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4.- COLABORACIÓ A PEU D’OBRA I SEGUIMENTS 
D’EXECUCIÓ 
 
4.1.- EXECUCIÓ DE RECALÇ EN VIVENDA 
UNIFAMILAR I TRACTAMENTS D’HUMITATS PER 
CAPILARITAT AL C/MONTORNÈS, 6 DE 
BARCELONA 
 

• Introducció: Aquesta es la primera obra a la que 
m’encomanen el seguiment d’obra, control de 
recepció de materials i execució de l’obra. 
Al arribar el primer dia ja em dono compte que en 
aquesta obra em pasarè gran part de la meva estada 
en aquesta constructora, i juntament amb una altre 
obra, seràn les obres de referència per al meu 
projecte.  
 

• Antecedents previs a la meva arribada: La meva 
arriba és despres de la contractació de l’obra, però 
no de la realització. 
Es un projecte de tipus Claus en mà 
 

 
 
 

 

• El projecte: Es tracta d’una parcel·la de 431m2 amb 
una superficie construida de 115m2 repartits en dues 
plantes 
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L’edificació s’emplaça dins del barri de Vallcarca i Penitents 
de Barcelona, es trova ubicada a dos carrers del Parc de la 
Creueta del Coll i de la Comiseria dels Mossos d’Esquadra. 
Aquest està conformat per un carril d’un únic sentit.  
El solar dona al carrer Montornès per la part Sud i per el 
Passatge de Montornès a l’Est rodejada d’altres vivendes 
unifamiliars al voltant. 
És una parcel·la amb una divisió horitzontal una dona al 
C/Montornès, 6 i l’altre al Passatge Montornès, 1 tal com 
veiem a les imatges x i x. 
 
 
Això va provocar varios problemes ja que mes endavant, 
van començar les obres de canvis d’instal·lacions, 
remodelació d’aceres i arbrat des de la plaça Olèrdola fins 
al creuament del C/Montornès amb el C/Capellades fet que 
va provocar que es transformes en carrer de doble sentit i 
en dies puntuals de recepció de material, retirada del 
contenidor de runa, etc.. va provocar que es produesin 
amb retard  
 

• Intervencions singulars durant l’estada: 
 

D’entre totes les fases d’obra que he viscut a l’obra i 
totes les feines desenvolupades, exposaré una selecció 
d’allò que més interessant m’ha semblat, del que més 
he après, que mes curiositat m’ha causat, o sino del que 
ha creat en mi una experiència mes enriquidora. Al 
annex trobareu tota la totalitat de les feines en les que 
he participat, recollides fotogràficament. 

 
Excecució d’ampliament dels passos 
 
Va ser la primera feina que vaig experimentar a peu 
d’obra. Prèviament s’havia procedit a 
l’enderrocament del 
envà que dividia dues 
habitacions i l’envà 
que dividia la cuina 
amb el lavabo. Una 
vegada estaven les 
vigues apuntalades es 
va procedir a fer els 
passos més amples, 
adaptant-lo al codi 
d’accessibilitat. 
Primerament es va 
col·locar el nou dintell, 
prèviament s’he li 
havia donat una capa 
de pintura per 
protegir-lo del 
focignifug?, a la alçada 
corresponent i 
posterior maçissat, 
passat dos dies, es 
treien els puntals i 
s’obrien els passos a 
80cm d’ample i 
finalment es colocaven 
els premarcs de fusta.  
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Hem va sobtar trovar els antics dintells tant afectats 
per la corrossió, però es clar, estavem intervenint en 
aquesta vivenda a causa d’unes himutats bastant 
grans, gran part d’elles causades per les humitats de 
capilaritat. 
En la imatge XX l’operari no va col·locar el ditell a la 
alçada corresponent per la qual es va tenir que 
repicar, treure’l i col·locar-lo a la alçada 
corresponent. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Reforç de les viguetes 
 

 
  
Al derrumbar el falç sostre de la cuina i del bany, ens 
vam adonar de que les vigues estaven molt 
afectades per l’humitat, ja que la corrosió havia 
aparescut en elles. 
Vam tenir que possar-nos en contacte amb una 
empresa especialitzada en reforços estructurals, 
aquesta va ser l’empresa COINTECS. 
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El seu sistema consisteix 
en, un perfil metàl·lic que 
reprodueix la forma 
inferior del forjat, 
construït en diversos 
trams telescòpics que es 
solapen, cargolant-los i 
col·locant-los sota el 
forjat que es repara. És 
apte per a forjats de 
biguetes de formigó, 
formigó aluminós, ferro o 
fusta, revoltó o revoltons, 
així com les jàsseres de 
suport de forjats. 
De forma especial 
envolupant, és l'únic que 
recull al màxim el forjat, 
abraçant la bigueta i el 
revoltó, assegurant així la 
més àmplia cobertura del 
forjat, i baixant molt poca 
altura de sostre. 
 
Com a nota important 
m’agradria comentar que 
quan va venir el 
comercial de COINTECS a 
pendre les mides per als 
perfils metàl·lics no va 
tenir en compte que a la 

cuina hi havia un “envà fals” per tant 
quan van tornar a l’obra amb els 
perfils metàl·lics i van veure que els 
paletes havien enderrocat aquell 
envà, van comprobar ràpidament algo 
que era molt llògic, els perfils 
metàl·lics eren curts i aquell dia no 
podien treballar. Van tenir que tornar 
a marchar i anar al seu taller a 
fabricar troços per poder-los soldar i 
posteriorment procedir a col·locar-los 
i bombejar el morter 
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Excecució del recalç 

 

 
 

 

 
 



						
[Seleccione	la	fecha]	

	

 
 
 
 
 
 
 
 
 



						
[Seleccione	la	fecha]	

	
Excecució de l’impermeabilització 
 

 
 
 
Una vegada es van 
finalitzar els capítols del 
recalç i de rebaix del 
paviment, es va prodecir 
a la impermeabilització 
de tota la planta baixa, 
mitjantçant làmines de 
butil EPDM. 
Es solapaven els troços 
de butil que es van deixar 
preparats a l’hora de fer 
la cimentació nova amb 
les làmines de butil que 
XXXXXXX. 
El SOLAPE entre làmines 
de butil era de 10cm. Es realitzava amb una cola especial 
per a làmines de butil (en el annex adjunto foto de la cola 
utilitzada). 
Un cop encolades entre si, es va començar a fer el 
recrescut de formigó per anivellar el paviment. 
El formigó el portaven en saques a l’obra i eren els paletes 
els que feien el formigó mitjantçant una formigonera de 
XXL. Degut a que el recrescut de formigó en alguns punts 
arribava a ser inferior a 5cm. Al formigó s’he li afegia un 
producte anomenat “FIBRATEC”, són fibres de vidre que 
tenen com a funció principal substituir al mallazo. 
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Com ja he explicat anteriorment a la introducció i 
part del resum de la memoria, la meva experiencia 
en aquest pràcticum m’ha donat l’oportunitat de 
participar en diferents actuacions completament 
diferents, de les quals, m’agradaria destacar allò més 
rellevant per a mi, el que més m’ha sorprès, amb el 
que més he après o fins i tot el que mes problemes 
mpha comportat. D’aquesta forma, faré una 
presentació a continuació de dues actuacions més 
realitzades durant la meva estada en la constructora. 
 
4.2.- ESTINTOLAMENTS EN PARETS DE CÀRREGA 
 

• Antecedents previs a la meva arribada: 
1980 

 
 

 
• El projecte: 
• Intervencions singulars durant l’estada: 

Un cop fetes les primeres actuacions de desmuntatge i 
retirada de tots els mobles, es procedeix al enderroc 
dels envans i del falç sostre 
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4.3.- REPARACIÓ DE FAÇANA 
 
1928 
 

• Antecedents previs a la meva arribada: 
 

 
• El projecte: 
• Intervencions singulars durant l’estada: 

 
 
 
 
 
 
 

 

5.- CONCLUSIONS I BALANÇ DEL PRÀCTICUM 
ALTRES COL·LABORACIONS: 
6.- BIBLIOGRAFÍA 
7.- AGRAÏMENTS 
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ANNEX                                      
 
Aquest document annex incorpora un recull fotogràfic 
de tota la meva experiència viscuda a la constructora, 
ordenat de forma cronològica i a la vegada pels 
diferents talls d’obra. D’aaquesta manera, pretenc 
poder fer entendre millor, a través de la visualització, 
cadascuna de les activitats que he viscut, Aquest cop 
no serà menys, i és que, una imatge val més que mil 
paraules. 
 


