents no 
estaven tesats (sistema passiu) ja que no consta el contrari en la documentació 
disponible. Això implica que aquests entren en càrrega en el cas que la fàbrica de maó 
estigui sol·licitada a tensions de tracció, el qual es desaconsella com a comportament 
adequat de la fàbrica.” (Señís, Roger 2015). Per això, la nova solució presenta la 
substitució dels antics tirants per uns altres de nous d’acer inoxidable, que a diferència 
dels que va col·locar en Jujol aniran tesats, per evitar que la fàbrica entri en càrrega 
davant d’esforços de tracció, i que aquests siguin absorbits únicament pels tirants. Així 
doncs, és important fer un càlcul acurat del tesat dels tirants. 

A continuació, explicarem com s’ha arribat al resultat del tesat dels nous tirants, 
explicant els assajos que s’han realitzat a la fàbrica i veient el mètode de càlcul utilitzat 
pel Roger Señís, Dr. Arquitecte i consultor d’estructures arquitectòniques.  

  
Imatge 2.3.1 Croquis en planta del campanar amb la distribució de costelles. De P1 a P4, son les 

costelles principals que es perllonguen fins a la creu i que contenen els tirants longitudinals. S1 i S2 
son costelles secundàries que arriben només fins al sostre de pla de campanes. 
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ASSAJOS: 

Per poder calcular el tesat dels tirants, hem de conèixer el comportament mecànic de 
la fàbrica. A quines tensions està sotmesa, i d’aquesta manera arribar al càlcul del 
reforç. 

Per obtenir aquesta informació es realitzaran una sèrie d’assajos que a continuació 
explicarem amb detall: en primer lloc un anàlisi estructural inicial del campanar, en 
segon lloc l’anàlisi de deformacions mitjançant l’assaig Hole-Drilling, i finalment, un 
assaig d’identificació del comportament dinàmic de la fàbrica de maó. 

Anàlisi estructural inicial del campanar 

L’objectiu d’aquest anàlisi es determinar els esforços que sofreix la fàbrica derivats del 
pes propi, i per conseqüent, trobar les tensions en el punt on després es realitzarà 
l’assaig del Hole-Drilling, la base del campanar. Amb aquesta informació més les 
deformacions que obtindrem en l’assaig següent, trobarem un primer valor aproximat 
del mòdul d’Elasticitat (E) de la fàbrica. 

Un cop realitzat el càlcul, trobem que la tensió en el punt d’anàlisi, oscil·la entre -1.95 i 
-2.31kg/cm2. En el gràfic que en resulta, veurem clarament l’estat tensional del conjunt 
del campanar. 

  

Imatge 2.3.2 Gràfics d’estat tensional de les costelles principals del campanar derivat d’esforços per pes 
propi en Kg/cm2. Crèdits de la imatge al Dr Roger Señís, ANNEX 2 del Projecte d'execució. 
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Assaig Hole-Drilling 

El Hole-Drilling és el primer dels assajos que es realitzen in situ. Es tracta d’una 
tècnica d’assaig no destructiva per quantificar les tensions reals de servei a les quals 
està sotmesa la fàbrica. L’assaig ens permetrà trobar un valor aproximat del mòdul 
d’elasticitat (E) que confirmarem amb el pròxim assaig. 

L’assaig es basa en l’anàlisi de les deformacions produïdes en la fàbrica davant de 
l’eliminació d’una petita part de material mitjançant un mètode de perforació. Aquesta 
eliminació de material, genera una relaxació de les tensions que afecten a la zona 
d’estudi. La relaxació es captada per 3 bandes etensiomètriques disposada d’una 
forma determinada. Convencionalment, les bandes es col·loquen així: la primera 
seguint l’eix horitzontal, la segona en sentit vertical formant un angle de 90º amb la 
primera i per últim la tercera es col·locarà en la prolongació de la bisectriu formada per 
les dues primeres però en el costat oposat. No es tracta de una posició arbitrària, sinó 
que ve regulada per normativa, concretament per la norma ASTM E837-99. La norma 
recorda també que s’ha de tenir molta cura amb el polit de la zona.  

Per a realitzar l’assaig in situ, necessitarem el següent material: 

- Galgues extensiomètriques: Són uns sensors que s’encarreguen de mesurar les 
deformacions produïdes a la fàbrica. Es col·loquen sobre la superfície de maó 
mitjançant unes tires adhesives i es deformaran segons ho faci la fàbrica provocant 
una variació en la seva resistència mecànica. 

- Pont de Wheatstone: Conjunt de 4 resistències que formen un circuit tancat que 
mesura resistències desconegudes mitjançant l’equilibri del pont. 

- Equip multicanal de mesura de deformacions: Aparell que detecta les variacions de la 
resistència mecànica de les galgues extensiomètriques i marca les deformacions de 
l’element estudiat. 

-Trepant especialitzat: Per realitzar la perforació. 

A continuació, descriurem els passos que es segueixen en la realització de l’assaig en 
una de les costelles principals per a l’obtenció de dades: 

1. En primer lloc es realitzarà un replanteig de la zona d’anàlisi, definint quin és el 
centre del perforat i en quin lloc es col·locaran les galgues. Un cop definida la posició, 
procedirem a la realització del forat que marcarà el centre per a la perforació. 

 

 

 

 

 

Imatge 2.3.3 Replanteig de l’assaig en la zona d’anàlisi.  Imatge 2.3.4  Realització de forat guia per la perforació. 
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2. Seguidament es condicionarà la zona per a la bona pràctica de l’assaig, polint la 
superfície per a la bona adherència de les galgues tenint en compte que, segons la 
normativa ASTM E837-99, cada una de les galgues anirà situada en maons diferents, 
al igual que el centre de la perforació. Abans de polir-la, es netejarà per deixar-la 
preparada per la polidora. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Amb la zona ja condicionada, situarem les galgues en el seu lloc corresponent. La 
normativa ASTM regula la seva disposició, i senyala que la primera de les galgues 
anirà en l’eix vertical que parteix del centre de la perforació, i la segona en l’eix 
horitzontal. Finalment, la tercera galga es col·locarà en la bisectriu de les dues 
anteriors però en el costat oposat. Les tres estaran unides per una circumferència de 
diàmetre D. Un cop les 3 galgues estiguen col·locades es revisarà que la seva 
disposició sigui la correcta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Aquestes 3 galgues extensomètriques es connectaran a un equip multicanal de 
mesura de deformacions mitjançant mig Pont de Wheaton*.  

 

 

Imatge 2.3.5 Neteja  de la superfície d’assaig. Imatge 2.3.6 Polit de la superfície d’assaig. 

Imatge 2.3.7 Col·locació i connexió de les galgues extensiomètriques. 
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5. Per últim es realitzarà la perforació amb un trepant especialitzat, i amb un diàmetre 
d, determinat pel diàmetre D de la circumferència que uneix el centre de les tres 
galgues. Així doncs, el quocient entre “d” i “D” tindrà un valor comprés entre 0.3 i 0.5. 
La perforació, d’altra banda, es realitzarà a una profunditat de 0.4D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un cop realitzat l’assaig obtindrem uns resultats de deformació que quedaran reflectits 
en 3 gràfiques, una per a cada galga. Veurem que totes tres tenen en comú una pic 
d’augment de la deformació al començament, això es deu ala deformació inicial 
produïda en el moment de la perforació. Els resultats rellevants són aquells a partir 
dels 1000 segons, quan ja s’han estabilitzat les tensions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 2.3.8 Perforació mitjançant trepant especialitzat. 

Imatge 2.3.9 Gràfica de deformacions obtingudes en la galga nº1. Crèdits de la 
imatge al Dr Roger Señís, ANNEX 2 del Projecte d'execució. 

Imatge 2.3.10 Gràfica de deformacions obtingudes en la galga nº2. Crèdits de la 
imatge al Dr Roger Señís, ANNEX 2 del Projecte d'execució. 
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Les gràfiques revelen que les deformacions s’han obtingut en la galga nº2, 
corresponent a l’eix vertical. Obtenim unes deformacions que oscil·len entre 24.45µm i 
23.35 µm “Destacar que en les galgues 1 i 3, les tensions s’estabilitzen per a valors 
molt propers a 0, de manera que s’obté clarament una tensió vertical corresponent a 
les càrregues gravitatòries que sol·liciten l’element assajat (Galga 2).” (Señís, Roger 
2015) 

Amb aquests resultats i l’equació del mòdul d’elasticitat que equival al quocient entre la 
tensió i la deformació, obtindrem 4 valors de E, combinant els resultat de l’anàlisi inicial 
de l’edifici i els resultats de l’assaig. La mitja d’aquests serà el valor aproximat que 
busquem. 
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�
� 	
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�
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0.231	�/�

23.35�
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El valor mitjà aproximat de E que obtenim és E=8961.85 N/mm2.(Crèdits del càlcul al 
Dr Roger Señís, ANNEX 2 del Projecte d’execució) 

Assaig d’identificació del comportament dinàmic de la fàbrica de maó massís 

Aquest segon assaig té per objectiu determinar les freqüències i modes de vibració 
d’un element de l’estructura de fàbrica de maó. Informació que ens permetrà validar la 
E que hem trobat amb l’assaig Hole-Drilling. 

En aquest cas actuarem sobre una de les costelles no estructurals que resultarà més 
fàcil de modelar donades les seves condicions de contorn real. L’assaig s’executa 
mitjançant la instal·lació d’una xarxa d’acceleròmetres que permet determinar el 
comportament vibratori d’aquesta, en particular les seves freqüències i modes de 
vibració naturals/fonamentals. Aquesta simulació associada a un model de simulació 

Imatge 2.3.11 Gràfica de deformacions obtingudes en la galga nº3. Crèdits de la 
imatge al Dr Roger Señís, ANNEX 2 del Projecte d'execució. 
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numèric permet donar una estimació sobre les característiques mecàniques de 
l’estructura, la seva integritat i detectar els punts més dèbils estructuralment. Es tracta 
d’un assaig associat a un anàlisi modal numèric del mateix element. 

L’execució d’aquest assaig requereix la definició de 13 punts sobre la superfície de la 
costella que hem decidit serà objecte d’estudi. En tres d’aquests punts es col·locaran a 
portell els acceleròmetres que recullen les vibracions en aquests punts. El valor 
representatiu de cada punt de mesura s’obté com a resultat d’amitjanar la resposta de 
quatre impactes en cadascun dels punts. 

Per realitzar aquest assaig dinàmic necessitem 3 acceleròmetres, un martell i un 
aparell per mesurar les dades obtingudes. I el realitzarem de la següent manera. 
Marcarem en la costella els 13 punts i col·locarem els acceleròmetres en 3 dels punts i 
els connectarem a l’aparell de mesura. Acte seguit procedirem a la realització dels 
impactes i la presa de dades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Imatges 2.3.12 Replanteig dels punts d’impacte i col·locació dels acceleròmetres per a la prova 
dinàmica. 

Imatges 2.3.13 Martell i realització de la seqüència d’impactes per a la prova dinàmica. 
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“S’analitza la costella realitzant la comprovació de les freqüències obtingudes per a 
cinc modes de vibració i obtenim un model representatiu per a cadascun dels modes 
de vibració. 

Els valors de les freqüències dels modes naturals/fonamentals obtinguts d’acord a 
l’assaig 2, exposat a l’assaig 2 permetrà realitzar una anàlisi modal del mateix element 
resistent, per tal d’establir el Mòdul d’Elasticitat definitiu així com les condicions de 
contorn (tipus de recolzaments) de la fàbrica que forma l’estructura del campanar. 

Per dur a terme aquest segon anàlisi prenem el valor de 8.916 N/mm2 com a E de la 
fàbrica de maó massís que compon l’estructura. Es modelitzen mitjançant 
recolzaments elàstics (molles) amb diferents rigideses les condicions de contorn de la 
costella. Es tracta d’obtenir a través de l’anàlisi modal una resposta dinàmica similar a 
l’ obtinguda a la prova dinàmica, es a dir que per als 5 models analitzats les 
freqüències siguin properes a les de dit assaig. 

Obtindrem d’aquesta manera la prova de que el Mòdul d’Elasticitat obtingut en el 
primer assaig i pres per realitzar el present càlcul és el correcte: 8.916 N/mm2. Hem 
obtingut també uns resultats que ens permeten validar les condicions de contorn 
definides de manera que seran vàlides per a l’anàlisi final a realitzar, en el qual 
s’estudiarà el comportament resistent de l’estructura complerta del campanar per 
realitzar la proposta de reforç.”  (Señís, Roger 2015) 

Determinació del tesat dels tirants 

Amb els assajos realitzats, ja podem determinar el tesat dels tirants. Aquests es 
dividiran en 3 parts: 

- Tram 1: Des de la cota inferior de la base del campanar fins al nivell 3 (3,10m) 

- Tram 2: Des de nivell 3 a nivell 4 (2.56m) 

- Tram 3: Des de nivell 4 a nivell 6 (2,56m) 

 Per el primer tram, la força de tesat serà de 75KN, per l segon tram de 60KN i 
finalment per al tercer una força de 30KN. Amb aquestes forces i mitjançant la llei de 
Hooke podrem veure l’augment de longitud dels tirants en cada tram que serà de 6, 4 i 
2mm respectivament. 
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3. SEGUIMENT D’EXECUCIÓ D’OBRA 
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FITXA: 00                     DATA: 23 de Maig de 2016                   FASE: Signatura d’acta de replanteig 

ASSISTENTS 

- La Propietat:................................................................................ Mn Joan Maria Ferrer 

- Direcció Facultativa:.....................................................................Santi Prats i Rocavert 

........................................................................................................Susana Pavón Garcia 

- Constructora:.............................................................................. Roser Galceran i Piñol 

 ...............................................................................................................Julia Ruiz Uguet 

-Altres:..........................................................................................................Ivan Ortiz Sol 

 

PLANTEJAMENT 

Aquesta fitxa de seguiment servirà com a model per a les que vindran de forma 
posterior, corresponents a cadascun dels dies en que s’ha realitzat visita d’obra per 
part de la direcció facultativa. La seva estructura serà la següent:  

En la part superior de la fitxa s’indicarà la data de la visita i en quina fase de la 
intervenció ens trobem. Tot seguit, es citaran les persones presents en la visita d’obra i 
a continuació, com estem fent ara, es farà un comentari sobre l’estat de les obres i 
quins objectius es plantegen per a la següent visita. Després de la presentació, es 
redactaran totes aquelles decisions preses per part de la direcció facultativa i la 
direcció d’execució. Finalment, s’adjuntaran aquelles fotografies preses durant la visita. 
Com a excepció, en aquesta primera fitxa, es fa també una petita descripció de l’obra. 

Avui, primer dia de visita a l’església del Sagrat Cor de Vistabella amb el motiu de la 
signatura de l’acta de replanteig i d’inici d’obres Per part de la propietat, la direcció 
facultativa i l’empresa constructora. Es realitza també una visita al campanar i es fa un 
recull de fotografies de l’estat actual de l’edificació.  

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE: 

Projecte de restauració de l’Església del Sagrat Cor de Vistabella (Fase 1) en el 
municipi de Vistabella, La Secuita. Fase corresponent a la consolidació estructural del 
campanar i restauració de cobertes.  

- Autor del projecte: Santi Prats i Rocavert 
- Directora d’execució: Susana Pavón Garcia 
- Cap d’obra: Julia Ruiz Uguet 
- Representant de la propietat: Mn Joan Maria Ferrer  
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TEMES TRACTATS: 

En aquest apartat classificarem els diferents temes tractats durant les reunions de 
visita d’obra relatius als diferents àmbits d’actuació dintre de la obra. És per això que 
els classificarem utilitzant aquests àmbits que comentem de manera que en 
cadascuna de les fites de seguiment farem un recorregut per cada àmbit diferent de la 
obra ja tinguin més o menys protagonisme en la reunió en qüestió.  

És una forma molt interessant de classificar la informació que es recull de les visites 
d’obra ja que ens permet comprovar com cada actuació individual pot presentar 
problemàtiques diferents i d’aquesta manera podem ordenar cronològicament totes 
aquelles fases per les quals passa cada àmbit individual de la intervenció. 

Distribuirem l’obra en 6 àmbits d’actuació, i hi haurà un 7è que englobarà aquelles 
qüestions que no corresponen a cap dels anteriors.  

1.Bastides:  

En l’àmbit de les bastides, es debat amb el representant de l’empresa LAHYER una 
modificació en el plantejament de la construcció del sistema previst pel muntatge de la 
bastida. Es planteja una solució que divideix la bastida en dues parts diferenciades 
respecte al pla de campanes. Això es deu a que la construcció d’una única part, 
provoca que hi hagi una gran transmissió de càrrega en els recolzaments sobre les 
voltes. Així doncs, i amb la solució que es proposa, les voltes nomes rebrien algunes 
empentes mínimes generades per la part inferior de la bastida que arriba fins el pla de 
campanes, ja que es disposa que aquesta part recolzaria en el terreny mitjançant unes 
torres exteriors. Per a la part superior, es planteja una solució que consisteix en 
recolzar tota la part de la bastida que cobreix des del propi pla de campanes fins la 
creu sobre un sistema de travessers de fusta que es disposarà en la plataforma del pla 
de campanes i que transmetrà les càrregues als arcs principals de l’església. Per últim, 
es planteja també que la bastida no es formi tota sencera des de l’inici de les obres, si 
no que s’aniran afegint plataformes addicionals al nucli principal de la bastida, quan 
certes operacions ho requereixin, i d’aquesta manera s’aconsegueix una reducció de la 
transmissió constant de càrregues. 

Així doncs, es demana a l’empresa que faci el càlcul de la bastida i desenvolupi el pla 
de muntatge. A més a més es recorda que no es condició indispensable el certificat de 
muntatge i estabilitat per part de les empreses subministradora i instal·ladora, el qual 
s’anirà actualitzant per cada annex que es realitzi a la bastida.  

2.Parallamps: 

L’empresa constructora remarca que el parallamps disposa de punta radioactiva. Serà 
necessari, doncs, que sigui una empresa especialitzada qui s’encarregui del 
desmuntatge, ja que la radiació que emeten aquests tipus de parallamps és mínima, i 
no suposen cap tipus de perill en si mateixos, però si que podrien arribar a ser 
perillosos en cas de una incorrecta manipulació, o una gestió inconvenient del propi 
element un cop extret i si es decideix desfer-se’n. 
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Per tant la direcció facultativa demana a l’empresa constructora que presenti una 
planificació del desmuntatge de l’element presentant una avaluació dels riscs que 
poden aparèixer i les mesures de seguretat que s’adoptaran en el procés. També es 
demana una valoració de subministrament i instal·lació d’un nou parallamps. 

3.Fàbrica i pedra: 

En aquest punt , de molta importància, es tractaran totes les qüestions relatives a la 
fàbrica de maó, elements ceràmics (excepte aquelles peces relatives a l’aplacat dels 
tirants) i elements de pedra ornamental. 

La DF sol·licita mostres de maó a utilitzar i altres peces ceràmiques per a verificar que 
aquestes són fidels a les peces originals de la construcció del campanar. 

4.Creu: 

L’empresa constructora presenta un pla de desmuntatge de la Creu. 

5.Perfils i d’altres elements metàl·lics: 

En quant als perfils d’acer, recordem, aquells que serveixen com a baranes per a la 
zona del campanar i aquells que actuen com a remat de la coberta del pla de 
campanes, seran substituïts per perfils de la mateixa tipologia i dimensions en acer 
inoxidable AISI 316. Es sol·licita a l’empresa constructora que presenti mostres dels 
perfils nous per ser avaluats i aprovats per la DF.  

S’aprova el desmuntatge complert de les dues campanes existents, els mecanismes 
d’accionament d’aquestes i dels perfils que les suporten, i la seua baixada a un lloc 
segur d’aplec. 

6. Atirantat: 

En aquest punt de l’obra, el sistema de tirants del campanar encara no es contempla ja 
que és una fase que encara tardarà en començar. 
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Imatge  00.1. Detall de la part superior del campanar amb la creu i el parallamps 
de punta radioactiva i el cable que va a terra. 

Imatge 00.2 Mostra de pedra exterior. 
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Imatge 00.4 Aplacat ceràmic dels tirants en les 
costelles principals 

Imatge 00.5 Perfils d’hacer i el seu empotrament. 
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ASSISTENTS 

- Direcció Facultativa:.................................................................... Susana Pavón Garcia 

- Constructora:........................................................................................ Julia Ruiz Uguet 

-Altres:..........................................................................................................Ivan Ortiz Sol 

PLANTEJAMENT  

Segona visita d’obres amb força temes a tractar. Les bastides es troben ja en procés 
de muntatge, però encara veurem que falta definir-ne algunes parts.  

Ja s’ha realitzat la implantació de l’obra amb les casetes per al personal i els sanitaris, 
i s’han definit en l’esplanada rere l’obra les zones d’aplec de material ocupades ja pels 
tubs que conformaran la bastida. Queda també vallada la zona d’operacions de l’obra 
que correspon a aquesta explanada situada rere l’obra per tal de que ningú aliè a 
l’obra hi pugui accedir. 

Comentar també que hem fet amb la Susana un petit tomb pel poble de Vistabella per 
observar cóm de protagonista és la pedra del camp de Tarragona en l’arquitectura 
tradicional del poble. 

 

  

Imatge 01.1 Vista de l’església en la fase d’inici 
de muntatge de bastides. 
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TEMES TRACTATS  

1.Bastides:  

Com hem comentat, s’inicia el muntatge de les bastides  L’escala d’accés al pla de 
coberta ja es troba erigida, i els tècnics instal·ladors estan muntant l’estructura que 
s’aixecarà fins el pla de campanes. No obstant, s’ha desestimat la proposta de 
recolzament de la part inferior de la bastida en torres exteriors sobre el terreny. Entre 
la DF i l’empresa constructora es discuteix la solució definitiva. 

En el muntatge de les bastides els puntals recolzen sobre uns llistons de fusta que 
redueixen la puntualitat de les càrregues, però al ser elements molt rígids poden 
provocar recolzaments diferencials concentrats per assentament de la bastida. Així 
doncs, la DF indica que s’utilitzarà un element a sota dels llistons per amortir el 
contacte d’aquests amb l’edifici i assegurar un recolzament correcta, es tracta de 
suports de poliestirè extruït de 4cm de gruix. 

3.Fàbrica i pedra: 

S’ha de tenir cura per actuar sobre la pedra i la ceràmica en el procés de neteja i 
restauració, per això abans de posar-se amb aquesta operació, la DF demana al tècnic 
de l’empresa constructora una mostra en peces alienes a la obra però de les mateixes 
característiques per tal de comprovar que els mètodes emprats no seran perjudicials 
per al material tractat.  

S’indica que s’ha de limitar al màxim l’ús de productes de neteja que podrien afectar 
als materials. Molta cura sobre tot en les voltes que presenten un grau elevat de 
porositat i hi ha por de que es puguin produir filtracions d’aigua durant el procés de 
neteja. 

Es tindrà cura en la neteja sobretot de la pedra i també de la fàbrica ja que el color 
negre del liquen pot dissimular esquerdes existents en els elements. 

5.Perfils i d’altres elements metàl·lics: 

Es comenta es procedirà a la utilització de una imprimació epoxi antioxidant 831 de 
TITAN (es presentarà la corresponent fitxa tècnica i certificat de qualitat) per a 
preparar els perfils per l’acabat final. Aquesta capa i el posterior acabat es realitzaran 
al final, un cop les bastides s’hagin retirat. Es recorda que aquelles parts dels perfils 
que vagin encastades no es pintaran.  
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6. Atirantat: 

Es fiquen indicacions per al replanteig dels tirants del campanar. Aquest haurà de ser 
al mil·límetre per a la correcta disposició de tots els elements que conformen l’atirantat 
del campanar,i la seva fabricació. Es col·locaran les platines, es passaran els tirants 
metàl·lics, i es mecanitzaran i posteriorment pintaran. 

7. Altres: 

Hem de parlar de seguretat y salut, queda pendent encara la col·locació del tancat 
perimetral de l’edifici.  Aquest es troba en la plaça del poble i és per tant una zona de 
pas habitual per als residents de la zona. L’accés a l’església quedarà molt limitat en 
breus, i per tant la col·locació de les tanques és important no només per protegir el 
perímetre de l’edifici sinó també per evitar que les persones tinguin accés a les 
immediacions del temple. Aquestes es col·locaran a una distància mínima de 1.5m. 

S’ha de tenir en compte que al costat de l’església hi ha un parc infantil i que gairebé la 
totalitat d’aquest continuarà disponible per a l’ús dels habitants. Així doncs i per evitar 
que la tanca es converteixi en un element més de joc, aquesta anirà coberta per una 
lona que impedeixi la escalada i lligada per evitar qualsevol caiguda de l’element. 
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Imatge 01.2 Vista del mòdul d’escala de la bastida, que 
dóna accés al pla de cobertes. 

Imatge 01.3 Certificat de muntatge del mòdul d’escala 
de la bastida. 

Imatge 01.4 Tècnic construint la plataforma de bastides d’accès al nivel de cobertes i voltes.  
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Imatge 01.4 Detall del recolzament d’un puntal de la 
bastida sobre un pla inclinat de la coberta.  

Imatge 01.5 Zona d’implantació i aplec de material. 
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ASSISTENTS 

- Direcció Facultativa:.................................................................... Santi Prats i Rocavert 

...................................................................................................... Susana Pavón García 

- Constructora:.............................................................................. Roser Galceran i Piñol 

............................................................................................................... Julia Ruiz Uguet 

-Altres:..........................................................................................................Ivan Ortiz Sol 

 

PLANTEJAMENT  

Visita d’obra corresponent al dia 23 de Juny. L’obra es troba en fase de muntatge de 
bastides, concretament s’està enllestint la primera part de la bastida que arriba fins el 
pla de campanes. Es possiblement la part més complicada ja que és allí on l’estructura 
de la bastida recolza en les voltes que formen en la coberta.  

Han estat col·locades les tanques perimetrals de protecció tal i com s’havia previst i 
comencen a quedar clares algunes qüestions que podien ser problemàtiques relatives 
al tractament de la pedra i la fàbrica o als perfils d’acer inoxidable. 

  

Imatge 02.1 Vista frontal de l’església amb el 
progres de les bastides i les tanques perimetrals. 



Restauració estructural del campanar de l’església del Sagrat Cor de Vistabella  

65 
 

Escola politécnica superior 
d’edificació de Barcelona 

FITXA: 02                                DATA:23 de Juny de 2016                      FASE: Muntatge de bastides II 

TEMES TRACTATS  

1.Bastides:  

Segueix en marxa el muntatge de la primera fase de les bastides. S’ultimen els detalls 
importants per a l’execució de la segona fase, la corresponent al campanar. 
S’estableix una càrrega màxima en el pla de campanes de 420Kg (105 per cada 
branca d’arc), i es posen certes pautes en la execució de la fase en qüestió. No es 
muntaran totes les safates de la fase superior de la bastida fins que s’hagi completat el 
desmuntatge de la creu i la retirada de les campanes. 

La DF recalca a la cap d’obra que les bastides no son una zona d’aplec de material. 
Exigeix doncs que es controli la quantitat de material aplegada en la mateixa per tal de 
que no es generin sobrecàrregues. 

Es corregeix també una negligència en el muntatge de la bastida. Alguns puntals 
recolzen sobre unes saques disposades sobre pedres ornamentals de l’església. Es 
considera intolerable i es demana a la cap d’obra que ordeni la modificació immediata 
d’aquests recolzaments que posen en perill la integritat d’alguns dels elements més 
valuosos del conjunt del monument. 

2.Parallamps:  

Es sol·licita un pressupost per a la instal·lació del nou parallamps i la consulta a 
empresa especialitzada la viabilitat del pla de desmuntatge de l’actual. 

3.Fàbrica i pedra:  

Les mostres de neteja presentades pel tècnic restaurador de l’empresa constructora 
son satisfactòries i així s’aprova el protocol de neteja de la pedra i la ceràmica: 

Neteja manual amb raspall, aigua i sabó neutre, aplicació de biocida Biotin-T, un 
concentrat líquid de OIT i sals d’amoni quaternari que s’utilitza diluït en aigua en una 
concentració molt baixa i que actua en la reparació d’atacs microbiològics en 
superfícies de materials petris, morters, maó, etc. Un cop hagi actuat el biocida, 
s’eliminarà la capa d’element biològic amb una nova neteja amb raspallat manual amb 
aigua i sabó neutre per acabar amb una última aplicació definitiva de biocida. 

En aquelles zones on s’han realitzat les mostres de neteja, apareixen porus i forats a 
la fàbrica causats per la pèrdua del morter de rejuntat. S’efectuarà un nou rejuntat dels 
elements mitjançant una primera neteja del junt, aplicació d’un pont d’unió a base de 
resina acrílica i un morter de calç encara a confirmar. 

En la realització del rejuntat, la DF recorda als restauradors que tinguin en compte que 
ens trobem en època d’estiu i que les elevades temperatures obliguen a ajustar el 
procés de curat dels mortes o de humitejat de la ceràmica. 
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5.Perfils i d’altres elements metàl·lics: 

L’empresa constructora comunica la problemàtica de trobar alguns perfils que ha 
sol·licitat la DF. Es tracta de perfils molt antics i que ara ja no estan normalitzats o 
resulten fora de circulació. La DF demana un esforç per localitzar aquests elements, és 
a dir perfils normalitzats de les mateixes característiques. En cas de una impossibilitat 
final, es valoraran alternatives presentades per la constructora. 

A diferència del que es va comentar en la visita anterior, l’acer inoxidable no 
necessitarà de la capa antioxidant, sinó de un desengreixat i pont . 

6.Atirantat: 

Es parla de l’aplacat de tirants. Es una de les parts de l’església que es troba en pitjor 
estat ja que pràcticament totes les peces ceràmiques estan caigudes i està a la vista la 
massa de morter que els fixava. Abans de desmuntar l’aplacat s’ha de prendre nota 
d’aquelles peces que encara fan de revestiment i recuperar totes les peces que 
estiguen senceres i encara puguin reutilitzar-se per algun altre element. Recordem que 
en aquesta intervenció els tirants romandran vistos, i no es realitzarà aplacat algun. 

Així doncs, es decideix reemplaçar  els perfils de tipus TPN 35.35.2 per uns perfils 
TPN 40.40.2 i es resta a l’espera de la disponibilitat de la resta de tipus de perfils, ja 
que sembla que resulta complicat trobar els perfils en T amb les arestes arrodonides. 
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Imatge 02.2 Recolzaments de la primera fase de 
bastides en pla inclinat 

Imatge 02.3 recolzament erroni sobre pedra 
ornamental. 

Imtge 02.4 Vista de la tanca perimetral de seguretat rodejant l’església. 
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Imatge 02.5 Una mostra de neteja  sobre volta de 
l’església 

Imatge 02.6 Detall de la unió dels perfils de barana en el se upas per 
les costelles no estructurals. 
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ASSISTENTS 

- Direcció Facultativa:.................................................................... Santi Prats i Rocavert 

...................................................................................................... Susana Pavón García 

- Constructora:.............................................................................. Roser Galceran i Piñol 

............................................................................................................... Julia Ruiz Uguet 

-Altres:..........................................................................................................Ivan Ortiz Sol 

 

PLANTEJAMENT  

Visita d’obra corresponent al dia 6 de Juliol. El muntatge de les bastides està finalitzat i 
aquestes es troben en ús. Això ha permès poder d’accedir a la creu i realitzar-ne una 
primera cala per fer una planificació definitiva del desmuntatge. 

Els perfils normalitzats d’acer inoxidable segueixen donant problemes per ser 
localitzats, i es continua amb proves de neteja per alguns elements no estructurals de 
l’església. Un cop aprovada la del maó ara arriba el torn de la pedra. 

En el pla de campanes, comencen els treballs per descobrir els tirants existents 
amagats sota l’aplacat de pedra i el morter de fixació. 

Imatge 03.1 Vista frontal de l’església amb el 
sistema de bastides ja acabat. 
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TEMES TRACTATS  

1.Bastides  

Les bastides estan muntades i en ús. Sembla tot correcte, no obstant hi ha un parell de 
coses que la cap d’obra ha de revisar. S’ha de comprovar que la càrrega sobre la 
plataforma del campanar no excedeix de la determinada, ja que a simple vista sembla 
que podria ser així. 

Per últim, l’accés des de la plataforma a la bastida, presenta deficiències importants en 
el seu muntatge en quant a seguretat. El recolzament de l’escala no es l’adequat i en 
fer-ne ús, aquesta es belluga considerablement. Suposa un risc considerable per a la 
persona que la utilitza així que s’indica a la cap d’obra que ordeni la modificació i 
ajustament d’aquest element amb immediatesa.  

3. Fàbrica i pedra  

Per a la reintegració de junts, l’empresa constructora presenta diverses mostres de 
morter de calç. Entre totes elles la direcció facultativa escull la mostra H 1/2+1s 
corresponent a un morter de cal hidràulica amb dosificació 1:3. 

En quant a la neteja de deposicions calcàries sobre la pedra s’autoritza la neteja 
mitjançant la microprojecció de silicat d’alumini però sempre per part de un 
professional restaurador i es farà amb molta cura per a no produir cap lesió en 
l’element tal com abrasions, microfissures o modificacions del relleu de la pedra. 

4. Creu  

La creu ha sigut l’element protagonista de la visita d’avui. Amb les bastides ja 
muntades, s’ha realitzat una cala a la seva base i hem pogut observar que el sistema 
funciona de forma diferent al que es pensava.  

En obrir el forat a la base de la creu s’han trobat uns elements metàl·lics que semblen 
ser la prolongació dels tirants estructurals de les costelles del campanar. Així doncs es 
confirma pràcticament que la creu va ser realitzada in situ. Això modifica totalment el 
procés de desmuntatge i final muntatge de la creu.  En realitat, es planteja seriosament 
si cal seguir amb el pla establert de desmuntatge de la creu i reconstrucció íntegra de 
l’agulla del campanar.  

Després de debatre opcions, per avui es decideix seguir amb el pla establert. La creu 
es desmuntarà i gual, es tallaran amb una radial aquestes prolongacions dels tirants i 
la creu serà extreta i baixada a una zona segura d’aplec per a la seva restauració a 
cota de terra. Fins el moment del desmuntatge, la zona de la cala es falcarà 
degudament fins que la creu estés assegurada amb l’eslinga de la grua encarregada 
de la seva retirada. Es recorda, que es documentarà al detall la disposició de cada 
element individual de l’agulla del campanar per a una reconstrucció amb la màxima 
fidelitat a l’original i reutilitzant tots aquells elements que ho possibilitin. 
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Finalment, es discuteix sobre la nova implantació de la creu un cop finalitzada la 
reconstrucció de l’agulla del campanar. Es decideix prolongar els nous tirants fins a la 
part superior de l’agulla, on aniran roscades a una platina d’acer inoxidable sobre la 
qual recolzarà la creu. Per a la fixació d’aquesta, un cilindre metàl·lic serà col·locat en 
la part superior de l’agulla i serà l’encarregat de rebre i ubicar un vàstag que anirà 
integrat a la creu i que s’encaixarà perfectament al cilindre esmenat. 

5.Perfils i d’altres elements metàl·lics 

En aquest apartat ens trobem ja amb alguns dels perfils en obra i en fase de neteja 
mitjançant microprojecció de silicat d’alumini. 

Es confirma la impossibilitat de trobar alguns dels perfils normalitzats que demanava el 
projecte. No obstant, s’han aprovat substituts el més pareguts possibles als originals.  

Així doncs, es decideix reemplaçar  els perfils de tipus TPN 35.35.2 per uns perfils 
TPN 40.40.2 i per a donar l’aspecte de normalitzats, s’arrodoniran les arestes 
mecànicament imitant la morfologia dels perfils laminats normalitzats.  

En els perfils perimetrals del sostre del pla de campanes, s’ha trobat que són diferents 
de com estaven previstos, resulten ser perfils IPN 80 i no perfils LPN, i sembla que per 
les característiques no són originals. Així doncs es substituiran amb la mateixa 
tipologia de perfils en T de les baranes i la soldadura de platines d’acer inoxidable. 

Parlant de les baranes, es recorda que el detall d’unió ja comentat en les costelles no 
estructurals, haurà de ser reproduït de forma exacta i es deixarà vista utilitzant com a 
grapa una de idèntica d’acer inoxidable. 

6. Atirantat 

Amb les bastides ja muntades es realitza ja la neteja de la zona dels tirants existents 
en les costelles principals. Aquests es deixen al descobert mitjançant la retirada de 
l’aplacat ceràmic que encara queda present i del morter que cobria els tirants i que 
fixava l’aplacat. 

Podem observar que l’estat dels tirant originals és lamentable, amb un nivell de 
corrosió molt avançat amb zones on l’augment de secció dels elements i la pèrdua de 
material es molt notable. Amb aquest estat es veu que els tirants ja no complien cap 
tipus de funció estructural. 
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Imatge 03.2  Vista de la fase dos de la bastida entre el 
pla de campanes i la creu. 

Imatge 03.3 Escales de la part superior 
de la bastida. 

Imatge 03.4 recolzament de la part superior de la bastida en el pla de campanes. 
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Imatge 03.5 Imatge de fisura en pedra que haurà de ser subsanada. A sota veiem el detall d’unió 
dels perfils de les baranes. 

Imatge 03.6 Imatge de la cala a la base de la creu. Imatge 03.7 Detall de la cala de la creu amb els tirants 
que es prolonguen fins a l’interior de la mateixa 
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Imatge 03.8 Treballador polint i arrodonint les arestes 
dels perfils en T. 

Imatge 03.9 Treballador netejant els perfils amb 
microprojecció de silicat d’alumini. 

Imatge 03.10 Aplacat de tirant en una de les costelles 
principals. 

Imatge 03.11 Tirant original al descobert. 
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ASSISTENTS 

- Direcció Facultativa:.................................................................... Santi Prats i Rocavert 

..................................................................................................... Susana Pavón García 

- Constructora:.............................................................................. Roser Galceran i Piñol 

.............................................................................................................. Julia Ruiz Uguet 

-Altres:...............................................................................................Roger Señís López 

:...................................................................................................................Ivan Ortiz Sol 

 

PLANEJAMENT 

En aquest punt de la obra corresponent a la visita del dia 13 de Juliol, el protagonisme 
es per a la creu i per al sistema de tirants. Altres operacions segueixen en marxa com 
la substitució dels perfils d’acer inoxidable o la neteja encara d’alguns elements. 

En quant a la creu es segueix debatent sobre la viabilitat de desmuntar-la i refer 
l’agulla del campanar. I en quant als tirants,al realitzar les diverses cales en diferents 
punts del campanar es descobreixen nous sistemes de tirants inicialment no 
contemplats en sentit horitzontal que estan creant empentes en l’estructura de fàbrica 
del campanar i creant lesions greus a la fàbrica.  

Imatge 04.1 Obres en estat de cales en els 
tirants principals. 
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4.Creu 

Vista la problemàtica amb la creu, s’acorda no retirar-la i suspendre la operació de 
reconstrucció de l’agulla del campanar. Es considera que els elements que la 
conformen no es troben en un estat tant deteriorat com per a que sigui estrictament 
necessari retirar tota l’agulla i refer-la de nou. Així doncs, i seguint els criteris de 
restauració executats fins ara es procedirà a una restauració complerta tant del cos de 
l’agulla com de la creu. 

S’ordena tapar doncs la cala que s’ha obert en primer lloc netejant els elements 
metàl·lics i les parets del forat amb projecció de silicat d’alumini, tapant el forat amb la 
seva tapa original per a que actuï d’encofrat preveient que s’ha de deixar alguns 
espais per vessar el morter i controlar-ne el nivell i els excedents que surtin, omplir el 
forat amb un morter autonivellant epoxídic (s’utilitzarà Sikadur-42 especial ancoratges) 
aplicant-li el curat adient i finalment eliminar els excedents de morter quan hagi endurit 
i restituir l’acabat original. 

5.Perfils i d’altres elements metàl·lics 

Es segueixen substituint els perfils metàl·lics pels nous, pel moment tot va sense 
problemes en aquest aspecte. 

6. Atirantat 

Han aparegut sistemes de tirants que no es tenien en compte fins ara.  

El primer de tots està a la mateixa base del pla de campanes. i es tracta de un sistema 
de barres que recorren el perímetre del campanar. El segon el trobem just a sota de la 
coberta de campanes. En aquest punt, només continuen cap a dalt les 4 costelles 
principals, i de cadascuna d’aquestes, surten dues barres horitzontals que s van a 
trobar al centre de la coberta. La vista d’aquest tram deixa veure clarament com es 
produeix una esquerda important pel lloc just per on passen aquests tirants. El tercer i 
últim és un atirantat en forma de X que es troba en l’últim tram del campanar, un per 
abans de la coronació final d’aquest. 

En tots els casos, els tirants horitzontals es troben dintre de la fàbrica, per això 
inicialment no en teníem constància. Així doncs, aquests seran extrets, la part on eren 
ubicats serà sanejada i es substituiran per elements similars d’acer inoxidable seguint 
el més fidelment possible la solució de Jujol. 

En quan a l’atirantat longitudinal i principal, s’observa que les empentes provocades 
sobretot per la corrosió del propis tirants, han provocat unes esquerdes molt grans que 
hauran de ser reparades amb immediatesa. El sistema a seguir serà sanejar 
l’esquerda en tota la seva longitud eliminant tota resta de morter, brutícia o petites 
parts de maó que hi puguin haver. Es realitzarà un ataconat de l’espai present a les 
esquerdes mitjançant l’ús d’un morter a base de ciment d’enduriment ràpid i alta 
resistència (s’utilitzarà el morter de ciment de mina collet). 
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Un cop sanejades les esquerdes es realitzarà un cosit de les costelles per tal de 
recuperar el vincle entre tots dos cossos de la secció en forma de T mitjançant unes 
barres d’acer inoxidable en diversos punts en tota l’extensió de la costella.. 

Per motius de seguretat i vista la desvinculació existent entre les dues seccions, es 
prendran una sèrie de mesures per assegurar la estabilitat de la zona i que els 
treballadors puguin realitzar la reparació de les costelles perfectament i sense cap risc. 
Mitjançant sistemes d’estintolament i eslingues de seguretat.  
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Imatge 04.2 Estat de la coronació del campanar just abans de la creu. 

Imatge 04.3 col·locació del nou perfil de remat de 
coberta de campanes. 

Imatge 04.4 Col3Locació de perfils nous en les 
baranes del pla de campanes. 
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Imatge 04.6 Vista de l’esquerda que apareix com a conseqüència dels tirats horitzontals sobre la 
coberta del pla de campanes. 

Imatge 04.5 Sistema de tirants horitzontals en la base del pla de campanes. 
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Imatge 04.7  Area  de la zona de tirants horitzontals en el nivel superior del campanar. El cercle 
vermell senyala l’entrada del tirant a la fàbrica i la línia marca el recorregut del mateix. 

Imatge 04.8 Vistal de la desvinculació dels dos cossos 
de la secció en T de la costella. Estat de corrosió 
avançat en el tirant 

Imatge 04.9 Cata en la zona dels tirants. Punt d’unió 
entre tirants. 
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ASSISTENTS 

- Direcció Facultativa:................................................................... Santi Prats i Rocavert 

..................................................................................................... Susana Pavón García 

- Constructora:............................................................................. Roser Galceran i Piñol 

.............................................................................................................. Julia Ruiz Uguet 

-Altres:..............................................................................Conrado Aubach (parallamps) 

..................................................................................................................Ivan Ortiz Sol 

 

PLANTEJAMENT 

Visita corresponent al dia 21 de Juliol. La obra segueix en fase de consolidació 
estructural del campanar i fixació de les costelles principals. Es segueixen realitzant 
altres operacions com la substitució de perfils d’acer inoxidable. 

El campanar es troba estabilitzat amb la presencia ja de tots els estintolaments 
requerits i amb les corresponents eslingues de lligat. I s’han col·locat xarxes de 
protecció a la bastida per evitar despreniments de materials. 

  

Imatge 05.1 Consolidació de l’estructura del 
campanar i fixació de les costelles principals. 
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TEMES TRACTATS 

2. Parallamps 

S’acorda amb el representant de l’empresa parallamps Aubach el traçat del nou 
parallamps, amb unes fixacions al màstil d’acer inoxidable i amb el cable prenent terra 
pel pati interior de l’església. 

5.Perfils i d’altres elements metàl·lics 

S’ha descobert vincle entre els perfils en I de suport del sostre del pla de campanes 
mitjançant unes platines cargolades a l’ànima d’aquests que fa treballar tot l’anell a 
tracció per compensar les empentes de la volta. Aquests elements seran restaurats 
per trams seguint els criteris de restauració d’elements metàl·lics establert en el 
projecte. 

6.Atirantat 

El problema que segueix ocupant tota l’atenció de l’obra és el mal estat de les 
costelles estructurals. La desvinculació de les dues parts de la secció en T és 
absoluta, i això provoca una modificació en el pla d’actuació per a la fixació i reparació 
de les costelles.  

De manera urgent per motius de seguretat s’han posat estintolaments entre els nivells 
3 i 4 del campanar, llistons de fusta que transmeten les càrregues al pilar central, i s’ha 
cinchat tot el campanar a diversos nivells mitjançant eslingues de tipus ample (mínim 
5cm) i de 4000kg de capacitat de tracció, tensades a passiu i col·locades de manera 
que no entrin en contacte amb la fabrica, sobre taulons de recolzament. El tesat de les 
eslingues serà revisat diàriament i no es podran retirar fins que la DF ho ordeni. 

Canvia l’ordre d’execució dels treballs de fixació de les costelles degut al mal estat 
d’aquestes. Així doncs, en primer lloc es realitza el cosit de totes les costelles per 
recuperar el vincle entre els dos cossos de la secció en T, mitjançant barres d’acer 
inoxidable roscades en aquells punts que marqui la DF. Un cop totes les costelles 
estiguin perfectament cosides, es realitzarà la reparació de les esquerdes longitudinals 
i posteriorment la substitució dels atirantats horitzontals pels nous. 

Fins que acabin els treballs de consolidació de les costelles, no es farà ninguna cata 
més al campanar. Màxima prioritat per motius de seguretat. 
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Imatge 05.2 Detall de la pletina que lliga els perfils en I de suport del sostre de campanes. 

Imatge 05.3 Cinchat amb eslinga de la zona sobre sostre del pla de campanes. 
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Imatge 05.4 Estintolament al nivel superior del 
campanar just abans de la coronació. 

Imatge 05.5 Desvinculació total en la zona d’atirantat 
horitzontal al sostre de campanes. Cinchat necessari. 
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ASSISTENTS 

- Direcció Facultativa:.................................................................... Santi Prats i Rocavert 

...................................................................................................... Susana Pavón García 

............................................................................................................Roger Señís López 

- Constructora:.............................................................................. Roser Galceran i Piñol 

............................................................................................................... Julia Ruiz Uguet 

Altres:.........................................................................................................Miquel Llorens 

:.........................................................................................................................Sr Ramón 

:....................................................................................................................Ivan Ortiz Sol 

 

PLANTEJAMENT 

Continuen els treballs de reparació començant pel cosit d’aquestes, i s’inicien els 
treballs per a la realització de l’atirantat intermedi en els nivells 4 i 5 i es realitzaran 
algunes cales a l’atirantat intermedi en els nivells 2 i 3. Està en marxa la restauració de 
la creu que presentarà algun problema. 

Les eslingues continuen col·locades per motius de seguretat i comença el procés de 
desmuntat dels tirants. 

Imatge 06.1 Cosit de les costelles 
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TEMES TRACTATS 

1.Bastides  

Bastides muntades en la seva totalitat i amb xares de protecció per evitar la caiguda 
d’elements al terra. Cada dia es comprova la presència de elements a peu de l’edifici, 
si mai es veu que cauen elements s’intensificaran les mesures de protecció. 

Està previst que les bastides al nivell superior del campanar es desmuntin quan acabin 
les operacions de restauració de la creu. 

4.Creu 

El tècnic restaurador està realitzant mostres de neteja en la creu. Hi ha un problema 
amb el revestiment que se li va aplicar en l’anterior intervenció sobre l’església. Es 
tracta d’un revestiment de cloro cautxú que està resultant impossible de extreure ni tan 
sols amb mètodes físics com el projectat amb silicat d’alumini ni amb mètodes 
mitjançant decapats químics. 

El cloro cautxú es un tipus de revestiment que dóna unes característiques molt bones 
en quant a evitar l’aparició de fongs i d’altres microorganismes en la superfície del 
material. Les solucions per eliminar aquesta capa poden ser molt agressives i per això 
es seguirà investigant un mètode segur per a la creu. 

5.Perfils i d’altres elements metàl·lics 

Els perfils d’acer de les baranes estan col·locats i amb la correcta execució de 
l’encastat. Continuen les operacions d’execució dels remats amb perfils d’acer de la 
coberta del pla de campanes. 

4.Atirantat 

Avancen a bon ritme les operacions de consolidació de les costelles estructurals del 
campanar. Estan col·locades la majoria de les barres d’acer inoxidable per unir els dos 
cossos de la secció en T de les costelles i s’està recuperant la uniformitat en el treball 
de la costella. Les barres són de diàmetre 4mm i es col·loquen en un angle superior a 
45ª des del pla horitzontal per tal de que siguin autoportants en cas de que la resina 
d’injecció i adhesió que s’utilitza per fixar-les pegui adherència. 

Es realitzen mostres de l’ataconat i segellat de les esquerdes produïdes en les 
costelles amb morter collet i aquestes semblen satisfactòries. 

Per altra banda,com les operacions de consolidació de les costelles es troben en un 
punt avançat, es posen en marxa les operacions per a la realització del nou atirantat 
intermedi en els nivells 4 i 5. Aquest punt es trobava assegurat mitjançant les 
eslingues i l’estintolament de manera que es realitzen les preparacions a la fàbrica per 
a la ubicació dels nous tirants d’acer inoxidable. 
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Comencen també les operacions de desmuntatge del sistema de tirants longitudinals 
originals de Jujol. Tots els elements que s’extreguin, es registraran i catalogaran posat 
que després de la obra la intenció es museïtzar-les en un espai habilitat. Tenen una 
gran importància ja que van ser una solució original de l’arquitecte per en un moment 
molt marcat de la vida del monument, quan caigué una part del campanar durant la 
guerra. 
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Imatge 06.2 Vista de la bastida amb les arxes de 
protecció 

Imatge 06.3 Vista de la creu en fase de restauració 

Imatge 06.4  Baranes noves d’hacer encastades a 
les costelles. 
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Imatge 06.5 Barra de cosit col·locada en costella 
principal 

Imatge 06.6  Pas de barra de cosit per 
ñ’interior de la costella. 

Imatge06.7 Ataconat de l’esquerda de la costella 
amb orter collet. 
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Imatge 06.8 Ataconat de la zona d’atirantat intermedi en els nivells 4-5. Creació d’espais per 
introduir els tirants i les platines d’ancoratge. 

Imatge06.9 Retirada d’elements que lliguen els tirants 
originals. Conservació per museïtzar 
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ASSISTENTS 

- Direcció Facultativa:.................................................................... Santi Prats i Rocavert 

...................................................................................................... Susana Pavón García 

............................................................................................................Roger Señís López 

- Constructora:.............................................................................. Roser Galceran i Piñol 

Altres:.............................................................................................Elisenda Rosàs Tosas 

:..............................................................................................Pere Rovira i Pons (i equip) 

:....................................................................................................................Ivan Ortiz Sol 

 

PLANTEJAMENT: 

En aquest punt de l’obra, el cosit de les costelles està acabat i l’ataconat i segellat 
d’aquestes en marxa juntament amb la restauració dels elements de fàbrica. Així 
doncs comencen ja les operacions d’execució dels atirantats intermedis que ja 
s’havien preparat anteriorment. Segueixen les operacions de retirada dels tirants 
originals i també els treballs en la perfileria metàl·lica del sostre de campanes. 

Imatge 07.1 Realització de l’atirantat intermedi 
en els nivells 3-4 
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Però si hi ha algun aspecte a destacar en aquest punt de les obres es la presència del 
Departament de cultura de la Generalitat de Catalunya que venen a fer una visita a 
l’obra i amb els quals es tractarà d’un tema que resulta força polèmic. 

TEMES TRACTATS 

3.Fàbrica i pedra: 

Conforme es retiren els tirants existents i s’acaba de segellar les esquerdes que 
divideixen la secció de les costelles, es procedeix a la neteja i restauració de les peces 
de fàbrica i de pedra ornamental seguint els criteris i mètodes que ja han estat 
comentats amb anterioritat. 

5. Perfils i d’altres elements metàl·lics 

Segueixen les operacions de restauració dels remats de la coberta de campanes, es 
col·loquen elements nous, i es sanegen i restauren els encastaments. Tot segueix 
seguint les prescripcions del projecte. Els perfils aniran units per platines soldades a 
ells amb un solapament de 100mm que facilitarà el lligat horitzontal de tot el perímetre. 

6. Atirantat 

En primer lloc, s’estan col·locant els tirants d’acer per als atirantats intermedis, i 
segueixen els treballs de sanejament i restauració de l’atirantat a la base de 
campanes. 

En quant a l’aplacat original dels tirants, Els membres del Departament de Cultura de 
la Generalitat demanen que es reprodueixi de nou ja que Jujol va tapar els tirants i no 
els van deixar vistos, això dóna lloc a una diferència d’idees entre aquests i la direcció 
facultativa que exposa els motius per deixar els tirants vistos. En el pròxim punt del 
treball ho explicarem de manera més extensa.  
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Imatge 07.3 Mostra de neteja de fàbrica i pedra de les 
costelles ja cosides , ataconades i amb els tirants extrets. 

Imatge 07.4 Col·locat dels tirants als nivells 4-5. 

Imatge 07.2 Detall de la solución dels perfils en I del sostre del campanar. 
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Imatge 07.5 Atirantat dels nivells 2-3. S’obre per ser sanejat I preparer la zona per rebre els 
nous. 
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ASSISTENTS 

Direcció Facultativa:.................................................................... Santi Prats i Rocavert 

...................................................................................................... Susana Pavón García 

............................................................................................................Roger Señís López 

- Constructora:.............................................................................. Roser Galceran i Piñol 

................................................................................................................Julia Ruiz Uguet 

Altres:.............................................................................................Elisenda Rosàs Tosas 

:....................................................................................................................Ivan Ortiz Sol 

 

PLANTEJAMENT 

En aquesta fitxa s’ajunten les visites del dia 9 i del dia 15 ja que son dos dies entre els 
quals moltes de les feines s’han acabat o estan pràcticament acabades i d’aquesta 
manera tancarem gairebé totes les operacions deixant només pendent El final de 
l’atirantat.  

  

Imatge 08.1 Costelles preparades per rebre els 
tirants 
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TEMES TRACTATS 

1. Bastides 

La part de la bastida corresponent a l’agulla del campanar i al niell de la creu ha sigut 
ja retirada degut a que aquelles operacions que s’havien de realitzar en aquests 
elements ja han sigut executades i concloses. 

2.Parallamps 

Parallamps executat col·locat, en el màstil d’acer inoxidable que va col·locat a la creu 
amb unes abraçadores també d’acer inoxidable pintades del mateix color que la creu. 
Es prepararà la superfície del màstil desengreixant-lo i donant-li una capa d’imprimació 
per a pintar-lo també del color de la creu amb un esmalt sintètic. 

Es col·locarà el cable a mesura que es va desmuntant la bastida. 

3.Fàbrica i pedra 

La neteja i restauració de la fàbrica segueix avançant però encara no està acabada. 
Ho estarà per a la pròxima visita. Està , no obstant, acabada la zona del pla de 
campanes, i s’han preparat per a rebre els nous tirants unes rases a la fàbrica 
arrebossades amb un morter de calç de color semblant al de la pròpia fàbrica. 

Queden també acabats els treballs de restauració de la base de la creu i l’agulla del 
campanar.  

4. Creu 

Acabades totes les operacions de restauració de la creu. No s’ha rebut resposta de 
l’especialista de com tractar les restes de la capa de cloro cautxú de la creu, de 
manera que s’ha procedit a executar el pintat de la creu segons les prescripcions del 
projecte. 

5. perfils i d’altres elements d’acer 

Acabades les operacions relacionades amb els perfils d’acer tant de les baranes com 
del remat de la coberta del pla de campanes. 

S’havien extret les campanes i els seus perfils pel seu correcte aplec, però encara 
restaven unes platines cargolades a les costelles de fàbrica que han sigut retirades i 
no es conservaran. 
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6.Atirantat 

Acabats tots els processos d’atirantats horitzontals. En el cas dels tirants dels nivells 4-
5, les barres d’acer han estat soldades en el centre per una platina d’acer inoxidable 
en forma de X, En els seus extrems s’introdueixen en la fàbrica i surten per l’altra 
banda on van lligades a una platina d’acer inoxidable que posteriorment serà tapada 
amb peces de ceràmica. Aquest atirantat treballarà de forma passiva. 

L’atirantat dels nivells 2-3 està ja totalment cobert per la fàbrica. Les barres de 16mm 
estan protegides per unes beines que n’asseguraran el seu tesat posterior a l’ataconat 
de la part que quedarà embeguda dintre la fàbrica en el seu extrem van units a unes 
platines d’acer inoxidable seguint el model de l’atirantat superior. Es realitza el tesat 
dels tirants d’aquesta zona. 

Els tirants horitzontals inferiors estan restaurats i coberts ja definitivament. 

Per últim, es fan les perforacions a la base de les costelles per ubicar els calaixos de 
tesat, que quedaran ataconats amb peces de fusta fins la col·locació dels calaixos de 
tesat. També es preparen les zones que rebran les patines intermèdies dels tirants 
longitudinals. 
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Imatge 08.2 Vista del frontal de la creu amb les 
bastides tretes i la fàbrica i pedres ja restaurades. 

Imatge 08.3 Vista posterior de la creu amb el 
parallamps ja col·locat en  el mástil abraçat a la 
mateixa. 

Imatge 08.4 Rasa en la costella per ubicar els tirants 
longitudinals 

Imatge 08.5 Detall de la rasa amb el forat per on 
passarà el tirant fins a la caixa d’atirantat 
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Imatges 08.6 Pedres ornamentals netejades i restaurades. 

Imatge 08.7 Cobert a del pla de campanes acabada. 
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Imatge 08.8 Atirantat acabat en els nivells 4-5 

Imatge 08.9 Atirantat acabat en els nivells 2-3 
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Imatge 08.10 Realització de forat per ubicar calaix 
d’atirantat 

Imatge 08.11 Zona on estaven les platines dels 
perfils de campanes. 
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ASSISTENTS 

Direcció Facultativa:.................................................................... Santi Prats i Rocavert 

...................................................................................................... Susana Pavón García 

Constructora:...........................................................................................Julia Ruiz Uguet 

Altres............................................................................................................Ivan Ortiz Sol 

 

PLANTEJAMENT 

Obra pràcticament acabada, tirants col·locats i caixes de tesat i platines intermèdies 
també. Tot disposat per al tesat el dia 6 d’octubre. Finalment aquest es posposaria 
degut a les condicions climatològiques adverses. 

 

 

 

 

  

Imatge 09.1 Tirants col·locats 
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TEMES TRACTATS 

3.Fàbrica i pedra 

S’estan realitzant els últims rejuntats de fàbrica i la restauració de les zones afectades 
per aquests entre ells la reparació d’aquells trams de costella en el pla de campanes 
que estaven coberts per les platines dels perfils de les campanes. Pràcticament 
enllestit. 

5.perfils i d’altres elements d’acer 

Col·locats els perfils de subjecció de campanes originals, però amb una correcta 
execució de l’encastat a la fàbrica. 

6.Atirantat 

Col·locats els calaixos de tesat en la posició correcta i posterior reomplert de la part 
sobrant amb Sikadur 42 anclajes. Col·locades també les platines intermèdies de 
subjecció dels tirants.  

Comentar que s’ha retardat el planning de tesat dels tirants degut a que es van haver 
de modificar els calaixos de tesat per no complir ni de bon tros les prescripcions que 
s’havien fet, de manera que es van haver de fabricar de nou. 

Col·locats els tirants inoxidables de 16mm de diàmetre enfundats en beines en el tram 
que va des del calaix de tesat fins a 5 cm per sobre del paviment del pla de campanes. 
Envoltat amb una camisa d’acer en el tram que creua la coberta del pla de campanes, i 
per últim unit a la part restant dels tirants originals (és la part que va dintre l’agulla del 
campanar i que queda embeguda en la creu), per mitjà d’unes platines d’acer 
inoxidable. 

Tot llest per a que es produeixi el tesat dels tirants. 
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Imatge 09.2 Reparació final de costelles afectades per 
platines dels perfils de campanes amb aquests 
col·locats.. 

Imatge 09.3 Calaix de tesat amb el tirant ja introduït i llest per al seu tesat 
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Imatge 09.4 Pas del tirant per la rasa de la costella Imatge 09.5 Platina intermita de suport del tirant 

Imatge 09.6 Pas dels tirants per la coberta del pla de campanes , amb les seves platines 
corresponents 
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Imatge 09.7 Part superior dels tirants soldats a la platina on tambe es lliguen els tirants originals 
que arriben fins l’interior de la creu. 
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PLANTEJAMENT 

Aquesta fitxa no correspon a un dia en concret, per això no li posarem data ni les 
persones assistents. Amb el retard del tesat que s’ha comentat en la fitxa anterior em 
va resultar impossible assistir-hi, per això en aquesta fita que és la última farem un 
comentari de les últimes operacions realitzades i un reportatge fotogràfic final de tots 
els elements. 

S’ha realitzat el tesat per la part dels tècnics de la Universitat de Girona, i 
posteriorment s’han soldat les camises a les platines intermèdies d’ancoratge i s’ha 
pintat tot el sistema amb un color que no desentoni amb la fàbrica. El mateix amb els 
perfils d’acer, pintats amb el mateix producte. 

Finalitzen els processos de restauració i consolidació de la fàbrica de maó i de la 
pedra ornamental del Camp de Tarragona. 

Finalment es tornen a ubicar les campanes en el seu emplaçament original. 

 

 

  

Imatge 10.1 Vista del campanar amb tota la intervenció ja acabada. 
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Imatge 10.2 Costelles totalment reparades amb els
perfils col·locats I els nous pintats, al igual que els 
tirants. 

Imatge 10.3 Tirant pintat , tesat i soldat a platines. 

Imatge 10.4 Vista definitiva de la zona de la coberta del pla de campanes. 
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Imatge 10.5 Procés de tapat de calaix de tesat. 

Imatge 10.6 Vista cenital del campanar acabat. Apareix el recorregut del cable del parallamps. 
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Imatges 10.7 Campanes originals recol·locades al campanar en les seves guies originals. 
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4. CONTROVÈRSIA 

Un dels aspectes interessants produïts durant la execució de les obres es la 
controvèrsia que s’ha generat al voltant del tema de deixar els tirants vistos. Ja hem 
comentat durant el treball la decisió de no tornar a executar l’aplacat ceràmic que 
cobreix els tirants metàl·lics i sincerament crec que és fàcilment justificable. A nivell 
d’opinió personal penso que la raó per la qual Jujol va decidir tapar els tirants que va 
col·locar en la intervenció de reconstrucció de l’agulla del campanar caiguda no era la 
voluntat de ocultar un element totalment dissonant amb la resta de materials, sinó la 
voluntat de protegir un element vulnerable a l’acció de l’aigua per tal de millorar-ne la 
duració. A la vista està que hi ha d’altres elements metàl·lics que el propi Jujol va 
deixar vistos en el projecte original com son els perfils que conformen les baranes del 
campanar, penso que si la voluntat específica de Jujol hagués sigut ocultar els 
elements metàl·lics ho hagués fet també amb aquests elements. 

Així doncs, amb els pas dels anys i les millores tecnològiques que s’han anat produint 
tenim a l’abast millors materials amb unes característiques resistents més altes i a 
preus més competitius. L’a utilització de l’acer inoxidable AISI 316, amb les 
resistències a la oxidació que aquest presenta, fa que no tingui sentit la realització d’un 
aplacat ceràmic que no només no es un element purament original de la construcció 
(treu esveltesa a les costelles originals del Jujol i oculta totalment la secció en forma 
de T en que aquestes van ser originalment projectades), sinó que a més ha sigut motiu 
de molts de problemes durant el temps per la seva pròpia inestabilitat i escassa 
duració. A la vista està la quantitat d’intervencions que s’han realitzat sobre aquest 
element i que sempre s’han saldat amb un resultat nefast, la caiguda dels elements 
ceràmics, per no parlar de l’efecte que té sobre la fàbrica de maó original la morterada 
sobre la qual es fixaven aquestes peces que acabarien caient. 

Tot i això, la comissió de la Generalitat de Catalunya en la seva visita a la obra segueix 
exigint a l’autor del projecte, l’Arquitecte Santi Prats i Rocavert, i a l’Arquitecte tècnica 
Susana Pavón García que presentin una solució per a la execució d’aquest aplacat. 
Ara per ara des de la Direcció Facultativa no es troba viable realitzar aquesta operació 
i la intenció es seguir amb el pla previst en projecte de deixar-los vistos sempre, es 
clar, pintats en una tonalitat concordant amb el color de la fàbrica. 

Els crítics d’aquesta solució es segueixen escudant en que la presència dels tirants 
alterarà sensiblement l’estètica del monument. Jo penso que uns tirants metàl·lics 
d’aquest diàmetre situats en els angles interiors de la secció en T de les costelles que 
seran pràcticament imperceptibles des de la base de l’edifici i només visibles a aquells 
que accedeixin al pla de campanes, tenen un impacte visual molt mínim si no nul, i 
sobretot totalment innecessari de provocar una operació com la de l’aplacat. 
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5. ANNEXOS: 

En aquest apartat adjuntarem una sèrie de plànols extrets del projecte de restauració 
de l’església del Sagrat Cor de Vistabella que són útils per explicar la intervenció de la 
qual tractem. 
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PND  Pedra natural decorativa
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PA  Pedra artificial
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