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Preparació del encofrat pel forjat i col·locació del 
canyís sobre les fustes, per aconseguir una textura 

del sostre de palla.

Col·locació i soldadura de l’armadura de les biguetes 
i de les capes de compressió.

Col·locació dels panells de polietilè extrudit entre les 
biguetes armades per aconseguir l’alleugeriment del 
forjat i a la vegada protecció tèrmica entre forjats..

Formigonat del forjat ja preparat i passar el vibrador 
de formigó per aconseguir que el formigó arribi a tots 

els llocs.

Deixar que es foji el formigó i retirar encofrat amb el 
canyís, si fos necesari, cremar el canyís amb un bu-

fador amb cura de no provocar incendis.

Pintar amb brotxa els connectors i 
els talls amb la mateixa pintura im-

permeable.

Preparar encofrat per parts i anar 
abocant formigó dens mentres es 
van col·locant les pedres enganxa-

des al pròpi encofrat.

Fer el mateix procés a mesura que 
anem creixent amb alçada amb 

l’ajuda d’una bastida.

Deixar que el formigó es forji i pos-
teriorment retirar l’encofrat.

Picar amb una martell hidràulic 
manual per tal de deixar les pedres 

a la vista.

Mur de formigó picat amb acabat de 
pedres extretes del propi terreny.

Preparació del encofrat pel mur de càrrega de for-
migó armat i col·locació de l’armadura del mur

Preparació del formigó i abocament d’aquest 
dins de l’encofrat.

Deixar que es forji el formigó i posteriorment 
retirar l’encofrat

Pintar la cara exterior amb corro amb 
una pintura impermeable per formigó.

Enganxar els connectors pel formigó a 
través d’un tall fet amb radial al mur.
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