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1. L‘ENTORN, SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT

1.1

Situació física

Situat al Prepirineu, el conjunt d’església i Rectoria de Sant Esteve de
Sisquer, s’emplaça al terme municipal de Guixers, municipi que pertany a la
subcomarca històrica de La Vall de Lord. Guixers es troba al nord-est de la
comarca de Solsona, al límit entre les províncies de Lleida, a la qual pertany, i de
Barcelona. El nucli més proper a Sisquer és Sant Llorenç de Morunys a uns 12 km
a l’Oest. L’alçada respecte el nivell del mar són 1110m.
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Situació i Emplaçament del Immoble
Nom del immoble

Rectoria i Església de Sant Esteve de Sisquer

Direcció

Conjunt de Sant Esteve de Sisquer.

Municipi

Guixers

Comarca

El Solsonès

Situació Geogràfica

Al Prepirineu, a 12km de Sant Llorenç de Morunys.

Alçada Geogràfica

A 1110 m sobre nivell del Mar

TALLER DE PRATIMONI ARQUITECTONIC

2

Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona

Conjunt de Rectoria i Església de Sant Esteve de Sisquer
1. Estudi històric

1.2 Situació geogràfica.

Relleu

La comarca del Solsonès que es troba a cavall entre el Prepirineu i la
Depressió Central presenta un relleu de grans contrastos. Així, al nord hom hi
troba els primers replecs dels Pirineus, les serres d'Oliana, Odèn, Port del Compte
(on hi ha el punt més alt de la comarca, a 2.383 m) i la serra del Verd (2.274 m).
Aquestes serres separen el Solsonès de les comarques veïnes de l'Alt Urgell i el
Berguedà. En canvi, el centre i el sud de la comarca tenen les característiques
pròpies dels altiplans de la Depressió Central, amb altituds entre els 650 i els 900
metres. Aquest altiplà s'obre a les terres baixes de la Segarra, el Bages i del curs
mig del Segre. El relleu suau està trencat per la serra de Pinós, a l'extrem sud de
la comarca, que assoleix una alçada màxima de 937 metres.

El municipi de Guixers se situa a la vall de Lord, a la confluència del Cardener
i de l'aigua de Valls, el terme municipal envolta el de Sant Llorenç de Morunys,
quedant aquest isolat. El sector occidental, a la dreta del Cardener, s'estén des de
la cinglera de la serra de Querol (2.214 m), al massís de Port del Comte i del coll
de Jou (1.470 m), fins al tossal de la creu del Codó (1.509 m) i a la capçalera de la
rasa de Vilamala. El sector oriental s'estén per tota la vall inferior de l'aigua de
Valls, entre la serra dels Bastets i la serra de Busa, al sud, i la serra de Guixers
(1.425 m, contrafort meridional de la serra del Verd), al nord, i ja damunt la serra
que separa les valls de l'aigua de Valls i de l'aigua d'Ora. El territori és molt
muntanyós i abrupte.

El doctor Sarri ens descriu el relleu de l’àrea pròxima a Sisquer de la forma
següent:
“La vall de Lor contemplada des del planell de Cisquer s’exhibeix talment un
imposant bassiol, encerclat per les serres de Catllarí i Llinars, estreps dels rassos
de Peguera que , per Castellar del Riu i Campllonc enllacen amb la serra de
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Capolat i Taravil, la ciclòpia serra de Busa tallada verticalment en cingleres
espadats, l’arrodonida mola del Santuari de Lor, la serra del Cudó per Coll, i Jou
engrapa la tosa del Querol i per coll de Port, Ordet, Prat Naviral i el Verd s’uneix
amb la serra de Montcaup, Sta. Margarida, el pedró i la font del PI que s’ajup per
deixar mirar al fons, a tramontana l’imposant silueta del macís d’en Cija; a llevant
s’insinúa el clot de Llinars que s’esten cap a les riberes de l’Aiaugadevalls, els
plans de Castelltort, arrecerats Montlleó(Guixers) i migdia la fantàstica,
meravellosa processó dles monjos encantats els “Basttes”: Corprenedors aspectes
d’arestes retallades que permeten esguardar les afiligranades puntes de Valielles i
la pica aguda de la Vidua des del Serra de la Pera.”

TALLER DE PRATIMONI ARQUITECTONIC

4

Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona

Conjunt de Rectoria i Església de Sant Esteve de Sisquer
1. Estudi històric

Climatologia

La climatologia del Solsonès està sotmesa a influències diverses, encara que la de
tipus mediterrani és la predominant, amb hiverns i estius secs i amb primaveres i
tardors plujoses i temperades. Només als municipis del nord es presenten
condicions diferents de tipus alpí, per sobre els 1.300-1.700 m. En general les
precipitacions sobrepassen els 600 mm anuals a la terra baixa, els 800 a la zona
muntanyosa i els 1.200 a l'alta muntanya. Aquesta aridesa de precipitacions i
climatologia fa que la vegetació sigui molt diversa.

El doctor Sarri ens descriu el clima de Sisquer de la forma següent:
“Es benigne, agradabilíssim la tardor s’allarga sovint ben entrat el novembre a
20ºctg. La boira s’ajau espessa, Llefiscosa en tota la vall i Cisquer rumbeja amb un
nítid braç de Sol; oi mes, sovint la boira gebre els clots de la vall i el sol escalfa de
valent Cisquer. L’hivern perdura entre el 5 i el 10º; és pesl finals de gener que
s’engeliva al matí i cap al tard i en les nit davalla als 5º i més sota zero. La neu no
s’hi ajeu en aquests solells. El vent de Querol o Prat del comte, la ponentada es
desbrida sovint, és la tramontana freda i arboradora vers el Berguedà i el Ripollès
són les hores gèlides i de fred coent.
Es de Peguera que devalla un airet que talla segons el mot poplar. La primavera
delitosa comença a darrers de març, abril i maig porten les florides esclatants.
Clima sanitosíssim, sol radiant , mai una volva de pols en l’aire transparent.
Capolats els boscos, el clima guanya cruesa.”
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Geologia
L’àrea geològica que envolta la zona d’estudi es troba a cavall de les unitats
geològiques de la Depressió Central i el Prepirineu. Els sòls que trobem a l’entorn
corresponen als períodes de l’eocè superior marí, l’oligocè cretàcic superior marí i
cretàcic inferior.
Les roques acostumen a ser d’origen sedimentari detrític marí, tot i que també es
troben calcàries, i margues grises. Hi ha presencia d’estrats sedimentaris d’origen
lacustre on s’observen fòssils d’ostrocods. Degut a l’origen marí del terreny hi
apareixen jaciments de sals de guix, L’importantcia d’aquests ha estat notable per
a la població, fins i tot dona nom al poble Guixers.
Actualment hi podem trobar la fàbrica més important del Sud d’Europa de
l’empresa de productes laminats de guix Knauf.

A continuació s’exposa part l’obra de

Valentí Masachs Alavedra “Itineraris

Geològics” que ens descriu les característiques geològiques de l’entorn.

Itinerari S1 De Solsona a Sant Llorenç de Morunys.

Parada 9, km 26
Bona panoràmica sobre les estructures de Busa i Nostra Senyora de Lord.
A continuació i fins al Km 26,5 es pot estudiar, al tallat de la carretera, l’Eocè marí
gris i el continental roig, gairebé verticals, invertits però , i fortament tectonitzats.

Parada 10. km 27.5
Emplaçament de la planta d’extracció d’àrids.
Ultra l’estudi dels materials, es veu, mirant amunt, com s’ha iniciat un procés
d’excavació i remobilització del gran con de dejecció També mirant entorn, i fins a
Sant Llorenç, es veuen blocs cantelluts de calcària escampats arreu pel con.
El transport de grans bolcs, a part de les graves, és, per cert,

una de les

característiques dels cons de dejecció relacionats o no amb el clima periglacial.
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Sant Llorenç de Morunys.
A partir d’ací es recomana un recorregut entre la Serradora de Can Mosqueta i el
pont de la carretera a Berga sobre el Cardener -dit també Pont del Molí-. Es fa per
la riba dreta del riu. Hi ha ocasió d’estudiar borna part de la successió de l’Eocè
marí prepirinenc de Sant Llorenç. La sèrie es veu bolcada cap al Nord, amb una
inclinació superior a 30º, la qual cosa permet reconèixer un gran gruix de
sediments.
Molts nivells d’aquests estrats són més antics que els que segueixen cap al Pont
més al Sud, en contacte amb els pinyolencs subverticals de la Serra dels Bastets.
Així, al camí de la font de Can Mosqueta, a l’Ermita de Sanlleí i al Coll de Berla,
els sediments són lutecinas o del Biarritzià inferior- amb fòssils semblants als de
Vilada-. A les margues grises que hi ha a migdia del Pont-riba esquera del riu-,
s’’hi troba una fauna fòssil més recent- d’un Biarritzià mitjà-. Si de la riba dreta es
troben –a cosa de cinc-cents metres abans de l’aiguabarreig d’aquest i
l’Aiguadvalls, es troben –a cosa de cinc-cents metres abans de l’aiguabarreig- en
llits margosos amb pinyolencs, fòssils del Biarritzià superior (amb fòssils semblants
als del nalbalç de Manresa).
A aquest jaciment segueixen ja els nivells subverticals dels pinyolencs de la Serra
dels Bastets.

A continuació s’adjunta el mapa geològic de l’entorn.
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Hidrologia

El curs hídric més important de la comarca és el riu Cardener, l'afluent més
important del Llobregat, neix a la vall de Lord i travessa la comarca de nord a sud.
El sector occidental de la comarca està travessat per petits torrents i rieres que
pertanyen a la conca hidrogràfica del Segre. El Cardener té un règim nivo-pluvial,
amb un màxim principal al final de la primavera(maig) a causa de la fosa de les
neus i un altre de secundari a la tardor (octubre-novembre) degut a les pluges. Els
mínims es registren a l’estiu (agost), per l’eixut estival, i al mig de l’hivern (gener)
per la minsa aportació d’aigua a les seves capçaleres prepirinenques. Actualment,
el Cardener està regulat pels embassaments de Sant Ponç i la Llosa de Cavall.

Ecosistema

Els boscos ocupen més de la meitat de la superfície del Solsonès, si bé la
diferència d'alçades fa que hi hagi una gran varietat d'estatges de vegetació. Així,
a les terres baixes, que van ser molt castigades pel gran foc del mes de juliol de
1998, hi predomina el pi blanc i la pinassa. A partir de 800 metres comença a
aparèixer el pi roig i, finalment, per sobre dels 1.700 metres, predominen els
boscos d'alta muntanya de pi negre.
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1.3

Situació administrativa. Propietat

L’estat urbanístic de la finca segons les dades de la administració pública és
el següent:

Actualment el municipi de Guixers, al qual pertany conjunt de Rectoria i
Església de Sisquer, es troba immers en el procés d’elaboració del POUM
paral·lelament a un catàleg de masies.
Segons l’informació facilitada per l’ajuntament a partir dels esbossos del nou
POUM podem saber:

-

Classificació: Rústic

-

Zonificació: Patrimoni municipal
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2. SISQUER A TRAVÉS DE LA HISTORIA

Per redactar aquest capítol, ens basem en la monografia feta pel Dr. Jaume Sarri
antic vicari de Sisquer.

La primera dada històrica

de l’existència de la parròquia de Sant Esteve de

Sisquer es troba en l’acta de consagració de la catedral d’Urgell a l’any 839.

1068 El Compte Ermengol IV d’Urgell atorga la carta de franquesa als pobladors
de la Vall de Lord tal i com va fer amb anterioritat el compte de Barcelona i
d’Urgell Guifré el Pilós.

1304 Es nombra la Vall de Lord a la divisió territorial de Catalunya on consta com
a no adscrita a cap vegueria i per tant el seu govern no depenia del rei.

1359 El castell de Sisquer figura amb 28 focs. Aquest recompte tenia finalitats
contributives i intentava una divisió territorial. Sisquer pertanyia a la vegueria
de Cervera, passant a formar part del Comtat de Cardona

Possible ubicació del Castell de Sisquer
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1365-1370 Guixers figura amb 48 focs.

1553 Guixers figura amb 58 focs.

1685 Data d’inici del “Llibre de Terme de Sisquer” pel rector Joan Vila, on es fa
palès que el castell mirava i procurava el bé dels veïns.

1692 Josep Badia compra terres a Montcaup. Foren les darreres escriptures que
pagaren drets de senyoria i domini al comtat de Cardona.
En aquell temps, el govern autòcton del castell era evident, el batlle i els
regidors vivien dins el terme.

Segle XVIII
1716 El decret reial de “Nova Planta” divideix Catalunya en 12 corregiments.
Sisquer queda integrat a la vegueria de Cervera.

1718 Cens a Guixers: 280 habitants.

1721 Els consols del castell de Sisquer i els de Llinars acorden:
1r: cada casa podrà tenir 40 caps de bestiar.
2n: escollir una comissió que reparteixi les muntanyes de Sisquer Montcaup
i Llinars, fixant penes als transgressors.

1787 Cens a Guixers: 425 habitants.

Sisquer és pressionat pel Corregiment, que imposava noves lleis i nous
reglaments, restant autonomia i facilitats per disposar dels cabals. En canvi havia
de cooperar amb els afers del Corregiment.
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Segle XIX

1833 L’organització administrava civil de l’Estat Espanyol, seguint les directrius de
les Corts de Cadis, divideix el territori en províncies i aquestes en municipis.
El castell i la parròquia de Sisquer amb les sufragànies de Montacup i Valls i
les parròquies de Castelltort i la sufragània de St. Martí de Guixers i La
Corriu integren el municipi de Guixers.
Els límits civils del municipi: al nord Gósol, a llevant Peguera i Castellar del
Riu, a migdia Navès, a ponent Odèn i Pedra i Coma.
L’estació de tren més pròxima és Olvan a 36km.

1845 Resten sense desamortitzar pels comuns el bosc de Valls de 127 hectàrees,
i la Serra de Prats de 761 hectàrees a Sisquer.

1846 L’origen de l’expressió “tupinada” o “pucherazo”, relatat per Dr.Jaume Sarri.
“La gloria peninsular del nostre municipi rau en la sornegueria discreta, polida,
l’extensa amb que compelix la llei. L’ajuntament de Guixers celebra les sessions
municipals en una caseta situada a la dereta del Cardener, nomenada “Jardía i
hostal de la mel”. En les eleccions de 1846 a l’hora de votar no tenien urna de
cristall on dipositar el vots, alhesores agafaren un tupi que serveix d’urna i on tiren
els vots. L’escrutini no fou gaire legal car tothom parlava de les eleccions de
Guixers, malgrat acta i cosa semblant succeïa molt sovint en altres indrets. L’acte
de Guixers origina el mot de tupinada, paraula que titlla d’irregular una elecció. El
mot ha passat tota Catalunya i ha passat a Castella, i se’l coneix amb el nom de
“pucherazo””

1896 Resten sense desamortitzar la roca de cal Sepo i la Serra de Sisquer de 2 i
22 hectàrees respectivament, així com l’Obac de St. Romà amb 19
Hectàrees.
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En els anys que el castell de Sisquer governava el seu territori, presentava l’ordre
de càrrecs següents:
•

El batlle, nomenat pel senyor, exercia de representant d’aquest, Cobrava
les rendes, administrava justícia .

•

Els consols: eren 2 i s’escollien per successió, els sortints escollien als
entrants. El càrrec es jurava davant del Sant Evangeli.

•

El calvari: Portava la comptabilitat d’entrades i despeses.

•

El procurador: Escollit pel Batlle i els consols, tenia el poder per tractar els
negocis comuns del Castell, sempre sense perjudici del senyor temporal.

•

El veguer: governava indirectament el castell cuidant els interessos del
comte.

•

El Consell: Era obert, tots els caps de casa devien intervenir-hi. Per a
resoldre les qüestions senzilles n’hi havia prou amb el Batlle.

•

El Síndic: Gestiona els interessos del castell en absència del procurador.

•

El secretari: era el rector que recollia fidelment el diversos parers debatuts
en el terme. Exercia de notari i de registrador

TALLER DE PRATIMONI ARQUITECTONIC

14

Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona

Conjunt de Rectoria i Església de Sant Esteve de Sisquer
1. Estudi històric

3. EVOLUCIÓ HISTÒRICA DE LA PARRÒQUIA

El mot Sisquer,segons narra el Dr. Jaume Sarri, prové dels mots llatins “Cis” i
“Quer”. El primer és una preposició que denota una i altra banda, i el segon
significa muntanya, per tant Sisquer vol dir muntanya que presenta dues vessants.

El patronatge de Sisquer recau sobre Sant Esteve, un sant que apunta que la
fundació de la parròquia és anterior a la dominació dels francs.
Sisquer que es trobava a la franja de divisió entre la Catalunya nova i la Catalunya
vella, zona que exercia de frontera entre el cristianisme i l’Islam. El fet que
mantingui el patronatge de Sant Esteve indicaria que la zona no va ser presa per
l’Islam, o que els habitants pagaven vassallatge i mantenien els seus costums. A
diferencia, les zones arabitzades presenten patronatge de Sants més proclius als
francs. Els quals al reconquerir el territori restabliren les parròquies o en fundaren
de noves.

La primera referència històrica de la parròquia de Sisquer data de l’any 839 on és
esmentada a l’acta de consagració de la catedral d’Urgell. On apareix nombrada
com “Sescher”, “Siskero” i “Sischer”.

A la segona meitat del segle X és esmentada pel bisbe Wisaud d’Urgell, en el
capbreu de les parròquies de la vall de Lord. Aquest capbreu fou redactat a fi de
refermar els drets del bisbat d’Urgell sobre les parròquies de la vall. En aquest
capbreu s’empra el mot “Sesquer”.

Al segle XV Sisquer era una parròquia-vicaria externa a la Vall de Lord que
agrupava: Llinars, Canals e Catllarí, Valielles, Busa, Castelltort, Guixers, Les
Cases de Posada, Lor, St. Miquel de Vilanova, Isanta i Canalda.
També va arribar a incloure les parròquies , sufragànies i capelles d’Oden,
Vilamantells, La Corriu, Vilacireres, Aspar, Moripol, Bulner i Peguera.
TALLER DE PRATIMONI ARQUITECTONIC
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Sisquer va perdre l’estatus del qual gaudia sota dominis del Bisbat d’Urgell en
apareixer el nou Bisbat de Solsona i aquest adquirir els drets sobre el Priorat del
monestir de St. Llorenç de Morunys. El qual es convertí en vicaria perpetua, per
motius de proximitats amb la seu del Bisbat, i el fet que St. Llorenç era una
parroquia-vila.

Fotografia del Claustre del Monestir de St. Llorenç e Morunys.

El Juny de 1896 el bisbat va publica una arranjament de la ma del bisbe Dr. Rius
que definia la parròquia de Sisquer amb categoria d’entrada amb el sou de 1000
pessetes anuals. Sta. Maria de Valls esdevenia Sufragània de Sisquer i St. Pere
de Montcaup

passava a ser propietat de la parròquia

on residiria un tinent-

coadjutor amb un sou de 700 pessetes anuals.
Aquest arranjament suposà la pèrdua de tres cases de St. Andreu de Valielles i el
Molí de Vainell.

Amb data d’Abril de 1907 el Bisbe Dr. Belloc, suprimeix la tinència de St. Pere de
Montcaup, cosa que implica que el tinent-vicari passi a ser coadjutor amb
residencia a la casa rectoral i un sou de 600 pessetes anuals.

Desde 1935 per manca de clergues, Sisquer no disposa de vicari. És l’ecònom qui
reparteix la segona missa entre Montcaup i Sta. Maria de Valls. Passada la guerra
civil la situació es mantingué.

TALLER DE PRATIMONI ARQUITECTONIC
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A data de 1956 Sisquer es queda sense rector propi, i per ordre del Bisbat, la
parròquia havia de ser atesa pel rector de Llinars.

Actualment la parròquia de Sisquer, regida pel rector de Sant Llorenç de Morunys
Mossèn Florenci Cases i Miramunt, consta de 21habitants i està formada per St.
Pere de Montcaup, St. Salvador de Vilaverd, Sta. Maria de Valls i Sta. Margarida
de Can Colell.

Actualment se celebren 4 oficis al llarg de l’any, que escauen en les dates
següents:
•

El divendres Sant.

•

3 d’agost, celebració de Sant Esteve, tradicional en parròquies antigues.

•

2 de novembre Dia dels difunts.

•

26 de desembre, Sant Esteve.

TALLER DE PRATIMONI ARQUITECTONIC
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4. EVOLUCIÓ DEL CONJUNT ARQUITECTÒNIC DE SISQUER

De l’evolució de l’edifici n’existeixen ben poques dades. La nostra hipòtesis s’ha
basat sobretot l’observació de les continuïtats de les façanes, així com les dates
gravades a les pedres que conformen aquestes façanes.

Es ja sabut que la parròquia de Sisquer es remunta a abans del segle X. La
tipologia de l’edifici actual no correspon en absolut amb la tipologia de l’època,
així concloem que al terreny on ara s’alça l’església parroquial hi degué existir una
antiga església. Per tal de poder desvetllar el dubte s’haurien de realitzar
prospeccions arqueològiques al terreny a fi de trobar l’antiga fonamentació.

El plànol següent és representatiu del període previ a 1716. Sols apareix l’embrió
de l’antiga rectoria, a partir de la qual ha esdevingut l’edifici actual. Manca
l’església de l’època de la qual no hi ha referències.

ESTAT PREVI A 1716
TALLER DE PRATIMONI ARQUITECTONIC
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La primera ampliació de la rectoria té data de 1716 tal i com s’observa a al dintell
de pedra de la finestra de la façana Est de la rectoria, on aquesta apareix
esculpida.

Fotografia del dintell de la finestra de la Façana est de la rectoria.

Tal i com es pot observar al plànol, la rectoria cresqué vers Sud ampliant
notablement la seva superfície.

ESTAT ENTRE 1716 I 1797

TALLER DE PRATIMONI ARQUITECTONIC
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El següent creixement que es pot interpretar, és l’introducció de la nova església
parroquial la qual pessiga sobre la rectoria obligant a enderrocar-ne la cantonada
nord-est.
Aquesta ampliació data de 1797 segon la data que apareix esculpida a la clau de
l’arc de la porta d’entrada.

Fotografia de la clau de l’arc de la porta d’entrada a l’església.

Com es pot apreciar al plànol següent, l’església busca l’orientació a nord, tot
aprofitant al màxim el terreny pla del cap del turó, respectant el cementiri, que és
el recinte que queda a l’est.

ESTAT 1797
TALLER DE PRATIMONI ARQUITECTONIC
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L’última ampliació que es detecta, és l’addició del porxo, el qual porta a l’extrem
l’aprofitament del sòl, ja que es construeix sobre un fort pendent, la qual cosa
permet guanyar una planta sota rasant. En el mateix període s’afegeix una
habitació a la cara nord.

Aquest plànol el datarem com a posterior a 1797, ja que amb poques variacions és
l’edifici que en ens trobem a l’actualitat.

ESTAT DEFINITIU

TALLER DE PRATIMONI ARQUITECTONIC
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Després de l’última ampliació, l’edifici ha sofert altres intervencions de conservació
i millora de l’edifici.
•

Substitució del paviment de rajola ceràmica retallada de l’Esglesia, que
actualment és mosaic hidràulic, aquesta intervenció pot datar-se a mitjans
S.XIX l’edat d’or d’aquest material.

A la fotografia es pot apreciar l’antic paviment que resta en alguns racons.

•

Adeqüació de la rectoria per a poder allotjar llogaters, obres que es van dur
a terme a la dècada dels 80 segons ens comenta el mossèn actual.
Aquestes obres van suposar la reconstrucció de la coberta, així com la
modificació les divisions interiors.

A la fotografia es pot apreciar l’intervenció realitzada a coberta..

TALLER DE PRATIMONI ARQUITECTONIC
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1.

DESCRIPCIÓ GENERAL

El conjunt que hem estudiat consta de una Rectoria i una Església. Per
accedir als dos edificis s’ha de recorre un estret camí deixant a la part dreta el mur
del cementiri, que esta situat a una cota més alta, i a l’esquerra un penya-segat.
Per tal de fer una descripció més ordenada, separarem els dos edificis.

1.1 Rectoria
La peça és de forma rectangular orientada al sud. Consta d’un petit soterrani,
planta baixa, dos plantes pis i golfes (o planta sota coberta), amb coberta de dos
vessants orientades a les façanes sud i nord seguint la forma allargada de la
rectoria. Encara es troben dues cobertes més. Una perpendicular a la principal i de
dos vessants també, que cobreix el porxo. I l’altre en la part nord de l’edifici que
cobreix la habitació més freda de la Rectoria.
Va ser edificada en un terreny muntanyós, adequant les seves evolucions al
poc terreny del que es disposava i creixent sempre en direcció migjorn.
L’edifici té un accés situat a la façana est formant un angle amb la façana
principal de l’Església i un altre accés a la planta soterrani, quasi inaccessible per
la frondosa vegetació.

1.2 Església
L’Església esta orientada cap al sud, creiem que fou construïda així per
manca d’espai, ja que aquest és molt reduït, tant que, com ja s’ha comentat a
l’estudi històric, l’església arriba a pessigar la rectoria la qual cosa va comportar
l’enderroc de la cantonada nord-est per poder construir-la.
El campanar està inclòs dins de l’Església trencant la continuïtat del mur
lateral est. Aquest mateix mur torna a trencar-se a la part nord quan arriba a la
sagristia, donant un volum important a tot el conjunt.
A la façana principal trobem uns esglaons de pedra per arribar al replà que
dóna accés a l’interior. En aquest mateix replà ens trobem unes escales que es
dirigeixen a l’entrada del cementiri. Amb aquest tres passos ens adonem que les
TALLER DE PRATIMONI ARQUITECTONIC
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tres peces més importants (rectoria, església i cementiri) estan situats a diferents
cotes.

Conjunt de Rectoria i Església de Sant Esteve de Sisquer.
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2.

DESCRIPCIO FUNCIONAL

En aquest punt volem descriure, a partir de la distribució actual, els usos als
quals estan destinats els diversos espais de la Rectoria i l’interior de l’Església.

2.1 Rectoria
Sobre la planta -1 sols podem dir que està formada per dos peces molt
petites totalment deshabitades al tenir un accés molt dificultós.
A la planta baixa ens trobem amb 3 habitacions, a dues de les quals s’han de
baixar uns esglaons per arribar-hi. La primera té s’us de traster, on els llogaters
acumulen mobles vells i electrodomèstics inservibles. La segona habitació era
l’antic galliner on sols queda la gàbia dels animals, i un generador elèctric en
desús. La tercera habitació, un estable, es troba en front la porta d’entrada i
actualment el fan servir de llenyer. A la dreta de la porta principal es troba una
arcada que dóna pas a les escales que condueixen a l’Església i unes altres que
condueixen al primer pis.
“en la paret de ponent comença l’escala; tres esglaons, un replà i gira per
l’esquerra vers el primer pis”
Les escales donen a una gran sala mejador-estar on es troba la llar de foc.
Aquesta sala conté la sortida al porxo encarat al sud. La cuina, reformada, es
troba a la dreta de les escales. En el passadís, en direcció nord, trobem un rebost,
dos habitacions i un bany.
Les escales rectes que pugen al segon pis porten a una habitació molt
amplia, on els actuals usuaris han col·locat diverses lliteres en desús. A la cara
sud d’aquesta planta hi ha dues habitacions familiars, a la nord una altre sense ús
i a la cara oest un gran lavabo.
L’últim tram d’escales pugen a les golfes, on els residents han col·locat varis
bidons connectats entre ells recollint l’aigua de la pluja, per després fer ús d’ella. A
la cara est hi ha una petita finestra que va ha parar al damunt de les capelles
laterals de l’Església, on hi ha un dipòsit que recull l’aigua de la pluja.
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3

Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona

Conjunt de Rectoria i Església de Sant Esteve de Sisquer
2. Memòria Descriptiva

2.2 Església
L’Església, construïda seguint els canons de la contrareforma, consta d’una
única nau, amb quatre amplies capelles, dos a cada costat. Sant Isidre i la Mare
de Déu del Roser al costat est i Sant Joan Baptista i la Mare de Déu dels Dolors a
la part oest.
La nau la cobreix una volta de canó amb llunetes cegues. Cada una de les
capelles laterals imiten la forma de la nau, amb la volta de canó i les llunetes
cegues.
Dos esglaons pugen al presbiteri on es troba un gran retaule de fusta amb
Sant Esteve a la fornícula. A la dreta esta la sagristia, de forma cuadrada amb una
finestra que dóna al cementiri. A l’esquerra del retaule es troba un cuarto
d’escombres amb les escales que pugen a la trona.
A la part dreta, o l’epístola com la anomena el Dr. J. Sarri, avanç de les
capelles, es troba el baptisteri, un recinte petit i irregular amb una pica baptismal
central.
A la part esquerre, o l’Envageli com la anomena el Dr. J. Sarri, avanç de les
capelles es troba la porta que dóna accés a les escales que comuniquen amb la
Rectoria i les escales que pugen al cor i un cop passat el cor ens troben una altra
porta que dóna accés al campanar i a sota coberta. Hi ha un pas que recorre totes
les capelles per la part de dalt igual que al costat contrari on es tenia accés per les
golfes de la Rectoria.
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3.

DESCRIPCIÓ DE L’ESTRUCTURA

A continuació passem a explicar més detalladament els diferents elements
que formen part de l’estructura dels edificis estudiats.

3.1 Fonaments
No podem assegurar l’existència de fonaments pròpiament dits, ja que es
impossible determinar-la sense fer un sondeig. De tota manera creiem que els
fonaments no poden ser molt profunds ja que tot el conjunt està situat sobre roca.
La mostra la tenim en la planta baixa i en la planta -1, on en la cara nord ens
trobem la roca natural del terreny.

Roca natural del terreny a planta baixa de la Rectoria.

3.2 Parets de carrega
El sistema constructiu es tracta de murs de càrrega i en algunes ocasions de
pilars on es recolzen bigues de fusta per després rebre el sostre.
Els murs de càrrega són de paredat, usant pedres de l’entorn com son
gresos, roques sedimentaries amb presència de fòssils i roca blanca calcària de
gra fi per elaborar les cantonades, unides entre si amb morter de calç.
Els sostre es recolzen directament en els murs, sense biga de vora o similar.
En els casos que la llum es massa gran trobem una biga recolzada entre dos
punts dels murs o pilars.
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3.3 Estructura
Entre la Rectoria i l’Església ens trobem set tipus de sostres, segons tipologia
i materials emprats, que veurem definits en l’apartat de materials. En general son
de biguetes de fusta recolzades sobre el propi mur de càrrega, en arcs de pas o
sobre bigues.
En els següents esquemes es diferencien el tipus de forjats i on estan situats:

Estructura sostre planta baixa

Estructura sostre planta segona

TALLER DE PRATIMONI ARQUITECTONIC
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L’Església esta construïda amb una volta de canó amb llunetes cegues de
pedra (volta de paredat), recolzades sobre murs de càrrega. Tant la nau com les
capelles segueixen la mateixa tipologia.
En la sagristia, la volta que sembla ser d’escarsera ja que no arriba a dibuixar
un semicercle.

Volta de canó amb llunetes cegues.
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3.4 Coberta
En el conjunt de Rectoria i Església ens troben dos tipus de coberta, de
bigues de fusta amb llates de fusta a canal i de bigues de formigó amb
encadellada ceràmica. En els dos casos estan acabades amb teula àrab.
Hauríem de comentar que la part de coberta que està reformada en la
Rectoria, les biguetes de formigó estan recolzades sobre dos perfils metàl·lics IPN
220 i IPN 240.
En les cobertes de l’Església i del porxo els cavalls tenen un encaix de mitja
mossa, i a la primera es complementa amb un petit travesser que sembla col·locat
després del temps per evitar les fletxes dels cavalls.

Coberta reformada de la Rectoria

TALLER DE PRATIMONI ARQUITECTONIC
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4.

ELEMENTS SINGULARS

Dintre d’aquest punt comentarem els elements que creiem que han de ser
mencionats i no els podem catalogar en cap dels apartats anteriors. Alguns dels
quals farem referència a parts de la monografia escrita per J. Sarri que fou Vicari
de Sisquer durant els anys 1923 i 1926.

1.9 Retaule
“Estil greco-romà: compost de tres compartiments: el primer compren l’altar
propiament nomenat, la taula per a celebrar amb quatre grades i el timpà on s’obre
el sagrari-ostensori per la exposició major; a les vores de l’altar hi ha quatre
plafons que amb dos que fan angle per a separa el separar l’altar del retaule fan
sis, adornats senzillament amb aplicacions de corones de palmes i llorers de
relleu. El segon compartiment consisteix en unes columnes dins les quals lluïen
les imatges dels Sants [...] El tercer compartiment, conclusió del retaule, és un fris
d’estil corinti que fa joc amb els capitells i seguia l’angle, el plafó gran i l’altre més
petit que es separen una mica de la paret per a donar pas al que deu fer baixar la
porta del sagrari-exposició [...]”
Així es com descriu el Dr. J. Sarri el retaule en la monografia. Referent a
l’acabat comenta el següent:
“Es un atraient retaule, àdhuc decorat amb gaust, tot esmaltat imitació marbre
de diferents tonalitats dominant els colors focus: verds, negres, jaspis, capitells i
vessaments daurats, idènticament les cornises [...], tot a mides proporcionades.”
A més d’aquesta descripció s’ha de comentar que la utilització de color foscos
darrera de les columnes clares, i en el fons del presbiteri, dóna a tota la nau una
sensació de més profunditat.
En quant als sant que ens trobem d’esquerra a dreta; Sant Sebastià, Sant
Josep, Sant Esteve (a la fornícula), Sant Ramon Nonat i Sant Antoni Abat. Al mig,
sota de Sant Esteve, es troba el Sant Crist, d’una mida més petita que la resta de
Sants. I a sobre de tots ells, la Mare del Carme.
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Retaule de l’Església

1.10 Entaulat lateral de la nau (cornisa)
L’estil que es fa servir a l’església és un ordre simplificat. Les columnes
situades al costat de cada capella, acabant amb un capitell per arrencar el nervi de
la volta de canó, dóna una aspecte ordenat a tot el conjunt.
Sobre de les capelles es troba un entaulament, continuïtat de les columnes,
ample i similar al retaule arribant fins i tot a la mateixa alçada, creant una harmonia
entre la nau i el retaule.
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Entaulament de la nau (cornisa)

4.3 Capelles
“A la banda de l’epístola la primera capella presenta S. Isidre, ofrena un
formós retaule, estil renaixement: els seus plafons recorden escenes de la seva
vida; en la segona capella es venera la Mare de Déu del Roser, el retaule estil
renaixement divers del precedent de la seva estructura els plafons recorden els
misteris del S. Roser.”
Els plafons als que fa referència Sarri, avui en dia no es troben al seu lloc, ja
que les obres van ser robades, i ara estan a l’arxiu que hi ha a Sant Llorenç de
Morunys.

Capella de Sant Isidre
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“La primera capella de la banda de l’Evangeli tenia per Patró S. Joan Baptista
en una noble i policromada imatge; el S. Crist presidia la segona capella;
impressionant escultura tallada amb la Dolorosa als peus.”
En la segona capella, avui dia no es troba el Sant Crist, si no la Mare de Déu
dels Dolors.

Capella de Sant Joan Baptista
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5.

MATERIALS

El lloc on esta situat el conjunt de Rectoria i Església deixa entreveure que
s’utilitzaven els materials de l’entorn. Per això es més que probable que les pedres
que conformen els tancaments de façana hagin sortit dels voltants. De la mateixa
manera, la fusta de pi de les bigues devia provenir dels boscs de la zona.
Hi ha pedres que podien ser portades de unes altres edificacions anteriors, ja
que tenen formes adequades a un altre ús o inscripcions que res tenen a veure
amb les edificacions actuals, com és la pedra que es troba en la façana principal
de la Rectoria sobre la porta.

Pedra de façana principal de la Rectoria

A continuació passem a enumerar tots els materials que hem trobat a la
Rectoria i l’Església, agrupant-los per elements constructius:
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5.1 Fonaments, murs estructurals i de façana.
Sobre el fonaments poc podem dir ja que no hem pogut accedir a ells, tan
sols podem especular que es tracten de pedres mes grosses que les utilitzades en
els murs o que en alguns llocs sigui inexistent, recolzant-se el mur directament
sobre la roca del terreny.

Tant el murs de tancament com els murs interiors estructurals son de
paredat, usant pedres de l’entorn com son gresos, roques sedimentaries amb
presència de fòssils de mides diverses (des de 9 fins a 40cm de tamany màxim)
unides amb morter de calç. Els pilars existents apareixen possiblement, després
de haver realitzat alguna ampliació a la Rectoria, tenint que obrir algun mur que
abans feia la funció de tancament.
El revoc de la paret, quasi inexistent en gran part dels murs, cobreix la pedra
en uns 1-3cm de gruix, i és de morter de calç.

Tots els arcs i la volta de l’Església estan construït amb els mateixos
materials que els murs, amb un revocat de calç i enguixat per després donar-li
l’acabat de pintura, en el pilars i arcs imitant la pedra.

A sota coberta de la Rectoria ens trobem amb que per reformar una part de la
coberta han sobreposat uns pilars de maons al mur de tancament per poder deixar
reposar les noves biguetes de formigó. Un altre part on trobem fàbrica de maó és
en el pas sobre les capelles de la part oest, on el tancament exterior acaba amb
maó vist a l’interior i revoc a l’exterior.
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Paret exterior acabada amb fàbrica de maó.

Una roca blanca calcària de gra fi serveix per elaborar les cantonades amb
unes mides entre els 30 i 40cm d’alçada arribant als 60cm de llargada.

Els llindes de l’Església son tots de pedra al igual que el de la façana principal
de la Rectoria. Les finestres de la primera planta de la Rectoria estan reformades i
tenen un acabat de formigó que desentona amb la resta de façana i no deixa
veure la llinda, menys una finestra de la cara nord que té la llinda feta de fàbrica
de maó. La resta de finestres situades a la planta segona, tenen la llinda de fusta.

5.2 Sostres
Tot hi que no sabem ben cert l’evolució de l’edifici ni les restauracions que
hagi pogut sofrir, sabem que han hagut per la gran varietat de sostres que ens
hem trobat. En els edificis existeixen set tipologies diferents de sostres que
explicarem a continuació:
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Morter de Guix amb Calç
GuiX Negre

Detalls estructura. Tipus sostre 01

Construcció de sostre.

Aquest és un tipus de sostre molt utilitzat a la zona, consisteix en bigues de
fusta i entrebigat de guix. La forma de construcció d’aquest sostres consisteix en
col·locar les biguetes amb un encofrat fet de fusta rigitdilitzat amb mitges llunes a
lo llarg de l’encofrat recolzats sobre uns encoratges de fusta clavats a la mateixa
biga, pel que no feia falta que aquestes tinguessin el rebaix per recolzar
l’entrebigat. Un cop col·locat l’encofrat es tirava un guix negre i després un morter
fet amb guix, calç i sorra.
Aquest guix negre, era el que es coïa massa, i passava a ser Anhidrita
(SO4Ca2), havent dissolt totes les molècules d’aigua i deixant de ser Emihidrita
(SO4Ca2·H2O, guix habitual), per lo que no absorbeix aigua y es fa més resistent a
l’intempèrie. Rep el nom de guix negre, ja que es barreja amb la mateixa cendra
amb la que es coïa i prenia un color grisos, perdent la blancura característica del
guix comú.
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El sostre que ens trobem al cor de
l’Església és similar al abans esmentat.
Sols que en aquest cas l’entrebigat és
pla deixant oculta completament la biga
de suport.

Detalls estructura. Tipus sostre 06

Detalls estructura. Tipus sostre 02

Detalls estructura. Tipus sostre 03

Aquest dos sostres son de igual construcció, tan sols defereixen en l’acabat
superior. Tots dos son de bigues de fusta, en les que recolzen unes llates de fusta.
La primera acaba amb un sostre de morter de guix amb calç i el segon torna a
tenir una capa de llates de fusta.

Una variant es el sostre de biga contra
biga. Té la mateixa forma que la
tipologia 02 sols que en aquest cas les
bigues no deixen espai entre elles.
Aquest tipus de sostre es feien servir en
bordes, unes edificacions on deixaben el
bestia a la planta baixa i la planta
Detalls estructura. Tipus sostre 07
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primera la utilitzaven per magatzemar la palla, que al acumular gran quantitat el
sostre havia de suportar gran pes i aquest es el motiu que la fessin d’aquesta
forma. En la Rectoria ens el troben tan sols en una part del sostre de planta baixa.

El sostre que ens trobem a sobre de la
sagristia es de construcció molt senzilla;
unes bigues de fusta i taulons de fusta
fixats a sobre les bigues. Aquest lloc
suposem que no es feia servir mes que
per tenir un accés a sota coberta i de
traster,
Detalls estructura. Tipus sostre 04

per

lo

que

és

molt

poc

concorregut.

Per finalitzar els sostres, esmentarem el
situat al campanar, fruit de reformes. Al
finalitzar les escales que pugen al
campanar ens trobem un sostre fet amb
bigues de formigó i un encadellat
ceràmic.
Detalls estructura. Tipus sostre 05

5.3 Coberta
La coberta ha patit, com a mínim, una intervenció, per lo que tenim dos tipus
de coberta. La part de coberta rehabilitada correspon a la part nord de la Rectoría;
tant la coberta principal com la que cobreix la última habitació de la primera planta.
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Esta

construïda

per

biguetes

prefabricades de formigó armat, sobre
les que es col·loca una solera de
plaques ceràmiques encadellades. Les
teules àrabs s’adhereixen a la solera
mitjançant una capa de morter.
Detalls coberta. Tipus sostre 01

La

resta

de

coberta

esta

construïda de la mateixa manera. Amb
cavall de fusta i travesser que suporten
les llates de fusta col·locades a canal
de la taula àrab.
En els dos casos el tipus de teula
es la mateixa no podem fixar cap mida,
ja que hi ha de tipus diferent segons
s’han anat fent reformes.
Detalls coberta. Tipus sostre 02

Un últim tipus de coberta molt
puntual, es tracta del campanar. Esta
construït amb un entramat de bigues de
fusta del que surt un pilar central que
dóna l’alçada total de la coberta. Per la
formació de pendents utilitza morter al
ràfec i llates de fusta, finalment una
xapa de plom fixada a les llates de
fusta mitjançant claus de ferro, li donen
l’acabat.
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Els canalons que recullen l’aigua de la coberta son inexistents en gran part de
la rectoria, sols en trobem en la part nord i a l’església per les parts de les
vessants. Hi ha de dos materials, de zinc, els més vells i les parts rehabilitades de
PVC.

5.4 Tancaments interiors
Els pocs envans que trobem a l’interior estan fets de fàbrica de maó ceràmic,
situats al primer pis de la Rectoria, part que ha estat reformada.

5.5 Portes i finestres
Els bastiments son de fusta tots ells vistos. A la planta primera de la Rectoria
ens trobem que les portes son més nous i de mides iguals fruit de la reforma que
es deuria realitzar amb una nova distribució de la planta. En el cas de les dues
portes d’accés, tant a l’Església con a la Rectoria, els bastiments son inexistents.
“Els basents de la porta son fornits de fusta d’alzina i coberts amb una planxa
de ferro pintat d’un verd cendra”
Cal dir que actualment el color ha estat canviat per un gris. La porta de la
Rectoría es del mateix estil però no té la planxa de ferro, el que la fa semblar molt
mes vella per la seva orientació cap al sol. Les dues portes estan empostissada
amb golfes d’escaire (tipus de bisagres o frontisses).

Porta entrada Rectoria
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Altres portes on els bastiments són inexistents son les que condueixen a la
sagristia i al cuarto d’escombres i la que comunica Rectoria amb Església.
Aquestes tres portes son iguales amb un tallat similar.
Una altra porta per mencionar es la del baptisteri feta de ferro batut forjat.

Porta baptisteri

La resta de portes estan pintades i no corresponen a cap mida en concret,
menys, com ja hem mencionat anteriorment, les del primer pis de la Rectoria.
Les finestres son de tipologia francesa de dos batents de fusta.

5.6 Escales
Les escales de la Rectoría son realitzades d’esglaons multipeça de rajola
ceràmica i graoneres de fusta. En quan a la forma de ser construïdes, poc podem
dir ja que no es veu l’estructura per cap lloc. El que podem comentar es que no es
volta catalana ja que la llosa d’escala es completament recta, per lo que creiem
que es construïda sobre montants de fusta.
Els trams d’escala que van al graner i al traster estan fets de pedra, igual que
l’arrancada a la planta primera, i la que comunica els dos edificis.
En l’Església ens trobem les escales que pugen al cor que son de la mateixa
tipologia que la de les rectories menys els dos primers esglaons que son fets de
pedra artificial, igual que el que pugen al presbiteri.
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Escala tipus

5.7 Revestiments i Acabats

A continuació i per acabar, donem una llista dels materials d’acabat dels
diferents elements que encara no havien tingut ocasió de mencionar en aquesta
part referent als materials:

Element

Material

Baranes:

Fusta

Reixes:

Ferro forjat.

Parets interiors:

Acabats de revoc, guix, o alicatat

Paviments interiors:

Morter de calç, parquet, mosaic
hidràulic, rajola ceràmica, rajola de
gres, formigó pintat, pedra sense
escairar.

Sostres:

Cels rasos, el mateix sostre de
bigues, enguixat.
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1. METODOLOGIA DE L’AIXECAMENT

En aquest capítol pretenem explicar quina metodologia d’aixecament hem fet
servir per tal de realitzar la documentació gràfica del conjunt de Rectoria y
Església dins d’aquest projecte.

En la primera visita visual que van realitzar, ens varem adonar que el terra
interior dels edificis era bastant pla i a primera vista no semblava que les parets
estiguessin desplomades. També varem veure la diferencia de cota que hi havia
entre els dos edificis, cosa que devíem tenir en conte alhora de tractar els dos
edificis com un de sol.
El fet de que el conjunt de Rectoria i Església estigues situat en un turó,
sabíem que ens dificultaria el aixecament exterior, tan en planta com en alçat.
Després d’aquestes observacions varem decidir quin sistema seria el millor
per utilitzar: a l’interior utilitzaríem la pròpia paret per realitzar triangulacions i a
l’exterior prendríem mides a ran de façana i alguna triangulació que fos possible.
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2. APARELLS UTILITZATS EN L’AIXECAMENT

2.1 Material Bàsic:
Durant l’aixecament del conjunt es va fer servir tot el material necessari per a
realitzar els croquis inicials. Aquest es compon de llapis, gomes, taulell de fusta,
paper A-4 i A-3, cinta mètrica, regle, metro...

2.2 Material Auxiliar:
Tant per a l’aixecament de plànols com per l’estudi patològic ens varem
ajudar amb diferents elements com són escales, cordill, puntes d’acer, maceta,
plomades, guix...

Plomada

Cordill

Martell

Claus
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Tub d’aigua

2.3 Material Tècnic.
A part de tot aquest material bàsic, els aparells que ens van facilitar més
l’aixecament, varen ser el distanciòmetre làser, càmera digital i ordinador portàtil.
•

Distanciòmetre làser:
Aquest aparell ens va ajudar a la
presa de mides, i especialment en les
de grans distàncies, però sobretot en
les mides de grans alçades. Aquest és
adequat per a distàncies entre 0.20 m i
50 m. Les seves lectures són molt
precises, de l’ordre 0.001 m i el seu
error està estimat en 3 mm cada 50 m.

•

Càmera digital:
La càmera digital, a part de
permetre’ns

crear

un

ampli

arxiu

fotogràfic, ens va facilitar l’obtenció de
fotografies digitals a l’instant per a
poder visualitzar l’edifici i els seus
detalls a l’hora de dibuixar-ho amb
l’ajuda dels programes de dibuix.
•

Ordinador portàtil:
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Degut a la quantitat de dades
preses

“in

situ”

a

l’hora

de

l’aixecament necessitàvem una eina
que ens permetés ordenar, classificar i
avaluar tota aquesta informació. Fins i
tot va haver un parells d’ocasions que
passavem les dades directament a
l’ordinador per donar-nos més apresa
dels possibles errors comesos en la
pressa de dades. També va ser de
gran ajuda a l’hora de realitzar els
plànols amb el programa de dibuix autocad. També varem usar programes com el
homograf per dibuixar les façanes.
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3. AIXECAMENT PLANIMETRIA

Per tal de realitzar l’aixecament en planta dels dos edificis, un cop comprovat
que els murs no sofrien cap desplom, es va basar en triangulacions entre las
parets escollint els punt més crítics i significatius a l’hora de dibuixar la planta, com
cantonades, finestres o mig de parets.

El que primer realitzàvem, al començar amb una planta, era escollir els punts
que agafaríem de referència i anivellar-los amb el tub d’aigua. Cada punt,
intentàvem agafar-lo amb tres distàncies per obtenir menys error possible.

En la rectoria, per passar d’una planta a una altra sense perdre cap punt,
seguíem el mateix sistema per dintre de l’escala. Amb lo que les plantes ens
quedaven completament alineades.

A les diferents habitacions, entravem sempre amb punts exteriors lligant així
tots els punts.

Per fer l’aixecament exterior, donada la dificultat del terreny i el poc espai
disponible, ens varem ajudar de les portes i finestres per saber l’amplada dels
murs. També barem prendre les mides dels murs en planta, i realitzar
triangulacions entre les parets que ens ho permetien, com ara les façanes
principals o la cara nord de la rectoria.
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4. AIXECAMENT ALTIMETRIA

4.1 Aixecament interior
Per tal de realitzar l’aixecament en alçat interior barem usar un mètode molt
senzill, donat que el terra interior no contenia cap irregularitat.

Buscàvem la perpendicularitat de l’element amb el terra, marcàvem la línea al
terra i preníem les diferents alçades a una distancia segons la grandària de
l’element i la curvatura que tenia l’arc.

En quant a la Rectoria un cop varem prendre les cotes de nivell fent ús del
tub d’aigua, les alçades del sostre les preníem en 4 o 5 punts de cada habitació,
allí on havíem pres la cota de nivell, per comprovació.
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4.2 Aixecament exterior
Com ja hem explicat anteriorment, en el aixecament planimetria, els
desnivells i el poc espai del terreny ens aportava una dificultat a l’hora de prendre
mides exteriors.

Primer de tot varem col·locar un cordill ben anivellat mitjançant claus donant
la volta a tot el conjunt, fent els sals pertinents degut als desnivells, traient les
parts més dificultoses de lligar amb les anteriors, com la façana nord de la rectoria,
qual varem resoldre des de l’interior del porxo amb la mateixa metodologia.

Després varem prendre les mides des d’aquesta horitzontal fins les teules i
fins el terra, així doncs, teníem les alçades de l’edifici i, a la vegada, el desnivell
del terra.

TALLER DE PRATIMONI ARQUITECTONIC
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4. ESTUDI PATOLÒGIC

TALLER DE PRATIMONI ARQUITECTONIC

Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona

Conjunt de Rectoria i Església de Sant Esteve de Sisquer

4.1 PATOLOGIES FÍSIQUES

TALLER DE PRATIMONI ARQUITECTONIC

Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona

Taller de Patrimoni Arquitectònic
EPSEB
Fitxes de Patologia
Edifici: Conjunt de Rectoria i Església Sant Esteve de Sisquer
Emplaçament: Guixers, El Solsonès
Identificació:
Humitat per Filtració de la coberta

Tipus:

Fitxa nº:

Física

01

Localització gràfica:
-

PLANTA PRIMERA.
PLANTA SEGONA.
PLANTA TERCERA.
SECCIÓ LONGITUDINAL 02.

-

-

SECCIÓ TRANSVERSAL 02.
ESTRUCTURES SOSTRE PLANTA BAIXA.
ESTRUCTURES SOSTRE PLANTA PRIMERA.
ESTRUCTURA SOSTRE PLANTA SEGONA.

DAU DE
FORMIGÓ

ESPAI SENSE
INSPECCIONAR
(Antiga escala
d'accés a la
rectoria)

ESPAI SENSE
INSPECCIONAR

ESPAI SENSE
INSPECCIONAR

ROCA

Planta Primera

Imatges:

Sostre sobre cor.

Sostre escales d’accés al cor

Descripció:
Humitat produïda per la penetració d’aigua des de l’exterior a través de la coberta.
Causes:
Directes:
Penetració d’aigua de pluja través dels elements en mal estat de coberta.
Penetració d’aigua de pluja a causa del deteriorament de la canal de recollida d’aigua.
Indirectes:
Aigua aportada pels elements meteorològics com la pluja.
Possible evolució:
La humitat pot deteriorar els materials al seu pas (com les bigues i llates de fusta), creant
una via d’entrada per a les arrels de plantes superiors i propiciant focus de proliferació de
fongs i floridures més atacs xilòfags que afectin l’estructura de fusta, que pot acabar
provocant una fallida estructural.
Diagnòstic:
Gravetat:
Molt Greu
Actuacions:
Reparació de la lesió:
Hidrofugat del mur segons aquest mètode:
1-.Repicat del revestiment actual
2-.Neteja de la capa d’arrels existents.
2-.Assecat intern dels murs mitjançant el mètode de:
Ús d’Arrebossats Secants
3-.Revestiment del mur amb un acabat de la mateixa naturalesa que l’original.
Reparació de la causa:
Reparació dels punts conflictius com son:
1-. Encontres de la coberta amb les paraments verticals.
2-. Substitució de les teules en mal estat.
Manteniment:
Revisió periòdica de la estanquitat de la coberta i tots els seus elements.
Altres observacions:
Per tal d’obtenir uns resultats més complets s’hauria de procedir a la realització d’una
diagnosi dins d’un Projecte de Rehabilitació, donat l’estat de deteriorament de l’edifici.

Taller de Patrimoni Arquitectònic
EPSEB
Fitxes de Patologia
Edifici: Conjunt de Rectoria i Església Sant Esteve de Sisquer
Emplaçament: Guixers, El Solsonès
Identificació:
Humitat per Filtració del terreny

Tipus:

Fitxa nº:

Física

02

Localització gràfica:
-

PLANTA BAIXA.
SECCIÓ LONGITUDINAL 02.

ESPAI SENSE
INSPECCIONAR

DAU DE
FORMIGÓ

ROCA

ROCA

ESPAI SENSE
INSPECCIONAR

ESPAI SENSE
INSPECCIONAR

ROCA

ROCA

ROCA

Planta Baixa

Imatges:

ParetEst

Paret Est

Descripció:
Humitat produïda per la filtració de l’aigua des de l’exterior a través dels tancaments de
façana est, a l’estar el terreny a una cota més alta que la planta de l’església.
Causes:
Directes:
Penetració d’aigua del terreny a través dels murs de paredat.
Indirectes:
Aigua aportada pels elements meteorològics com la pluja.
Possible evolució:
Pèrdua total del material de revestiment de l’interior de l’església, afectant estèticament
Diagnòstic:
Gravetat:
Lleu
Actuacions:
Reparació de la lesió:
Hidrofugat del mur segons aquest mètode:
1-.Repicat del revestiment actual
2-.Assecat intern dels murs mitjançant el mètode de:
Ús d’Arrebossats Secants
3-.Revestiment del mur amb un acabat de la mateixa naturalesa que l’original
Reparació de la causa:
S’ha de fer una diagnosi i una posterior intervenció que podria consistir en:
1-. Execució d’un drenatge per la cara exterior del mur.
Manteniment:
Revisió periòdica de la estanquitat dels punts febles en el mur intervingut
Altres observacions:
Per tal d’obtenir uns resultats més complets s’hauria de procedir a la realització d’una
diagnosi dins d’un Projecte de Rehabilitació, donat l’estat de deteriorament de l’edifici.

Taller de Patrimoni Arquitectònic
EPSEB
Fitxes de Patologia
Edifici: Conjunt de Rectoria i Església Sant Esteve de Sisquer
Emplaçament: Guixers, El Solsonès
Identificació:
Brutícia per Dipòsit

Tipus:

Fitxa nº:

Física

03

Localització gràfica:
-

PLANTA BAIXA.
PLANTA SEGONA.
PLANTA TERCERA.

DAU DE
FORMIGÓ

DIPOSIT
D'AIGUA

PORTA TAPIADA

PORTA TAPIADA

PORTA TAPIADA
AMB PEDRA

PORTA TAPIADA
AMB PEDRA

ANTIC GRANER

Planta Segona

Imatges:

Planta segona espai sobre sagristia

Traster de rectoria.

Descripció:
Brutícia per dipòsit en les habitacions menys concorregudes dels edificis.
Causes:
Directes:
Aquest estat és conseqüència de l’esta d’abandó en que es troben aquests espais.
Indirectes:
Acumulació de deixalles per part dels residents, així com el despreniment de materials.
Possible evolució:
En el cas de el traster de la rectoria, si es continua carregant el forjat, pot esdevenir un
col·lapse estructural.
Fins que no s’intervingui, continuarà l’acumulació de brutícia sota coberta, format un
substrat insalubre propici per a la proliferació d’insectes i petits vertebrats, sent així un
possible focus d’infeccions.
Diagnòstic:
Gravetat:
Mitja
Actuacions:
Reparació de la lesió:
Neteja i desinfecció dels espais afectats
Reparació de la causa:
Evitar l’acumulació de deixalles en els espais no habitats.
Manteniment:
Neteja periòdica dels espais dels espais afectats.
Altres observacions:
Per tal d’obtenir uns resultats més complets s’hauria de procedir a la realització d’una
diagnosi dins d’un Projecte de Rehabilitació, donat l’estat de deteriorament de l’edifici.

Taller de Patrimoni Arquitectònic
EPSEB
Fitxes de Patologia
Edifici: Conjunt de Rectoria i Església Sant Esteve de Sisquer
Emplaçament: Guixers, El Solsonès
Identificació:
Brutícia per Rentat Diferencial

Tipus:

Fitxa nº:

Física

04

Localització gràfica:
-

FAÇANA SUD.
FAÇANA EST.

Façana sud

Imatges:

Façana sud Esglesia

Façana Est rectoria

Descripció:
Brutícia acumulada per rentat diferencial, produït pel pas d’un corrent d’aigua a una
mateixa part de la façana.
Causes:
Directes:
Mal funcionament dels sistemes d’evacuació de les aigües pluvials de l’edifici.
Falta de manteniment de la edificació
Indirectes:
Aigua aportada pels elements meteorològics com la pluja.
Possible evolució:
La brutícia acumulada ha generat una crosta biogènica que pot afectar la pedra de la
façana, a més de servir de substrat per al desenvolupament de plantes que han arrelat al
morter.
Diagnòstic:
Gravetat:
Mitja
Actuacions:
Reparació de la lesió:
Neteja de façana sense deteriorar revestiment seguint les següents fases:
1-.Humidificació abundant de la façana.
2-.Aplicació de detergents neutres.
3-.Raspallat manual per a la correcta eliminació de la brutícia.
4-.Aclarit amb aigua.
5-.Assecat amb aire calent.
Reparació de la causa:
Sanejament de les deficiències en el sistema de evacuació de la coberta i elements
volats de la façana, tal com ampits.
Manteniment:
Revisió i manteniment periòdic de la coberta i de la xarxa de evacuació d’aigües pluvials
Altres observacions:
Per tal d’obtenir uns resultats més complets s’hauria de procedir a la realització d’una
diagnosi dins d’un Projecte de Rehabilitació, donat l’estat de deteriorament de l’edifici.

Taller de Patrimoni Arquitectònic
EPSEB
Fitxes de Patologia
Edifici: Conjunt de Rectoria i Església Sant Esteve de Sisquer
Emplaçament: Guixers, El Solsonès
Identificació:
Erosió Atmosfèrica

Tipus:

Fitxa nº:

Física

05

Localització gràfica:
-

PLANTA BAIXA.
PLANTA PRIMERA.
PLANTA SEGONA.
PLANTA TERCERA.

Nota: als alçats y la coberta d’aquesta patologia no esta
marcada, per ocupar la totalitat del plànol.

DAU DE
FORMIGÓ

ESPAI SENSE
INSPECCIONAR
(Antiga escala
d'accés a la
rectoria)

ESPAI SENSE
INSPECCIONAR

ESPAI SENSE
INSPECCIONAR

ROCA

Planta primera

Imatges:

Façana sud Esglesia

Façana Est rectoria

Descripció:
Erosió de la façana y coberta a causa de la seva contínua exposició als elements
atmosfèrics i als agents contaminats presents al medi ambient.
Causes:
Directes:
Falta de manteniment de la edificació
Indirectes:
Elements meteorològics com la pluja i el vent
Possible evolució:
La continua exposició als elements atmosfèrics, els agents contaminants, els canvis de
temperatures i els cicles de gel-desgel pot produir un ampli ventall de processos
patològics a la façana:
1-. Els que afecten al revestiment:
a-.Fissures
b-.Despreniments
2-. Els que afecten a la pedra:
a-.Descamacions
b-.Patines
c-.Dipòsits Superficials
d-.Crostes
e-.Fissures
f-.Corrosió
3-. Els que afecten al morter:
a-.Disgregació
Diagnòstic:
Gravetat:
Mitja
Actuacions:
Reparació de la lesió:
Neteja de façana sense deteriorar revestiment seguint les següents fases:
1-.Humidificació abundant de la façana.
2-.Aplicació de detergents neutres.
3-.Raspallat manual per a la correcta eliminació de la brutícia.
4-.Aclarit amb aigua.
5-.Assecat amb aire calent.
6-.Restauració amb morters de similar composició que l’original amb additius aïllants e
hidrofugants.
Reparació de la causa:
La causa és la climatologia de la zona, la qual només es pot combatre amb un correcte manteniment de la
pedra i el revestiment de la façana.

Manteniment:
Revisió periòdica del estat de la pedra i el revestiment de la façana.
Altres observacions:
Per tal d’obtenir uns resultats més complets s’hauria de procedir a la realització d’una
diagnosi dins d’un Projecte de Rehabilitació, donat l’estat de deteriorament de l’edifici.

Conjunt de Rectoria i Església de Sant Esteve de Sisquer

4.2 PATOLOGIES MECÀNIQUES

TALLER DE PRATIMONI ARQUITECTONIC

Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona

Taller de Patrimoni Arquitectònic
EPSEB
Fitxes de Patologia
Edifici: Conjunt de Rectoria i Església Sant Esteve de Sisquer
Emplaçament: Guixers, El Solsonès
Identificació:
Fletxa

Tipus:

Fitxa nº:

Mecànica

01

Localització gràfica:
-

ESTRUCTURA SOSTRE PLANTA BAIXA.
ESTRUCTURA SOSTRE PLANTA PRIMERA.
ESTRUCTURA SOTA COBERTA.

Estructura coberta

Imatges:

Estructura de coberta

Descripció:
Deformació de l’estructura l’horitzontal de fusta. Fins al punt de trobar apuntalaments de
caràcter provisional sobre la volta.
Causes:
Directes:
Reducció de la secció resistent per atacs d’insectes xilòfags i podriments.
Indirectes:
Penetració d’aigua de pluja través dels elements en mal estat de coberta.
Falta de manteniment.
Possible evolució:
L’acció continuada d’atacs d’insectes xilòfags i podriments provoca la pèrdua continua de
secció que genera deformacions a l’estructura degudes a que les “noves” seccions no
poden resistir el pes propi, i això derivaria en col·lapse estructural.
Diagnòstic:
Gravetat:
Molt greu
Actuacions:
Reparació de la lesió:
Si les bigues son reparables les podem reforçar incrementant la seva resistència a
tracció mitjançant perfils d’acer.
Substitució física de les bigues irrecuperables
Reparació de la causa:
Sanejament de les plagues d’insectes i podriments que afecten a l’estructura.
Reparació de l’impermeabilitat dels elements de coberta.
Manteniment:
Elaboració d’un Pla de Manteniment.
Revisió periòdica de l’estat estructural del forjat. per part d’un tècnic competent.
Revisió periòdica de la estanquitat de la coberta i tots els seus elements.
Altres observacions:
Per tal d’obtenir uns resultats més complets s’hauria de procedir a la realització d’una
diagnosi dins d’un Projecte de Rehabilitació, donat l’estat de deteriorament de l’edifici.

Taller de Patrimoni Arquitectònic
EPSEB
Fitxes de Patologia
Edifici: Conjunt de Rectoria i Església Sant Esteve de Sisquer
Emplaçament: Guixers, El Solsonès
Identificació:
Esquerda de sobrecàrrega

Tipus:

Fitxa nº:

Mecànica

02

Localització gràfica:
-

ESTRUCTURA SOSTRE PLANTA BAIXA.
ESTRUCTURA SOSTRE PLANTA PRIMERA.
ESTRUCTURA SOSTRE PLANTA SEGONA.

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Estructura sostre Planta segona

Imatges:

Estructura de coberta

Descripció:
Esquerdes que creuen longitudinalment la volta de canó.
Causes:
Directes:
Degut a la deformació de les estructures de coberta, aquestes han passat a transmetre
la seva càrrega sobre la volta.
Indirectes:
Penetració d’aigua de pluja través dels elements en mal estat de coberta.
Reducció de la secció resistent de les estructures de la coberta per atacs d’insectes
xilòfags i podriments.
Apuntalaments indeguts de les estructures de coberta sobre la volta.
Possible evolució:
L’acció continuada d’atacs d’insectes xilòfags i podriments provoca la pèrdua continua de
secció que genera deformacions a l’estructura degudes a que les “noves” seccions no
poden resistir el pes propi, i això derivaria en col·lapse estructural que carregaria sobre la
volta, i aquesta podria cedir.
Diagnòstic:
Gravetat:
Molt greu
Actuacions:
Reparació de la lesió:
1.- Repicat de l’àrea afectada per tal de desprendre els elements dèbils.
2.- Col·locació de grapes d’acer en sentit perpendicular a l’esquerda i aplicar morter de
reparació sense retracció per segellar les esquerdes.
3.- Aplicar un arrebossat, enguixat i pintat d’iguals característiques a l’existent.
Reparació de la causa:
Es tracta d’eliminar totes les càrregues que es transmeten a la volta.
Si les bigues son reparables les podem reforçar incrementant la seva resistència a
tracció mitjançant perfils d’acer.
Substitució física de les bigues irrecuperables
Sanejament de les plagues d’insectes i podriments que afecten a l’estructura.
Reparació de l’impermeabilitat dels elements de coberta.
Manteniment:
Elaboració d’un Pla de Manteniment.
Revisió periòdica de l’estat estructural de la volta. per part d’un tècnic competent.
Revisió periòdica de la estanquitat de la coberta i tots els seus elements.
Altres observacions:
Per tal d’obtenir uns resultats més complets s’hauria de procedir a la realització d’una
diagnosi dins d’un Projecte de Rehabilitació, donat l’estat de deteriorament de l’edifici.

Taller de Patrimoni Arquitectònic
EPSEB
Fitxes de Patologia
Edifici: Conjunt de Rectoria i Església Sant Esteve de Sisquer
Emplaçament: Guixers, El Solsonès
Identificació:
Esquerda d’assentament.

Tipus:

Fitxa nº:

Mecànica

03

Localització gràfica:
-

ESTRUCTURA SOSTRE PLANTA BAIXA.
ESTRUCTURA SOSTRE PLANTA PRIMERA.
SECCIÓ LONGITUDINAL 02.
FAÇANA SUD.

A

A
A

A

A
A

Secció longitudinal 2

Imatges:

Volta sobre porta de la Sagristia

Volta de sobre la sagrisia

Descripció:
Esquerdes ,perpendiculars al sentit de les traccions a la volta i les parets pròximes.
Causes:
Directes:
Assentament diferencial del terreny sobre el qual se sustenta la part afectada.
Indirectes:
La presumpta manca de fonaments sumat a que l’edifici descansa sobre un terreny no
horitzontal.
Els canvis volumètrics del terreny degut a l’augment d’humitat de la zona pot ser un altre
dels factors.
Possible evolució:
La progressió d’aquesta procés patològic pot degenerar en un col·lapse estructural per si
sol, a més genera esquerdes a façana, la qual cosa afavoreix l’entrada d’aigua
atmosfèrica a l’interior de l’edifici, la qual cosa es contraproduent per a les estructures de
fusta, ja que facilita l’aparició de patologies d’origen biòtic..
Diagnòstic:
Gravetat:
Molt greu
Actuacions:
Reparació de la lesió:
Prèvia actuació d’estabilització de la causa del procés patològic, es procedirà a:
1.- Repicat de l’àrea afectada per tal de desprendre els elements dèbils.
2.- La reparació de les esquerdes mitjançant mitjançant un cosit en direcció
perpendicular a l’esquerda, amb grapes d’acer i un morter sense retracció a base de
resines.
3.- Aplicar un arrebossat, enguixat i pintat d’iguals característiques a l’existent.
Reparació de la causa:
Per a la reparació de la causa s’hauria de comprovar si l’assentament es actiu i segueix
evolucionant. Això es pot determinar mitjançant la col·locació de testimonis de guix a
sobre les esquerdes.
En cas que l’assentament segueixi actiu s’haurà de procedir a verificar la resistència del
terreny i/o recalcular la fonamentació.
En cas que la resistència del terreny es demostri insuficient, es pot procedir a consolidarlo mitjançant injeccions de formigó sobre aquest.
Manteniment:
Revisió periòdica de l’àrea afectada. per part d’un tècnic competent.
Altres observacions:
Per tal d’obtenir uns resultats més complets s’hauria de procedir a la realització d’una
diagnosi dins d’un Projecte de Rehabilitació, donat l’estat de deteriorament de l’edifici.

Taller de Patrimoni Arquitectònic
EPSEB
Fitxes de Patologia
Edifici: Conjunt de Rectoria i Església Sant Esteve de Sisquer
Emplaçament: Guixers, El Solsonès
Identificació:
Esquerda dilatació

Tipus:

Fitxa nº:

Mecànica

04

Localització gràfica:
-

PLANTA BAIXA.
PLANTA PRIMERA.

DAU DE
FORMIGÓ

D

ESPAI SENSE
INSPECCIONAR

D

ROCA

ROCA

ESPAI SENSE
INSPECCIONAR

ESPAI SENSE
INSPECCIONAR

ROCA

ROCA

Planta Baixa

Imatges:

Esglaons d’accés al Presbiteri

Encontre Barana de Presbiteri i paviment

Descripció:
Esquerdes i despreniments de material als encontres de diferents materials.
Causes:
Directes:
Materials amb diferent coeficient de dilatació tèrmic.
Oxidacions de metalls encastats.
Augment volumètric de la fusta per absorció d’humitat ambiental.
Indirectes:
Augment de l’humitat ambiental per factors diversos.
Canvis de temperatura.
Mala execució dels encontres entre materials.
Possible evolució:
La progressió d’aquesta procés patològic pot degenerar en la ruptura parcial de
paviments, i acabat de paraments, així com debilitar la subjecció dels elements de
protecció.
Diagnòstic:
Gravetat:
Lleu
Actuacions:
Reparació de la lesió:
Ens trobem dos tipus:
1. Lesió provocada per un material encastat sobre un material continu tipus arrebossat.
En aquest cas procedirem a repicar l’àrea afectada per l’esquerda per tal d’eliminar les
parts dèbils. Posteriorment es procedirà a reparar la lesió mitjançant un material de
similars característiques a l’original. Per evitar la reaparició del problema es buscarà una
alternativa adient per a la solució de l’encontre dels 2 materials.
2. Lesió provocada per l’encontre de 2 paviments de peces preconformades.
En aquest supòsit es procedirà a retirar les peces afectades i a la reposició d’aquestes.
Es deixarà una junta dilatació entre els 2 materials, rematada si cal amb una placa
protectora.
Reparació de la causa:
Substitució dels materials de diferent coeficient de dilatació tèrmica.
Sanejar d’impermeabilitat de l’edifici.
Crear juntes de materials.
Manteniment:
Revisió organolèptica de l’estat dels encontres dels materials.
Altres observacions:
Per tal d’obtenir uns resultats més complets s’hauria de procedir a la realització d’una
diagnosi dins d’un Projecte de Rehabilitació, donat l’estat de deteriorament de l’edifici.

Taller de Patrimoni Arquitectònic
EPSEB
Fitxes de Patologia
Edifici: Conjunt de Rectoria i Església Sant Esteve de Sisquer
Emplaçament: Guixers, El Solsonès
Identificació:
Esquerda per manca de cohesió.

Tipus:

Fitxa nº:

Mecànica

05

Localització gràfica:
-

PLANTA PRIMERA.

DAU DE
FORMIGÓ

ESPAI SENSE
INSPECCIONAR
(Antiga escala
d'accés a la
rectoria)

ESPAI SENSE
INSPECCIONAR

ESPAI SENSE
INSPECCIONAR

ROCA

C
FP

Planta Primera

Imatges:

Paret Oest del orxo

Descripció:
Esquerda que segueix les juntes de morter de la fàbrica.
Causes:
Directes:
Falta de monolitisme en la fàbrica.
Indirectes:
Mala execució de la posta en obra del parament, i mala elecció de material, ja que els
materials que conformen l’element no absorbeix les carregues conjuntament.
Possible evolució:
La progressió d’aquesta procés patològic pot degenerar en la ruptura parcial dels
elements de tancament.
Diagnòstic:
Gravetat:
Greu
Actuacions:
Reparació de la lesió:
1.- Repicat de l’àrea afectada per tal de desprendre els elements dèbils.
2.- Col·locació de grapes d’acer en sentit perpendicular a l’esquerda i aplicar morter de
reparació sense retracció per segellar les esquerdes.
3.- Aplicar un acabat d’iguals característiques a l’existent.
Reparació de la causa:
La causa és es el propi material on apareixen les lesions, la reparació de la causa seria
la substitució total d’aquest material.
Manteniment:
Revisió periòdica organolèptica de l’estat de conservació d’aquests paraments.
Altres observacions:
Per tal d’obtenir uns resultats més complets s’hauria de procedir a la realització d’una
diagnosi dins d’un Projecte de Rehabilitació, donat l’estat de deteriorament de l’edifici.

Taller de Patrimoni Arquitectònic
EPSEB
Fitxes de Patologia
Edifici: Conjunt de Rectoria i Església Sant Esteve de Sisquer
Emplaçament: Guixers, El Solsonès
Identificació:
Clivelles.

Tipus:

Fitxa nº:

Mecànica

06

Localització gràfica:
-

ESTRUCTURA SOSTRE PLANTA BAIXA.
ESTRUCTURA SOSTRE PLANTA PRIMERA.

ESTRUCTURA SOSTRE PLANTA SEGONA.
ESTRUCTURA SOTA COBERTA.

-

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C
C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

Planta Estructura de coberta

Imatges:

Sostre sobre Sagristia

Descripció:
Clivelles pròpies de l’assecat de la fusta natural.
Causes:
Directes:
Característica pròpia de la fusta natural.
Indirectes:
Aquesta lesió es inherent al material, no hi ha factors que la propiciïn.
Possible evolució:
Si aquestes clivelles augmenten de dimensions fins a creuar la secció dels elements
resistents de l’estructura de fusta, poden comprometre l’intregritat d’aquesta.
Diagnòstic:
Gravetat:
Variable en funció de les dimensions de les clivelles.
Actuacions:
Reparació de la lesió:
Es tracta de retornar la cohesió al material perquè pugui treballar correctament front
esforços de cisallament. Això es pot solucionar mitjançant l’introducció de perns
metàl·lics que uneixin les parts en separació.
Reparació de la causa:
La causa és el propi material on apareixen les lesions, la reparació de la causa seria la
substitució total d’aquest material.
Manteniment:
Revisió periòdica d’aquests elements, per part d’un tècnic competent
Altres observacions:
Per tal d’obtenir uns resultats més complets s’hauria de procedir a la realització d’una
diagnosi dins d’un Projecte de Rehabilitació, donat l’estat de deteriorament de l’edifici.

Taller de Patrimoni Arquitectònic
EPSEB
Fitxes de Patologia
Edifici: Conjunt de Rectoria i Església Sant Esteve de Sisquer
Emplaçament: Guixers, El Solsonès
Identificació:
Fissures de paviments

Tipus:

Fitxa nº:

Mecànica

07

Localització gràfica:
-

PLANTA BAIXA.
PLANTA PRIMERA.

PLANTA SEGONA.

-

DAU DE
FORMIGÓ

D

D

FP

ESPAI SENSE
INSPECCIONAR
(Antiga escala
d'accés a la
rectoria)

ESPAI SENSE
INSPECCIONAR

ESPAI SENSE
INSPECCIONAR

ROCA

C
FP

Planta Primera

Imatges:

Paviment Església

Paviment Porxo de Rectoria

Descripció:
Ruptura de les peces del paviment.
Causes:
Directes:
Pèrdua de l’horitzontalitat del paviment.
Peces sotmeses a esforços variables de flexo-compressió.
Indirectes:
Deformacions del suport degudes a: fletxes i augments de volum del suport per
humidificació.
Absència de juntes de dilatació en els paviments
Mala execució de les soleres.
Manca d’elasticitat dels morters de fixació
Possible evolució:
Les peces de paviment trencades poden desprendre’s parcial o totalment del suport.
Diagnòstic:
Gravetat:
Lleu
Actuacions:
Reparació de la lesió:
Es tracta de reposar les peces afectades, emprant materials adequats, i deixant juntes
de dilatació als paviments.
Reparació de la causa:
Als paviments existents sobre un sostre fletxat, es tractaria de retirar el paviment i
consolidar la fletxa per tal retornar l’horitzontalitat per a la posterior reposició del
paviment.
A les zones on el paviment afectat estigui en contacte amb el terreny s’hauria de retirar
la solera existent, per a executar-ne una de nova factura que eviti els moviments i les
filtracions d’aigua del terreny.
Manteniment:
Revisió periòdica, per part d’un tècnic competent.
Altres observacions:
Per tal d’obtenir uns resultats més complets s’hauria de procedir a la realització d’una
diagnosi dins d’un Projecte de Rehabilitació, donat l’estat de deteriorament de l’edifici.

Taller de Patrimoni Arquitectònic
EPSEB
Fitxes de Patologia
Edifici: Conjunt de Rectoria i Església Sant Esteve de Sisquer
Emplaçament: Guixers, El Solsonès
Identificació:
Esfondraments.

Tipus:

Fitxa nº:

Mecànica

08

Localització gràfica:
-

PLANTA TERCERA
ESTRUCTURA SOSTRE PLANTA BAIXA
SECCIÓ TRANSVERSAL 02

ESPAI SENSE
INSPECCIONAR

Secció transversal 02

Imatges:

Sostre Planta Baixa

Escala d’accés al campanar

Descripció:
Esfondrament de forjat de biguetes de fusta amb solera de llates recrescut amb morter
de guix.
Esfondrament d’escala d’accés al campanar, de taulons de fusta i formació de graons a
base de pedra i morter de calç.
Causes:
Directes:
Ruptura dels elements de fusta, destinats a absorbir els esforços a tracció.
Indirectes:
Atacs biòtics
Fallida en l’impermeabilització de l’edifici.
Possible evolució:
Si no s’actua amb immediatesa sobre les causes que comporten els esfondraments,
aquests poden afectar una mes gran superfície de l’estructura.
Diagnòstic:
Gravetat:
Molt Greu
Actuacions:
Reparació de la lesió:
1-En esfondrament a sostres.
Enderroc de la part afectada, i sanejament de l’àrea pròxima per eliminar punts dèbils.
Posterior reposició del sostre procurant mantenir l’estètica inicial del conjunt.
2-Esfondrament de l’escala d’accés al campanar.
Degut a l’estat en que es troba l’element s’hauria d’enderrocar totalment. Posteriorment
es procediria a la construcció d’una nova escala d’accés al campanar.
Reparació de la causa:
Reparació dels elements impermeabilitzants en mal estat que faciliten l’entrada
d’humitat.
La causa principal és la propiciació d’un medi adient al desenvolupament d’organismes
que generen atacs biòtics sobre l’estructura de fusta, s’hauria de procedir a una
campanya de sanejament de l’estructura de fusta.
Manteniment:
Revisió periòdica, per part d’un tècnic competent.
Altres observacions:
Per tal d’obtenir uns resultats més complets s’hauria de procedir a la realització d’una
diagnosi dins d’un Projecte de Rehabilitació, donat l’estat de deteriorament de l’edifici.

Taller de Patrimoni Arquitectònic
EPSEB
Fitxes de Patologia
Edifici: Conjunt de Rectoria i Església Sant Esteve de Sisquer
Emplaçament: Guixers, El Solsonès
Identificació:
Despreniment de Revestiments

Tipus:

Fitxa nº:

Mecànica

09

Localització gràfica:
-

PLANTA BAIXA.
PLANTA PRIMERA.

PLANTA SEGONA.
PLANTA TERCERA.

-

DAU DE
FORMIGÓ

D

D

ESPAI SENSE
INSPECCIONAR
(Antiga escala
d'accés a la
rectoria)

ESPAI SENSE
INSPECCIONAR

ESPAI SENSE
INSPECCIONAR

ROCA

Planta Primera

Imatges:

Dormitori Planta Primera

Paret Est Església

Descripció:
Despreniment dels materials emprats per a revestir els paraments verticals i horitzontals
superiors.
Causes:
Directes:
La presència d’humitats procedents de les filtracions d’aigua de coberta o de parament
afecten als revestiments generant un cicle d’augments i disminucions de volum que
acaben per provocar una manca d’adherència sobre el suport la qual cosa provoca el
despreniment del revestiment.
Indirectes:
L’estat deficitari de d’impermeabilització de l’edifici que facilita l’entrada d’aigua.
Possible evolució:
Aquest procés deriva en una degradació dels paraments deixant els elements
constructius a la vista.
Diagnòstic:
Gravetat:
Lleu
Actuacions:
Reparació de la lesió:
1.- Repicat de l’àrea afectada per tal de desprendre els elements mancats d’adherència.
2.- Aplicació de morters amb efecte assecant per tal d’eliminar l’humitat continguda als
murs.
3.- Aplicar un arrebossat, enguixat i pintat d’iguals característiques a l’existent.
Reparació de la causa:
Reparació dels elements impermeabilitzants en mal estat que faciliten l’entrada
d’humitat.
Manteniment:
Revisió periòdica, per part d’un tècnic competent.
Altres observacions:
Per tal d’obtenir uns resultats més complets s’hauria de procedir a la realització d’una
diagnosi dins d’un Projecte de Rehabilitació, donat l’estat de deteriorament de l’edifici.

Taller de Patrimoni Arquitectònic
EPSEB
Fitxes de Patologia
Edifici: Conjunt de Rectoria i Església Sant Esteve de Sisquer
Emplaçament: Guixers, El Solsonès
Identificació:
Aixafada de fibres.

Tipus:

Fitxa nº:

Mecànica

10

Localització gràfica:
-

ESTRUCTURA SOTA COBERTA

Estructura Sota coberta

Imatges:

Estructura Sota coberta

Descripció:
Aixafada en paral·lel a les fibres, als elements de fusta sotmesos a compressió.
Causes:
Directes:
Degut a la fletxa que pateixen les bigues de coberta, es van apuntalar. Actualment les
bigues han continuat fletxant i així han passat a transmetre part de la seva càrrega sobre
aquests puntals.
Indirectes:
Pèrdua de secció resistent de les bigues afectades per atacs biòtics com poden ser
podriments i atacs d’insectes xilòfags.
Fallida en d’impermeabilització de l’edifici.
Possible evolució:
L’acció continuada d’atacs d’insectes xilòfags i podriments provoca la pèrdua continua de
secció que genera deformacions a l’estructura degudes a que les “noves” seccions no
poden resistir el pes propi, vinclen i carreguen sobre altres estructures, aquestes tenen
una resistència limitada, i per tant el risc de col·lapse estructural és molt greu.
Diagnòstic:
Gravetat:
Molt greu
Actuacions:
Reparació de la lesió:
Per tal subsanar aquesta lesió es pot recórrer a una substitució funcional de l’element
afectat, mitjançant l’incorporació rebin les carregues dels elements afectats.
Una altra opció seria recórrer a la substitució física dels elements afectats.
Reparació de la causa:
Reparació dels elements impermeabilitzants en mal estat que faciliten l’entrada
d’humitat.
La causa principal és la propiciació d’un medi adient al desenvolupament d’organismes
que generen atacs biòtics sobre l’estructura de fusta, s’hauria de procedir a una
campanya de sanejament de l’estructura de fusta.
Manteniment:
Revisió periòdica, per part d’un tècnic competent.
Altres observacions:
Per tal d’obtenir uns resultats més complets s’hauria de procedir a la realització d’una
diagnosi dins d’un Projecte de Rehabilitació, donat l’estat de deteriorament de l’edifici.

Taller de Patrimoni Arquitectònic
EPSEB
Fitxes de Patologia
Edifici: Conjunt de Rectoria i Església Sant Esteve de Sisquer
Emplaçament: Guixers, El Solsonès
Identificació:
Desgast.

Tipus:

Fitxa nº:

Mecànica

11

Localització gràfica:
-

PLANTA BAIXA.
PLANTA PRIMERA.

-

PLANTA SEGONA.
PLANTA TERCERA.

DAU DE
FORMIGÓ

D

ESPAI SENSE
INSPECCIONAR

D

ROCA

ROCA

ESPAI SENSE
INSPECCIONAR

ESPAI SENSE
INSPECCIONAR

ROCA

ROCA

Planta Baixa

Imatges:

Escales de Planta Baixa a Planta Primera

Descripció:
Desgast superficial de paviments i esglaons.
Causes:
Directes:
El desgast s’ocasiona a partir del fregament que pateixen els elements.
Fregament de portes amb el paviment.
Desgast de les zones de pas pel fregament ocasionat per l’ús habitual dels residents.
Indirectes:
Manteniment deficient.
Possible evolució:
L’evolució d’aquesta lesió genera una pèrdua continua de les capes superficials dels
elements afectats.
Diagnòstic:
Gravetat:
Lleu
Actuacions:
Reparació de la lesió:
Substitució dels elements afectats.
Reparació de la causa:
Reparació dels elements que freguen accidentalment sobre el paviment, com puguin ser
portes mal ajustades.
Manteniment:
Seguir un programa de manteniment adequat.
Altres observacions:
Per tal d’obtenir uns resultats més complets s’hauria de procedir a la realització d’una
diagnosi dins d’un Projecte de Rehabilitació, donat l’estat de deteriorament de l’edifici.

Conjunt de Rectoria i Església de Sant Esteve de Sisquer

4.3 PATOLOGIES QUÍMIQUES

TALLER DE PRATIMONI ARQUITECTONIC

Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona

Taller de Patrimoni Arquitectònic
EPSEB
Fitxes de Patologia
Edifici: Conjunt de Rectoria i Església Sant Esteve de Sisquer
Emplaçament: Guixers, El Solsonès
Identificació:
Floridures

Tipus:

Fitxa nº:

Química

01

Localització gràfica:
-

PLANTA COBERTA.
FAÇANA SUD.
FAÇANA EST.

-

FAÇANA NORD.
FAÇANA OEST.

Façana Nord

Imatges:

Coberta

Façana Sud

Descripció:
Presencia d’organismes simples l’origen vegetal tals com líquens, molses o floridures en
zones on el grau d’humitat contingut en els materials es elevat.
Causes:
Directes:
Propiciació del medi adequat per al desenvolupament complet del cicle vital dels
organismes vegetals esmentats.
Indirectes:
La presencia d’aigua als materials d’origen pluvial, de condensació o de terreny.
Falta de Manteniment
Possible evolució:
Els líquens poden produir lesions mecàniques degut a les seves variacions
volumètriques associades a la humitat, poden també produir lesions químiques ja que en
el seu procés vital produeixen àcids orgànics com l’àcid oxàlic que poden danyar els
materials on estan subjectes. El seu cicle vital comporta una disgregació dels materials
base, facilitant un substrat on altres tipus d’organismes poden arrelar.
L’efecte de les molses en els materials es baix, però proporcionen un medi apte per a
l’aparició d’organismes vegetals de més entitat i per tant amb mes capacitat de causar
lesions.
Diagnòstic:
Gravetat:
Mitja
Actuacions:
Reparació de la lesió:
1-.Neteja i esterilització de les zones afectades amb materials biocides insolubles
2-.Aplicació de proteccions biocides inerts al material i insolubles a l’aigua com poden
ser els borats o els compostos de amoni quaternari.
Reparació de la causa:
La causa principal és la propiciació d’un medi adient a la proliferació d’aquests organismes, per tant s’ha d’evitar que
aquest es reprodueixi, per tant es recomana l’elaboració i seguiment d’un Programa de Manteniment.

Manteniment:
Revisió periòdica de la estanquitat de la coberta i tots els seus elements.
Neteja periòdica dels elements de coberta.
Altres observacions:
Per tal d’obtenir uns resultats més complets s’hauria de procedir a la realització d’una
diagnosi dins d’un Projecte de Rehabilitació, donat l’estat de deteriorament de l’edifici.

Taller de Patrimoni Arquitectònic
EPSEB
Fitxes de Patologia
Edifici: Conjunt de Rectoria i Església Sant Esteve de Sisquer
Emplaçament: Guixers, El Solsonès
Identificació:
Floridures

Tipus:

Fitxa nº:

Química

02

Localització gràfica:
-

ESTRUCTURA SOSTRE PLANTA BAIXA.
ESTRUCTURA SOSTRE PLANTA SEGONA.

-

ESTRUCTURA SOTA COBERTA.
SECCIÓ TRANSVERSAL 02.

Estructura sota coberta

Imatges:

Estructura Sostre Planta baixa

Coberta

Descripció:
Presència de fongs de podriment als encapçalaments i les zones humides de les bigues
de fusta i sostres de fusta. Aquestes poden arribar a dissoldre i assimilar la lignina tot
deixant les cèl·lules disgregades, provocant una pèrdua de fins el 80% de la resistència
de l’element.
Causes:
Directes:
Condicions de temperatura i humitat (superior al 18-20%) a la fusta adients per a la
invasió d’aquest tipus de fongs.
Indirectes:
Presència regular d’humitat als elements de fusta .
Mala ventilació dels element de fusta encastats, la qual cosa evita l’evaporació amb
rapidesa de l’aigua que s’hi pugui acumular.
Incorrecta posada en obra de la peça, la fusta es va instal·lar en obra en estat verd, amb
una humitat del ordre del 30% o superior.
Falta de manteniment
Possible evolució:
La presencia de fongs de podriment al elements de fusta de l’edifici, a més de reduir la
capacitat resistent d’aquesta, facilita l’ingrés d’altres organismes com ara, accelerant-ne
així el procés de degradació. La pèrdua de resistència provocada per l’acció d’aquests
organismes genera deformacions a l’estructura, que en cas de coberta pot facilitar
l’entrada d’aigua de l’exterior creant així un cercle tancat, que pot arribar a causar una
fallida estructural de l’edifici.
Diagnòstic:
Gravetat:
Molt Greu
Actuacions:
Reparació de la lesió:
1-.Neteja i esterilització de les zones afectades eliminant completament tot el material
afectat.
2-.Aplicació de proteccions biocides amb dissolvents orgànics en profunditat a les zones
afectades, a la resta només caldrà una protecció superficial.
Si el deteriorament de la fusta és greu podem optar a:
a-.Substitució funcional de l’element, prèvia eliminació de la plaga per tal d’evitar la
propagació d’aquesta a altres elements sans de l’edifici.
b- Substitució física parcial de l’element., reconstruint les parts afectades, mitjançant
resines, prèvia eliminació de la plaga per tal d’evitar la propagació d’aquesta a altres
elements sans de l’edifici.
c- Substitució física total de l’element.
Reparació de la causa:
Creació ventilacions necessàries per tal de facilitar l’evaporació.
Reparació dels elements impermeabilitzants en mal estat que faciliten l’entrada
d’humitat.
La causa principal és la propiciació d’un medi adient al desenvolupament d’aquests
organismes, i es pot evitar seguint un Programa de Manteniment adequat.

Manteniment:
Revisió periòdica de la estanquitat de la coberta i tots els seus elements.
Revisió periòdica per part d’un tècnic dels elements afectats.
Altres observacions:
Per tal d’obtenir uns resultats més complets s’hauria de procedir a la realització d’una
diagnosi dins d’un Projecte de Rehabilitació, donat l’estat de deteriorament de l’edifici.

Taller de Patrimoni Arquitectònic
EPSEB
Fitxes de Patologia
Edifici: Conjunt de Rectoria i Església Sant Esteve de Sisquer
Emplaçament: Guixers, El Solsonès
Identificació:
Plantes Superiors

Tipus:

Fitxa nº:

Química

03

Localització gràfica:
-

FAÇANA SUD.
FAÇANA EST.

-

FAÇANA NORD.
FAÇANA OEST.

Façana Oest

Imatges:

Façana Oest

Façana Nord

Descripció:
Presència de plantes superiors a les parets i zones de coberta on s’acumulen sediments
que formen un substrat apte per a que puguin iniciar el seu cicle vital. Aquests
organismes extenen les seves arrels al seu entorn per cercar els nutrients necessaris per
a la seva subsistència. Aquestes arrels fan efecte braç de palanca i disgreguen el
material base.
Causes:
Directes:
Presencia d’humitat, als tancaments.
Presencia d’un substrat normalment generat per un llarg període d’activitat de líquens i
molses, i l’aport de matèries vegetals per part d’agents atmosfèrics o fauna.
Indirectes:
Manca de manteniment
Possible evolució:
La presencia d’aquests organismes agreuja tots el processos patològics associats ja que
les arrels que extenen al seu entorn per cercar els nutrients necessaris per a la seva
subsistència, disgreguen els materials d’origen petri facilitant així l’accés de l’aigua a
l’interior de l’edifici, creant o agreujant altres patologies de l’edifici.
Diagnòstic:
Gravetat:
Molt Greu
Actuacions:
Reparació de la lesió:
1-.Eliminació de les plantes existents, tenint cura d’eliminar-la incloent les arrels.
2-. Repicat de les àrees afectades per tal d’eliminar els elements dèbils.
3.- Reparació de les zones afectades.
Reparació de la causa:
Programa de neteja per tal d’eliminar substrat i els organismes que el generen.
Reparació dels elements d’evacuació d’aigües en mal estat que faciliten l’entrada
d’humitat.
La causa principal és la propiciació d’un medi adient al desenvolupament d’aquests
organismes, i es pot evitar seguint un Programa de Manteniment adequat.
Manteniment:
Revisió periòdica de la estanquitat de la coberta i tots els seus elements.
Altres observacions:
Per tal d’obtenir uns resultats més complets s’hauria de procedir a la realització d’una
diagnosi dins d’un Projecte de Rehabilitació, donat l’estat de deteriorament de l’edifici.

Taller de Patrimoni Arquitectònic
EPSEB
Fitxes de Patologia
Edifici: Conjunt de Rectoria i Església Sant Esteve de Sisquer
Emplaçament: Guixers, El Solsonès
Identificació:
Insectes / Xilòfags

Tipus:

Fitxa nº:

Química

04

Localització gràfica:
-

ESTRUCTURA SOSTRE PLANTA SEGONA.
ESTRUCTURA SOTA COBERTA.

-

SECCIÓ TRANSVERSAL 02.

Estructura Sota coberta

Imatges:

Coberta

Sostre sobre Sagristia

Descripció:
Atac als elements de fusta, tant estructurals com d’acabat i ornament, per part d’insectes
xilòfags, de la família dels coleòpters més concretament Anòbids i Cerambícids. Propicis
a atacar fustes de coníferes com és el cas en que ens trobem. Es detecten per les
obertures que practiquen a la superfície de la fusta, obertures que practiquen quan han
finalitzat el seu cicle larvari. Aquestes obertures varien entre 1mm i 10mm depenent de
l’espècie.
Causes:
Directes:
Presencia de fusta de conífera.
Fusta de qualitat baixa, la presencia d’escorça facilita la deposició dels ous.
Grau d’humitat elevat a la peça.
Indirectes:
Presència regular d’humitat als elements de fusta .
Mala ventilació dels element de fusta encastats, la qual cosa evita l’evaporació amb
rapidesa de l’aigua que s’hi pugui acumular.
Fusta no tractada amb materials insecticides.
Possible evolució:
Els efectes dels anòbids, no afecten en profunditat dels elements de fusta ja que
prefereixen l’abura de la fusta, les seves galeries son petites. A la llarga poden mermar
la secció resistent de la biga.
Els afectes dels cerambícids en canvi son molt més greus, ja que les seves galeries son
de gran diàmetre, per tant la reducció de la secció resistent dels elements de fusta és
molt més rapida.
Aquests atacs combinats amb atacs de podriment, comprometen molt seriosament
l’integritat estructural de l’edifici.
Diagnòstic:
Gravetat:
Molt Greu
Actuacions:
Reparació de la lesió:
Substitució física parcial de les parts afectades, previ extermini de la plaga.
Substitució física dels elements afectats considerats irrecuperables.
Reparació de la causa:
1-.Tractament en profunditat mitjançant injeccions de productes biocides amb dissolvent
orgànic a les zones més afectades
2-.Protecció superficial de les zones no afectades, mitjançant pinzell o aerosol.
3-.Revisar l’impermeabilització de l’edifici.
Manteniment:
Revisió periòdica de la estanquitat de la coberta i tots els seus elements.
Altres observacions:
Per tal d’obtenir uns resultats més complets s’hauria de procedir a la realització d’una
diagnosi dins d’un Projecte de Rehabilitació, donat l’estat de deteriorament de l’edifici.

Taller de Patrimoni Arquitectònic
EPSEB
Fitxes de Patologia
Edifici: Conjunt de Rectoria i Església Sant Esteve de Sisquer
Emplaçament: Guixers, El Solsonès
Identificació:
Excrements

Tipus:

Fitxa nº:

Química

05

Localització gràfica:
-

PLANTA TERCERA.
SECCIÓ LONGITUDINAL 02.

-

SECCIÓ TRANSVERSAL 02.

Planta Tercera

Imatges:

Sota Coberta Església

Sota Coberta Rectoria

Descripció:
Acumulació de deposicions de petits rosegadors i quiròpters als espais menys
concorreguts.
Causes:
Directes:
Preséncia de petits rosegadors i quiròpters.
Indirectes:
Existència d’obertures de permanents a l’exterior.
Falta de manteniment.
Possible evolució:
La acumulació de defecacions és un focus d’infeccions, aquesta lesió es dona a la zona
on s’acumula l’aigua de consum. Les possibilitats que aquesta resuti contaminada no
son baixes.
Diagnòstic:
Gravetat:
Greu
Actuacions:
Reparació de la lesió:
1-.Neteja i esterilització de les zones afectades amb materials biocides insolubles
2-.Aplicació de proteccions biocides inerts al material i insolubles a l’aigua com poden
ser els borats o els compostos de amoni quaternari.
Reparació de la causa:
La causa principal és la propiciació d’un medi adient a la proliferació d’aquests organismes, per tant s’ha d’evitar que
aquest es reprodueixi, per tant es recomana l’elaboració i seguiment d’un Programa de Manteniment.

Manteniment:
Revisió periòdica dels elements de protecció de les ventilacions.
Altres observacions:
Per tal d’obtenir uns resultats més complets s’hauria de procedir a la realització d’una
diagnosi dins d’un Projecte de Rehabilitació, donat l’estat de deteriorament de l’edifici.

Taller de Patrimoni Arquitectònic
EPSEB
Fitxes de Patologia
Edifici: Conjunt de Rectoria i Església Sant Esteve de Sisquer
Emplaçament: Guixers, El Solsonès
Identificació:
Oxidació

Tipus:

Fitxa nº:

Química

06

Localització gràfica:
-

PLANTA PRIMERA.
ESTRUCTURES PLANTA SOTA COBERTA.

-

SECCIÓ TRANSVERSAL 02.
PLANTA BAIXA

Estructura Planta Sota Coberta

Imatges:

Sota coberta Rectoria

Descripció:
Oxidació dels elements metàl·lics d’acer laminat no protegits contra la oxidació.
Oxidació d’elements de ferro batut i forjat.
Causes:
Directes:
Material en contacte amb un ambient humit.
Mancança d’acabat protector original.
Mala posada en obra.
Indirectes:
Falta de manteniment.
Possible evolució:
El progrés de la oxidació es un procés superficial que pot derivar en un agressió en
profunditat sobre l’element metàl·lic podent arribar a comprometre l’integritat estructural
de l’edifici quan actua sobre elements estructurals. En els casos que actua sobre
elements de protecció encastats, pot arribar a produir lesions mecàniques al suport
degut a l’augment de volum que suposa l’oxidació. Així com acumulacions d’òxid al
parament per rentat diferencial.
Diagnòstic:
Gravetat:
Greu (en elements estructurals)
Actuacions:
Reparació de la lesió:
1-.Neteja mitjançant raspallat mecànic-manual de les parts afectades.
2.- Eliminació de pols i olis.
(En cas que el procés d’oxidació sigui molt accentuat, es pot optar per l’aplicació de
fixadors d’òxid.)
3.-Aplicació de pintura antioxidant per a l’acer laminat o oli de llinassa per al ferro batut.
Reparació de la causa:
Millora de les juntes dels sistemes de fixació al suport.
Manteniment:
Revisió periòdica de l’estat de la capa protectora.
Altres observacions:
Per tal d’obtenir uns resultats més complets s’hauria de procedir a la realització d’una
diagnosi dins d’un Projecte de Rehabilitació, donat l’estat de deteriorament de l’edifici.

Taller de Patrimoni Arquitectònic
EPSEB
Fitxes de Patologia
Edifici: Conjunt de Rectoria i Església Sant Esteve de Sisquer
Emplaçament: Guixers, El Solsonès
Identificació:
Lixiviació

Tipus:

Fitxa nº:

Química

07

Localització gràfica:
-

PLANTA BAIXA.

-

PLANTA PRIMERA.

ESPAI SENSE
INSPECCIONAR

DAU DE
FORMIGÓ

ROCA

ROCA

ESPAI SENSE
INSPECCIONAR

ESPAI SENSE
INSPECCIONAR

ROCA

ROCA

Façana Nord

Imatges:

Paviment Església

Descripció:
Lixiviació del paviment, aparició de taques blanc i/o grises, per l’actuació de les aigües
subterrànies que arrosseguen els materials fins presents al material.
Causes:
Directes:
Presència de material de grauolemtria fina al material de paviment.
Indirectes:
Presencia d’aigua en el subsòl.
Manca d’impermeabilització de la solera.
Possible evolució:
Creació d’una crosta dura dels fins desplaçats, per sobre de del paviment. Debilitació del
material de presa del paviment.
Diagnòstic:
Gravetat:
Lleu
Actuacions:
Reparació de la lesió:
Previa aplicació d’abundant aigua es procedirà a netejar mitjançant procediments
manuals, tals com un raspallat.
Retirada del paviment afectat.
Reparació de la causa:
Retirada del paviment existent.
Creació d’una solera adequada a la zona, que eviti la migració de les aigües del terreny
a través d’aquesta.
Reposició del paviment sobre la nova solera.
Manteniment:
Revisió organolèptica del paviment.
Altres observacions:
Per tal d’obtenir uns resultats més complets s’hauria de procedir a la realització d’una
diagnosi dins d’un Projecte de Rehabilitació, donat l’estat de deteriorament de l’edifici.

Conjunt de Rectoria i Església de Sant Esteve de Sisquer

4.4 PETROGRAFIA

TALLER DE PRATIMONI ARQUITECTONIC

Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona

Taller de Patrimoni Arquitectònic
EUPB
Fitxa de Petrografia y Petrofísica
Edifici:
Emplaçament:

Sant Esteve de Sisquer
Guixers, El Solsonès

Foto mostra

(Foto làmina)

Denominació:

Sedimentaria detrítica

Composició:

Gres carbonatat, amb més matriu que no pas grans, gra molt fi
(0.25-0.0625)

Pedrera de procedencia: Estrats superficials pròxims a l’edifici.
Pedrera de substitució:

No hi ha pedreres obertes a la zona.

Morter de presa:

Morter de calç.

(Zona d'extracció)

(Aparell)

Propietats físiques
Exp.

Uds.

Densitat

-----

gr/cm³

Duresa

-----

Coef. Absorció

-----

Coef. Absorció capil·lar

-----

%

Exp.

Uds.

Resist. a la abrasió

-----

mm

Resist. a la compresió

-----

Kg/cm²

Color (Rock color Chart)
½

Kg/(m²h )

54 7/2 – Yellowish Gray

Lesions més freqüents
Inexist. Baixa

Mitja

Alta

Inexist. Baixa

Alveolització

Dipòsits Superf.

Descamacions

Patines**

Erosió diferencial

Costra**

Mitja

Alta

SU-BIO

Disgregació
Fissures

X
**

CR. Cromàtica

Pàtines de brutícia i biogèniques.

Fisures

(Patología)

(Patología)

SU. Brutícia

BIO. Biogènica

Taller de Patrimoni Arquitectònic
EUPB
Fitxa de Petrografia y Petrofísica
Edifici:
Emplaçament:

Sant Esteve de Sisquer
Guixers, El Solsonès

Foto mostra

(Foto làmina)

Denominació:

Calcaria blanca

Composició:

Base calcària de gra fi (0.625-0.03125)

Pedrera de procedencia: Estrats superficials pròxims a l’edifici.
Pedrera de substitució:

No hi ha pedreres obertes a la zona.

Morter de presa:

Morter de calç.

(Zona d'extracció)

(Aparell)

Propietats físiques
Exp.

Uds.

Densitat

-----

gr/cm³

Duresa

-----

Coef. Absorció

-----

Coef. Absorció capil·lar

-----

%

Exp.

Uds.

Resist. a la abrasió

-----

mm

Resist. a la compresió

-----

Kg/cm²

Color (Rock color Chart)
½

Kg/(m²h )

10YR 8/2 – Very Pale Orange

Lesions més freqüents
Inexist. Baixa

Mitja

Alta

Inexist. Baixa

Alveolització

Dipòsits Superf.

Descamacions

Patines**

Erosió diferencial

Costra**

Mitja

Alta

SU-BIO

Disgregació
Fissures

X
**

CR. Cromàtica

Pàtines de brutícia i biogèniques.

Fisures

(Patología)

(Patología)

SU. Brutícia

BIO. Biogènica

Taller de Patrimoni Arquitectònic
EUPB
Fitxa de Petrografia y Petrofísica
Edifici:
Emplaçament:

Sant Esteve de Sisquer
Guixers, El Solsonès

Foto mostra

(Foto làmina)

Denominació:

Calcària “Grainston” de fòssil d’ostrocos.

Composició:

Base calcària, baixa presència de ciment, fòssils de closques
de mol·luscs.

Pedrera de procedencia: Estrats superficials pròxims a l’edifici.
Pedrera de substitució:

No hi ha pedreres obertes a la zona.

Morter de presa:

Morter de calç.

(Zona d'extracció)

(Aparell)

Propietats físiques
Exp.

Uds.

Densitat

-----

gr/cm³

Duresa

-----

Coef. Absorció

-----

Coef. Absorció capil·lar

-----

%

Exp.

Uds.

Resist. a la abrasió

-----

mm

Resist. a la compresió

-----

Kg/cm²

Color (Rock color Chart)
½

Kg/(m²h )

54 7/2 – Yellowish Gray

Lesions més freqüents
Inexist. Baixa

Mitja

Alta

Inexist. Baixa

Alveolització

Dipòsits Superf.

Descamacions

Patines**

Erosió diferencial

Costra**

Mitja

Alta

Disgregació
Fissures
**

CR. Cromàtica

(Patología)

(Patología)

(Patología)

(Patología)

SU. Brutícia

BIO. Biogènica

Taller de Patrimoni Arquitectònic
EUPB
Fitxa de Petrografia y Petrofísica
Edifici:
Emplaçament:

Sant Esteve de Sisquer
Guixers, El Solsonès

Foto mostra

(Foto làmina)

Denominació:

Calcària gris

Composició:

Composició de base carbonatada, de gra entre fi i molt fi (0. 250.0625

Pedrera de procedencia: Estrats superficials pròxims a l’edifici.
Pedrera de substitució:

No hi ha pedreres obertes a la zona.

Morter de presa:

Morter de calç.

(Zona d'extracció)

(Aparell)

Propietats físiques
Exp.

Uds.

Densitat

-----

gr/cm³

Duresa

-----

Coef. Absorció

-----

Coef. Absorció capil·lar

-----

%

Exp.

Uds.

Resist. a la abrasió

-----

mm

Resist. a la compresió

-----

Kg/cm²

Color (Rock color Chart)
½

Kg/(m²h )

10YR 6/2 – Pale Yellowish Brown
10YR 4/2 – Dark Yellowish Brown

Lesions més freqüents
Inexist. Baixa

Mitja

Alta

Inexist. Baixa

Alveolització

Dipòsits Superf.

Descamacions

Patines**

Erosió diferencial

Costra**

Mitja

Alta

Disgregació
Fissures
**

CR. Cromàtica

(Patología)

(Patología)

(Patología)

(Patología)

SU. Brutícia

BIO. Biogènica

Taller de Patrimoni Arquitectònic
EUPB
Fitxa de Petrografia y Petrofísica
Edifici:
Emplaçament:

Sant Esteve de Sisquer
Guixers, El Solsonès

Foto mostra

(Foto làmina)

Denominació:

Sedimentaria detrítica calcosilicatada

Composició:

Composició de base carbonatada i silícica, de gra fi (0.1250.25)

Pedrera de procedencia: Estrats superficials pròxims a l’edifici.
Pedrera de substitució:

No hi ha pedreres obertes a la zona.

Morter de presa:

Morter de calç.

(Zona d'extracció)

(Aparell)

Propietats físiques
Exp.

Uds.

Densitat

-----

gr/cm³

Duresa

-----

Coef. Absorció

-----

Coef. Absorció capil·lar

-----

%

Exp.

Uds.

Resist. a la abrasió

-----

mm

Resist. a la compresió

-----

Kg/cm²

Color (Rock color Chart)
½

Kg/(m²h )

5YR 5/2 – Pale brown
5YR 4/4 – Moderate pale brown

Lesions més freqüents
Inexist. Baixa

Mitja

Alta

Alveolització
Descamacions

Mitja

Alta

Dipòsits Superf.
X

Erosió diferencial
Disgregació

Inexist. Baixa

Patines**
Costra**

X

Fissures
**

CR. Cromàtica

Descamacions i disgregació

(Patología)

(Patología)

(Patología)

SU. Brutícia

BIO. Biogènica

Taller de Patrimoni Arquitectònic
EUPB
Fitxa de Petrografia y Petrofísica
Edifici:
Emplaçament:

Sant Esteve de Sisquer
Guixers, El Solsonès

Foto mostra

(Foto làmina)

Denominació:

Calcària

Composició:

Composició de base carbonatada, de gra fi (0.125-0.25)

Pedrera de procedencia: Estrats superficials pròxims a l’edifici.
Pedrera de substitució:

No hi ha pedreres obertes a la zona.

Morter de presa:

Morter de calç.

(Zona d'extracció)

(Aparell)

Propietats físiques
Exp.

Uds.

Densitat

-----

gr/cm³

Duresa

-----

Coef. Absorció

-----

Coef. Absorció capil·lar

-----

%

Exp.

Uds.

Resist. a la abrasió

-----

mm

Resist. a la compresió

-----

Kg/cm²

Color (Rock color Chart)
½

Kg/(m²h )

10YR 5/4 – Moderate yellowish brown

Lesions més freqüents
Inexist. Baixa

Mitja

Alta

Inexist. Baixa

Alveolització

Dipòsits Superf.

Descamacions

Patines**

Erosió diferencial

Costra**

Mitja

Alta

Disgregació
Fissures
**

CR. Cromàtica

(Patología)

(Patología)

(Patología)

(Patología)

SU. Brutícia

BIO. Biogènica

Taller de Patrimoni Arquitectònic
EUPB
Fitxa de Petrografia y Petrofísica
Edifici:
Emplaçament:

Sant Esteve de Sisquer
Guixers, El Solsonès

Foto mostra

(Foto làmina)

Denominació:

Calcària

Composició:

Composició de base carbonatada, de gra mitjà (0.25-0.5)

Pedrera de procedencia: Estrats superficials pròxims a l’edifici.
Pedrera de substitució:

No hi ha pedreres obertes a la zona.

Morter de presa:

Morter de calç.

(Zona d'extracció)

(Aparell)

Propietats físiques
Exp.

Uds.

Densitat

-----

gr/cm³

Duresa

-----

Coef. Absorció

-----

Coef. Absorció capil·lar

-----

%

Exp.

Uds.

Resist. a la abrasió

-----

mm

Resist. a la compresió

-----

Kg/cm²

Color (Rock color Chart)
½

Kg/(m²h )

5YR 5/2 – Pale brown

Lesions més freqüents
Inexist. Baixa

Mitja

Alta

Inexist. Baixa

Alveolització

Dipòsits Superf.

Descamacions

Patines**

Erosió diferencial

Costra**

Mitja

Alta

Disgregació
Fissures
**

CR. Cromàtica

(Patología)

(Patología)

(Patología)

(Patología)

SU. Brutícia

BIO. Biogènica

Taller de Patrimoni Arquitectònic
EUPB
Fitxa de Petrografia y Petrofísica
Edifici:
Emplaçament:

Sant Esteve de Sisquer
Guixers, El Solsonès

(Zona d'extracció)

Foto mostra

Denominació:

Morter de calç

Composició:
Aglomerant: Calç
Àrid: Quars de diàmetre màxim 10mm
Additius: Carbó amb efecte Putzolànic,
Comentaris:

La dimensió de l’àrid disminueix a les capes exteriors.

Taller de Patrimoni Arquitectònic
EUPB
Fitxa de Petrografia y Petrofísica
Edifici:
Emplaçament:

Sant Esteve de Sisquer
Guixers, El Solsonès

(Zona d'extracció)

Foto mostra

Denominació:

Morter de calç

Composició:
Aglomerant: Calç
Àrid: Silícic de diàmetre màxim 3mm
Additius: No en presenta.
Comentaris:

Taller de Patrimoni Arquitectònic
EUPB
Fitxa de Petrografia y Petrofísica
Edifici:
Emplaçament:

Sant Esteve de Sisquer
Guixers, El Solsonès

(Zona d'extracció)

Foto mostra

Denominació:

Morter de guix

Composició:
Aglomerant: Guix i claç
Àrid: Silícic de diàmetre fi-mitjà 0.25-0.50mm
Additius:
Comentaris:

Mitjançant micronalisis químic es dedueix que el material base
és guix, però caldria demostrar-ho amb un assaig per raig X.

Conjunt de Rectoria i Església de Sant Esteve de Sisquer

4.5 ACTUACIONS AMB CARÀCTER D’URGÈNCIA.

TALLER DE PRATIMONI ARQUITECTONIC

Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona

Taller de Patrimoni Arquitectònic
EPSEB
Actuacions amb caràcter d’urgència
Edifici: Església Sant Esteve de Sisquer
Emplaçament: Guixers, El Solsonès

Substitució total de la l’estructura de coberta de l’Església.

01

Motiu:
Proposem aquesta actuació degut al gran nombre de processos patològics , de caràcter
greu i molt greu, que afecten directament l’estructura de coberta, així com també el gran
nombre de processos patològics que deriven de l’existència dels primers, i que tots ells
en conjunt comprometen molt seriosament l’integritat estructural de l’edifici.
Entenent per tant que aquesta actuació implica l’eliminació de les causes indirectes
origen de diversos processos patològics que afecten l’edifici en estudi.
Proposta.:
Proposem la substitució de l’estructura de fusta existent, fortament degrada, per una
nova estructura metàl·lica. S’ha arribat a aquesta conclusió després d’avaluar els
següents condicionants.

1. La nova estructura ha d’estar preparada per assumir tots els esforços que li siguin
d’aplicació segons la normativa d’aplicació vigent.
2. L’intervenció per a la incorporació de la nova estructura no pot afectar l’estètica
del conjunt, per tant la seva volumetria no pot excedir l’actual de l’edifici, ja que
això suposaria intervenir en façana, on seria molt complicat d’aconseguir que els
nous materials d’acabat fossin de les mateixes característiques que els existents.
3. Ja que l’estructura de coberta no és un element exposat al públic, no es considera
prioritari que la nova estructura sigui d’idèntiques característiques a la prèvia,
podent així optar per utilitzar altres materials.
4. La nova estructura hauria d’aconseguir que les alçades lliures a sota coberta
fossin més folgades que les actuals, per tal de facilitar l’accés de cara a poder
realitzar les inspeccions de manteniment amb facilitat.

Procediment a seguir:
La proposta d’intervenció consta de diverses parts.
1. Retirada de les teules ceràmiques de la coberta seleccionant les que es troben en
bon estat, per tal de poder reposar-les i mantenir l’estètica de l’edifici.
2. Procedir a retirar els elements que composen l’estructura de fusta tals com llates,
travesses i cavalls.
3. Acte seguit es recomana la neteja a fons, de tot el runam i brutícia generada per
l’acció continuada dels elements acumulats a l’espai de sotacoberta.
4. El següent pas serà la construcció de la nova estructura metàl·lica destinada a
suportar la formació de coberta.
5. El suport de la teulada ceràmica consistirà en plaques de fibrociment ondulades,
amb tractament hidròfug, recolzades sobre perfils omega fixats a l’estructura.
6. Finalment es procedirà a la reposició de les teules ceràmiques conservades, les
peces de nova aportació han de tenir les mateixes o semblants característiques
cromàtiques que les teules existents.
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Motiu:
Proposem aquesta actuació degut a que l’integritat estructural de l’escala que dóna
accés al campanar està en entredit ja que aquesta pateix esfondraments parcials, i no
ofereix suficients garanties de seguretat als usuaris.
Proposta:
Proposem la substitució de l’escala existent, fortament degrada, per una nova escala
d’estructura metàl·lica tractada per resistir condicions d’intemperie. S’ha arribat a
aquesta conclusió després d’avaluar els següents condicionants.
1. La nova estructura ha d’estar preparada per assumir tots els esforços requerits
per la normativa d’aplicació vigent.
2. La nova estructura haurà de ser lleugera, ja que s’haurà de fixar a les parets
estructurals existents del campanar.
3. Ja que l’element a intervenir no està exposat al públic, no es considera prioritari
que el nou element sigui d’idèntiques característiques a l’existent, podent així
optar per utilitzar altres materials.
4. El nou element haurà d’estar preparat per suportar les agressions atmosfèriques,
ja que el campanar és un element obert i per tant estarà exposat a elles.
Procediment a seguir:
La proposta d’intervenció consta de diverses parts.
1. En primer lloc procedirem a enderrocar l’escala existent, emprant mitjans
manuals, degut a la fragilitat de l’entorn i el reduït espai de maniobra.
2. Seguidament es procedirà a la construcció del nou element, degudament preparat
per a resistir les condicions d’intempèrie, i que es fixarà a les parets estructurals,
mitjançant tacs químics adequats.
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1. Documentació de nomenament.

A continuació s’adjunten les fotografies del Butlletí oficial eclesiàstic del
Bisbat de Solsona, amb data de 15 de juliol de 1923, on consta que el Dr. Jaume
Sarri fou nomenat vicari de Sisquer.
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2. Documentació de nomenament.

A continuació s’adjunten les fotografies del fragment de la monografia de Sisquer
que s’ha emprat en aquest projecte.
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