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RESUM
 El present projecte vol explicar la meva experiència com a 

col·laboradora, durant sis mesos, al despatx BH arquitectura. El 
contingut del treball es basa en feines d�obra i de despatx 
relacionades amb la rehabilitació, la sostenibilitat i l�accessibilitat a 
l�arquitectura. 
 
Un dels projectes en els que he col·laborat és en el seguiment de 
l�execució de les obres de rehabilitació de la Masia de Can Monés, 
al Prat de Llobregat. La masia disposa de planta baixa i dos plantes 
pisos, és caracteritzada pels trets d�una masia d�estructura clàssica 
de tres cossos i sala central al pis; disposa també d�una nau lateral 
fins a planta primera. Els murs de càrrega són de pedra en planta 
baixa i la resta són de maó massís. Els sostres en planta baixa són 
voltes de creueria, de mocador i de maó de plà; la resta de sostres 
estan conformats per bigues de fusta i revoltó ceràmic. Les cobertes 
a dues aigües tenen acabat amb teula àrab. 
En aquesta primera fase de consolidació estructural, s�ha restituït 
una volta de maó de plà i s�ha atirantat aquesta volta i una més, per 
tal d�evitar el desplom dels murs de façana. A la resta de sostres 
s�ha intervingut amb un innovador sistema de sostres estructurals, 
on s�utilitzen panells de fusta contralaminada recolzats sobre perfils 
metàl·lics ancorats als murs.  A la major part del sostre de planta 
primera s�ha realitzat una substitució funcional, deixant les bigues 
de fusta i l�entrebigat com a un falç sostre decoratiu de valor 
patrimonial. Als sostres de planta segona i de la nau lateral no 
s�han pogut conservar el sostre original degut al seu estat de 
degradació. Al treball, s�exposa el seu procés de muntatge i els 
diferents factors a tenir en conte per la seva col·locació.  
A la vegada, es mostren diferents actuacions de rehabilitació 
d�elements de fusta, incorporant tractaments fungicida basats en 
injecció i polvorització a efectes d�eliminar els éssers xilòfags i la 
restitució de diversos caps de biga mitjançant el sistema beta, basat 
en la col·locació de varilles de fibra de vidre i resines. 
El seguiment de les obres ha estat una tasca que ha comportat una 
feina diària i ha ajudat a entendre i aprendre sobre diferents 
solucions constructives i aspectes a tenir en compte durant 
qualsevol obra de rehabilitació. 
 

La segona mostra de la meva estança al despatx, és la col·laboració 
al projecte i, en menor mesura, al seguiment de les obres de la 5a 
fase de l�edifici del C. Ripoll 25 de Barcelona, conegut per ser la 
seu de l�associació de dones Ca la Dona. En aquesta fase s�han 
realitzat intervencions d�instal·lacions i acabats. L�estructura de 
l�edifici es basa els mateixos sostres que a la rehabilitació de la 
Masia de Can Monés, sostres de panells de fusta contralaminada. 
He participat als inicis de les obres, concretament en la 
incorporació d�una escala on els sostres ja s�havien realitzat. 
Gràcies a la utilització dels panells de fusta contralaminada, questa 
ha estat de fàcil integració a l�obra. Per a la realització de l�escala 
s�ha baixat una part del sostre de la planta primera, per tal de que 
faci funció de replà d�escala. La part a baixar ha estat la que 
conformava l�escala en planta des del graó 17 fins a arribar a la 
planta superior. L�estructura de l�escala s�ha realitzat mitjançant 
perfilaria metàl·lica i l�acabat ha estat de paviment flotant. 
D�aquesta manera s�ha pogut comprovar com amb aquest sistema 
de panells de fusta, s�adapta fàcilment a les necessitats de l�edifici, 
sense produir-ne afectacions. 
 
Per últim, he volgut explicar diferents actuacions d�accessibilitat 
tant a l�interior com a l�exterior de l�habitatge, a efectes de fer 
entendre la necessitat de saber-ne més sobre aquesta matèria. 
A l�accessibilitat dins dels habitatges, es mostra l�habitatge de Ctra. 
de Matadepera 250, on s�observa com amb escasses intervencions 
es pot fer accessible un habitatge.  
Als accessos als edificis es desenvolupen i comparen dos rampes de 
dos municipis diferents, Terrassa i L�Hospitalet de Llobregat; de 
forma que es distingeix clarament la voluntat i competències 
d�ambdós Ajuntaments. L�Ajuntament de Terrassa, ens ha fet 
moure�ns i modificar la rampa per tal de que aquesta fos el model a 
seguir per la resta d�edificacions veïnes. En canvi, al barri de 
Bellvitge, corresponent a l�Ajuntament de L�Hospitalet de 
Llobregat ens ha posat diversos obstacles per la realització de la 
rampa. Cal destacar que Bellvitge té una dificultat molt greu 
d�accessibilitat i una població envellida; fet que està provocant que 
els veïns del barri marxin. 
Per tant, es pot intuir la complexitat d�una matèria que poc a poc 
anirà agafant importància a causa de l�envelliment de la població. 
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1. INTRODUCCIÓ 
 
 
El present projecte és la continuïtat del programa docent  del DAC 
en Rehabilitació realitzat al quadrimestre de primavera del curs 
acadèmic 2013-2014. Com a solució per a Treball de Fi de Grau, el 
DAC proporciona l�oportunitat de realitzar un pràcticum i poder 
aplicar i ampliar els coneixements teòrics adquirits durant els quatre 
anys de grau. Així doncs, de seguida vaig tenir clar que aquest tipus 
de treball seria el més adient per acabar de consolidar la meva 
trajectòria com a estudiant de Ciències i Tecnologies de l�Edificació. 
Aquesta seria una oportunitat on podria veure de primera mà la 
realitat del sector i completar els meus coneixements teòrics amb 
treballs pràctics dins del món laboral. 
 
La finalitat d�aquest projecte és mostrar l�experiència de col·laborar 
en diferents feines, relacionades amb l�arquitectura i la construcció, i 
més concretament amb la rehabilitació d�edificis existents; 
realitzades durant els sis mesos de pràctiques a l�empresa BH 
arquitectura, des del vessant de la direcció facultativa, concretament 
des de la direcció d�execució.  
A la vegada, també pretén expressar la meva evolució com a 
col·laboradora en pràctiques, havent estat la primera vegada que 
treballava directament amb un equip de tècnics experts en matèria 
d�arquitectura i edificació. Per tant, és un treball interesant per a 
poder avaluar la meva trajectòria com a estudiant, a partir de les 
feines que exposaré a continuació, així com la nova adquisició de 
coneixements i adaptació a la vida professional. 
 
BH arquitectura és un despatx d�arquitectura situat al barri de 
Bellvitge a L�Hospitalet de Llobregat, especialitzat en els àmbits de 
la rehabilitació, la sostenibilitat i l�accessibilitat. Es tracta d�una 
petita empresa conformada per dos socis fundadors amb gran 
experiència en la docència en termes d�accessibilitat, cooperació i 
rehabilitació d�edificis patrimonials, així com en la realització de 
projectes innovadors en els àmbits esmentats anteriorment.  
 
 
 
 

 
La meva relació amb BH arquitectura comença a l�abril de 2014 a 
partir d�un conveni de pràctiques organitzat pel Banc Santander; 
però no és fins a l�octubre que no s�inicia la meva experiència de sis 
mesos en el despatx per a la realització d�aquest treball. L�estadia a 
l�empresa m�ha fet instruir-me en diferents àmbits de l�arquitectura i 
l�edificació, ja que les feines desenvolupades tant a obra com a 
despatx, han estat molt variades i valuoses. Les tasques en les que he 
estat treballant es poden agrupar en:  
 

§ Feines de direcció d�obra com a part de la direcció 
facultativa, concretament en la direcció d�execució, de dues 
grans obres de rehabilitació, com són la masia de Can Monés 
al Prat de Llobregat en la seva consolidació estructural i la 
seu de l�associació de Ca la Dona a la cinquena fase de 
projecte corresponent a les instal·lacions i acabats. 

§ A la vegada, he col·laborat a feines relacionades amb el 
projecte executiu, tals com aixecaments gràfics, delineació de 
plànols i amidaments de projectes de gairebé totes les 
modalitats, destacant aquells treballs relacionats amb l�àmbit 
de l�accessibilitat. 

§ Per últim, també he realitzat treballs del tipus Cèdules 
d�Habitabilitat i Certificats d�Eficiència Energètica. 

 
 
A partir de la realització de les pràctiques al despatx i del 
desenvolupament d�aquest treball final de grau, he pogut posar en la 
pràctica els meus coneixements adquirits, durant els anys com a 
estudiant de l'EPSEB, principalment en el DAC en Rehabilitació 
però també en matèries com representació gràfica, materials de 
construcció, projectes tècnics i prevenció i seguretat i salut laboral, 
entre d�altres. D�aquesta manera,  puc garantir que ha estat una 
experiència que m�ha fet créixer no només com a professional del 
sector, sinó també a nivell personal. 
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2. MASIA CAN MONÉS: SEGUIMENT 
D�OBRA 

 
El projecte de consolidació estructural de la Masia de Can Monés va 
sorgir de la necessitat de donar una solució a l�estat de degradació en 
que es trobava la masia. En aquesta fase han participat diferents agents 
conformant un equip de professionals que han atès les necessitats de 
l�obra. 
 
Promotor: Ajuntament de El Prat de Llobregat  

Daniel Medina  

José Maria Arenales 

Direcció d�obra: BH arquitectura S.L.P. 

 Sandra Bestraten � arquitecta 

 Emili Hormias � arquitecte 

Direcció d�execució d�obra: Entropia GOP S.L.P. 

Cristóbal Montoya � arquitecte tècnic  

Coordinador Seguretat i Salud 

Modest Mor 

Constructora: Fuentes y Ariza S.A  

 Juan José Ariza � Direcció Contractista 

Sergio Ariza � Direcció Contractista 

Ramón Bermudo � arquitecte tècnic � Cap d�obra 

 Rafael � Encarregat d�obra 

 

 

2.1 APROXIMACIÓ A L�EDIFICI A INTERVENIR 
Les obres per a la consolidació estructural de la Masia de Can Monés 
es van iniciar a l�agost del 2014 i han acabat al febrer de 2015. La 
proposta arquitectònica es va determinar per realitzar les obres en el 
mínim de temps possible, per tal de no tenir massa temps l�edifici 
obert, ja que inicialment es trobava en un estat d�avançada degradació. 
Tot i així,  les obres han durat més temps del necessari, per motius que 
més endavant quedaran explicats. 
 
Encara que no va ser fins l�octubre quan vaig començar les pràctiques 
per a la realització del present Treball de Fi de Grau, al estar 
participant en el despatx durant els sis mesos anteriors, vaig poder 
començar el seguiment de les obres des de un inici i fins al final 
d�aquestes. 
Abans de començar amb el propi seguiment de les obres, vaig dedicar-
me a entendre la masia i el seu projecte d�intervenció. Inicialment, es 
van presentar tres projectes de rehabilitació, un on es restituirien tots 
els sostres, un altre on es substituirien i un últim on es substituirien 
únicament de forma funcional. L�Ajuntament del Prat de Llobregat va 
decidir realitzar aquest últim projecte degut a l�aportació de millores 
en el comportament dels sostres que també afavoririen a la utilització 
de l�edifici com a equipament, també van creure avantatjós el reduït 
temps d�obra i els aspectes econòmics. 
 
La masia de Can Monés disposa de les característiques bàsiques per 
identificar-la amb la masia d�estructura clàssica de tres cossos i sala 

central al pis
1, tot i així, es conforma de planta baixa i dues plantes 

pis. A façana est s�observa clarament, com la família propietària de la 
masia va anar agafant poder adquisitiu i va realitzar un altre mòdul 
lateral de planta baixa i planta pis � veure figura 3.  
Els murs de càrrega són de maçoneria de pedra i la resta de maó 
massís. 
Els sostres en planta baixa estan conformats per voltes de creueria a 
les sales 0.3a i 0.5b, volta de mocador a la sala 0.1b i la resta de sales 
disposen de voltes maó de plà. 
El sostres de planta primera i segona eren de bigues de fusta amb les 
tres tipologies de  cairats que s�utilitzaven a les masies catalanes, 

                                                 
1  Centre de Recerca d�Història Rural (UdG), González, A., Moner, J., Ripoll. R. 

Brau 2005.  La masia catalana: evolució, arquitectura i restauració. 
 

Figura 3 Plantes esquemàtiques distributives de la Masia de Can Monés. 

Figura 1 Fotografia històrica de l�era empedrada. Font: Arxiu Municipal del Prat 
de Llobregat.  

Figura 2 Fotografia abans de les obres. 
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seccions desbastades o carejades, seccions quadrejades i seccions 
quadrejades amb motllura

1
 ; i els elements d�entrebigat eren revoltons 

de maó de plà. A la planta segona apareixen dos encavallades que 
suporten la coberta amb acabat de teula àrab. 
El projecte de rehabilitació intervenia directament en els sostres. Es 
restituïa de la volta de maó de plà de la sala 0.5 i s�atirantava aquesta i 
la de la sala 0.2. El sostres es substituïen funcionalment, col·locant un 
sistema de panells de fusta contralaminada CLT, però mantenint 
l�estructura de bigues de fusta i revoltons ceràmics. 
 
 

2.2 INICI DE LES OBRES: PRIMERS TREBALLS 

2.2.1 Cronograma i organització 
Pel seguiment d�obra es van convocar visites un cop per setmana, 
normalment dijous a primera hora amb una durada d�entre dos a tres 
hores. La dinàmica de les visites es basava en l�exposició dels temes 
sorgits en reunions anteriors i dels dubtes que anaven apareixent 
durant la setmana de treball; seguidament es passava a la pròpia visita 
de l�obra per realitzar el seguiment de les tasques més rellevants i 
complexes, així com la resolució de problemes in situ. 
Per a la realització personal del seguiment d�obra i per tant per 
l�elaboració d�aquest projecte he utilitzat les meves anotacions i les 
fotografies fetes a l�obra durant aquestes reunions i altres 
permanències. He assistit a un total de 16 visites d�obra entre altres 8 
vegades que m�he trobat a l�obra per fer un seguiment i control en les 
partides més complexes. 
 
Durant les primeres setmanes de l�obra es van implantar les casetes 
d�obra, però es van haver de retirar, ja que es van produir diversos 
robatoris. Sabíem que la masia es trobava en una zona conflictiva i per 
aquest motiu es va decidir col·locar una alarma de seguretat. 
Finalment es va haver de sol·licitar, de forma obligada, els serveis de 
seguretat no legals; tot i així va haver-hi algun que altre incident. 
 
L�aspecte de més importància i amb una partida de més pes han estat 
els panells de fusta contralaminada. Encara que és un material que 
facilita les intervencions en rehabilitacions alleugerint el pes dels 
sostres i el temps d�execució, no es troba massa comercialitzat. Per 
aquest motiu, l�encàrrec dels panells es va fer a una empresa suïssa. 

Aquesta, necessita un dibuix de la planta amb els panells col·locades i 
un especejament minuciós amb la totalitat dels panells necessàries. 
Per distribuir els panells i fer-los arribar a l�obra, es van haver de fer 
dos encàrrecs, un per a la planta primera i una altra per la sala 1.5 i la 
planta segona. 
El tema del dibuix i l�especejament dels panells, ha estat un dels punts 
més problemàtics de l�obra, degut a que ni la Constructora ni els 
fusters es volien fer càrrec d�aquesta tasca. 
 
Així doncs, per els panells de la planta primera, malgrat que el dibuix 
era una eina molt útil per a la confecció del sostre, no es va realitzar. 
De tota manera, l�encaix dels panells va ser correcta. 
 
El sostre de la sala 1.5 és una coberta senzilla, on el dibuix i 
l�especejament dels panells hauria ajudat a la correcta execució 
d�aquest sostre i evitar els errors i problemes de col·locació dels 
panell. Tot i això, tampoc es va voler realitzar i per aquest motiu, van 
ocórrer diferents complexitats que es van haver de resoldre a l�obra el 
dia de l�execució del sostre. 
 
La coberta de la planta segona, disposa d'una geometria un tant 
peculiar. A primera vista podem percebre que els murs on recolza la 
coberta conformen un rectangle perfecte, però si ens hi parem a 
prendre mides, observem que les façanes est i oest no son paral·leles 
entre elles; la façana est té un desplaçament de 15cm i la cornisa i el 
carener baixen entre 10 i 15cm cap a façana nord, lògic ja que es 
tracta de la pendent per facilitar l�evacuació d�aigües pel canaló. Per 
tant, la base de la coberta a dues aigües representa un element en tres 
dimensions. A la vegada, es volia generar l'efecte de que les dues 
encavallades centrals, semblessin que estan suportant els panells. Per 
aquests motius, es va explicar en moltes ocasions en les diferents 
visites d�obra, la necessitat de realitzar un dibuix en tres dimensions 
de l�estat actual de la cornisa, una proposta de l�encaix dels panells 
adaptant-se a la geometria d�aquesta i l�especejament dels panells en 
detall.  Aquest debat, va durar més de dos mesos; en un primer 
moment es discutia sobre si era necessari o no fer el dibuix, ja que 
l�encarregat de fusteria assegurava que no era necessari i que els 
problemes ja es resoldrien a l�obra; la constructora, per la seva part, 
tampoc creia que fos de vital importància aquest estudi; en canvi, per 
part de la direcció facultativa, s�incidia en que era una tasca 
obligatòria per la correcta execució d�aquesta coberta en concret, 
arribant a pensar que si el dibuix no es realitzava, l�obra no 

continuava. Per tant es tractava d�una diferencia d�opinions on es 
podia percebre realment, que la constructora no volia realitzar més 
feines de les estrictament necessàries, i que el fuster, no tenia 
consciència de la dificultat que originava la cornisa irregular; per part 
de la promotora, es va observar la poca insistència per realitzar el 
dibuix, encara que sabia que era molt necessària per a la correcta 
execució de la coberta. 
Aquest debat, després de gairebé dos mesos, es va resoldre, com era 
lògic, a favor de la direcció facultativa; per tant, s'havia de realitzar el 
dibuix de l�estat actual de la cornisa i una proposta raonable dels 
panells, juntament amb l�especejament d�aquests. La següent qüestió 
va ser qui realitzava el dibuix; per coherència la persona encarregada 
de fer el dibuix i l�especejament dels panells, hauria de ser la mateixa 
que les col·locaria, ja que d�aquesta manera serà conscient del marge 
d�error que pot assumir i tindrà una resposta més ràpida a l�hora de 
resoldre possibles incidències; però el fuster seguia afirmant que no 
calia dibuix i que ell no ho faria. Veient que el fuster no atenia raons, 
la constructora va subcontractar un topògraf. Encara que finalment es 
faria el dibuix, un topògraf no disposa de les competències per 
entendre com funcionen estructuralment els panells i com s�han de 
distribuir per crear dos únics plans de coberta. Així doncs, després de 
setmanes amb el mateix dilema del dibuix, es va fer mitjançant el 
topògraf, passant la responsabilitat a la constructora i més 
concretament als fusters. 
 
D�aquesta manera es va realitzar l�encàrrec a fàbrica dels panells de 
fusta, fora de terminis segons el cronograma inicial de la constructora 
i havent d�assumir possibles errors d�execució. Veure Cronograma a  
Annex I. Can Monés � Documentació Tècnica 

 

2.2.2 Enderroc i protecció de l�edifici 
La situació inicial de la masia de Can Monés es trobava desequilibrat; 
ja que encara que l�estat general era precari hi havia prou diferencia 
entre els elements estructurals verticals i els horitzontals. Aquets 
últims eren els que es trobaven en estat alarmant. 
 
La volta de maó de plà de la sala 0.5 de planta baixa havia col·lapsat, 
degut a un desplom del mur exterior de façana est, generat per les 
pròpies empentes de la volta. A la vegada, també es va iniciar 
l�ensorrament de la volta en l�àmbit on recolzava sobre una llinda de 
fusta desintegrada que hauria estat el possible focus d�inici del 
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col·lapse. Per tant s�ha realitzat el seu desmuntatge i/o enderroc; per la 
seva posterior reconstrucció � veure figura 4. 
Els sostres de planta primera i segona que estaven en mal estat fruit de 
la diagnosi estructural (bigues, entrebigat de rasilla ceràmica, 
revoltons de maó de plà i llates), s�han retirat per al seu posterior 
reciclatge. Concretament s�han eliminat els sostres complerts de les 
sales 1.3a, 1.3b, 1.3c i 1.5 de la planta primera, i la totalitat de les 
sales de la planta segona � a excepció de les dues encavallades 
centrals � veure figura 5. 
Cal destacar que a la sala 1.5, s�han identificat els caps de biga d�un 
possible sostre horitzontal d�aquest àmbit, que lliga amb les obertures 
tipus balconera de la  sala 2.4. Es pot gairebé afirmar que en etapes 
anteriors, el sostre d�aquesta sala de planta primera va ser horitzontal i 
des de la planta segona es tenia accés a aquesta coberta o terrassa. 
Durant l�execució de les obres es va proposar tornar a realitzar aquesta 
terrassa, ja que aporta gran lluminositat i possibilitats segons l'ús; però 
les historiadores de l�Ajuntament del Prat de Llobregat no van 
acceptar aquesta intervenció � veure figura 5 i plànol O02 Annex I 

Can Monés: plànols. 
 
Pel que fa els envans de la planta primera, s�han enderrocat els que 
separen les sales 1.2a i 1.2b, ja que s�ha retirat la biga que feia de 
trencallum de la sala i que havia generat una sobrecarrega sobre l�envà 
i la volta de la sala 0.2 respectivament. 
 
Els forats de xemeneia restants als sostres de les sales 1.4a i 1.4b 
s�han tancat provisionalment mitjançant els panells de fusta 
contralaminada CLT. Aquest buit en planta primera, corresponent al 
sostre de la sala 0.4 s�ha mantingut, així com els envans que 
configuren l�àmbit de la xemeneia, de manera que no hi ha risc de 
caiguda en aquest espai. A nivell de coberta, s�ha eliminat l�element 
de xemeneia, segons criteri de l�Ajuntament, ja que fins que no es 
decideixi l�activitat definitiva, no es pot saber el lloc més idoni. 
 
La totalitat del paviment ceràmic de la planta segona s�ha retirat per 
poder realitzar el tractament fungicida per la cara superior i per la 
posterior consolidació estructural. Les peces han estat retirades amb 
especial atenció per al seu emmagatzematge a la planta baixa de 
l�interior de l�edifici, per una possible recuperació posterior. 
Totes les teules àrabs de coberta que mostraven un bon estat de 
conservació, s�han retirat i guardat per a la seva posterior restitució a 
les cobertes. 

El balcó amb estructura de ferro de forja situat a la façana principal, 
s�ha desmuntat ja que es trobava en estar temerari. He realitzat la 
documentació del balcó a l�obra, mesurant i realitzant un croquis de la 
totalitat de les peces per a realitzar les posteriors tasques de despatx. 
El material de balcó s�ha guardat al magatzem municipal � veure 
figura 6. 
 
Tots els residus s�han gestionat correctament classificant-los a peu 
d�obra, transportats i dipositats en centres de gestió de residus per tal 
de possibilitar la màxima reciclabilitat dels materials. 
 

2.3 ACTUACIONS ESTRUCTURALS 

Les actuacions més rellevants afecten a l�estructura horitzontal de la 
masia, als sostres. A Can Monés s�han de diferenciar dos tipologies de 
sostres; per una banda trobem els sostres de la planta baixa conformats 
per diferents tipus de voltes ceràmiques; i, per l�altra banda trobem 
sostres de bigues de fusta amb revoltó ceràmic. 
 
Els sostres de planta baixa s�han mantingut en el seu estat actual, 
encara que s�hi ha realitzat diferents intervencions de rigilització. En 
canvi en els sostres de la planta primera i en la coberta, s�ha utilitzat 
un innovador sistema constructiu, basat en panells de fusta 
contralaminada CLT, diferenciant-se en el seus acabats finals, on en 
alguns casos es mantenen els sostres de bigues originals i en altres, 
degut al seu estat, s�han hagut de retirar. 
 

2.3.1 Reconstrucció de voltes  
De la totalitat de les voltes que trobem a la planta baixa, només s�ha 
hagut de intervenir en la pròpia constitució de la volta de maó de plà 
de la sala 0.5a. 
 
Per realitzar la reproducció d�aquesta volta s�ha intervingut mitjançant 
el sistema tradicional, basat en la utilització de dos cindris de fusta 
separats 90cm que recolzen a banda i banda sobre un llistó de fusta, 
sobre aquest es col·loquen unes cunyes per tal de poder anar movent 
els cindris sense provocar cap empenta a la volta. Per poder col·locar 
les peces ceràmiques de la primera filada ens ajudem d�un perfil 
metàl·lic, d�1m aproximadament, que recolza sobre els cindris i que a 
la vegada ens fa de guia. 

Figura 4 Enderroc de la volta de maó de plà. 

Figura 5 Desmunt de les cobertes de la sala 1.5 i planta segona. 
 

Figura 6 Especejament de les peces del balcó de façana sud. 
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Per a la realització de la volta s�han utilitzat rasilles ceràmiques de 2 
cm de gruix agafades amb morter de calç hidràulic NHL5. Aquest, 
s�ha hagut de pastar per cada tres peces ceràmiques aproximadament, 
per tal d�assegurar una correcta adhesió i una quantitat d�aigua 
adequada. Aquest tipus de peça ceràmica, es caracteritzava per unes 
dimensions variables i unes formes imperfectes que han ajudat a donar 
a la volta de canó una imatge d�antiguitat i irregularitat. Però aquest 
fet també ha ocasionat que la reconstrucció de la volta no sigui fàcil 
per haver de salvar una geometria tan exacta com la d�una volta de 
maó de plà � veure figura 7.  
De la mateixa manera, s�han anat realitzant, a mesura que s�avançava 
amb la volta, les contravoltes corresponents. 
A la vegada, per sota d�on s�estava treballant es realitzaven tasques de 
neteja, s�eliminava l�excés de morter amb l�ajuda d�una esponja i 
aigua. 
 

2.3.2 Reforç amb tirants 
Per tal de contrarestar les empentes horitzontals de les voltes de les 
sales 0.2 i 0.5, i evitat el possible desplom dels murs de façana llevant 
i ponent, s�havia proposat la utilització d�un perfil metàl·lic  T.100 
soldat sobre un dau de formigó de reforç; però un cop a l�obra s�ha 
buscat una opció més eficient, decidint en una de les reunions 
setmanals, salvar aquesta exigència per mitjà de tirants, ja que no hi 
havia alçada suficient entre la volta i el paviment per encabir el perfil 
T i a la vegada, carregava massa les voltes. 
 
Treballs de despatx. He realitzat l�adequació del detall constructiu de 
la volta de maó de plà, substituint el perfil metàl·lic T per l�atirantat 
que s�exposarà a continuació. També he situat en planta la localització 
de cadascun dels tirants. 
Aquests plànols corresponen als plànols AS06 i AS02 de l�Annex I. 

Masia Can Monés � Plànols . 
 

Treballs d�obra. A l�obra he observat i documentat el procediment de 
col·locació dels tirants i he determinat sobre plànol on anirien 
cadascun dels rodons. 
 
La solució emprada es basa en dos tirants metàl·lics � que actuen com 
a tensors �  de 20mm de diàmetre galvanitzats i enfundats a la part 
central amb tub corrugat de PVC fixats al trasdòs dels murs extrems  
mitjançant la col·locació d'una platina de 200x100x10mm amb els 

ancoratges a l'eix central i amb la generatriu extrema situada a 5cm de 
cada extrem de la placa en el sentit llarg. Es tracta de 4 conjunts de 
dos rodons, a cada una de les voltes. 
La intervenció s�ha fet per sobre les voltes, és a dir pel terra de la 
planta primera; en primer lloc, s�ha retirat el paviment de la zona on 
s�han situat els tirants, seguidament es fan unes perforacions a les 
parets de banda i banda de la volta, es col·loca una capa de poliestirè 
extruït de 2cm de gruix per evitar el contacte entre el rodó i la volta, 
s�incorpora el tirant metàl·lic enfundat, es col·loca una platina, a 
l�alçada del punt més alt de la volta, per l�exterior, on finalment es van 
cargolar els tirants � veure figura 8. 
 
En els casos en què el tirant havia de passar per una zona on no hi 
havia paret, com el pas de porta de la sala 1.2a de la planta primera, i 
degut a que la generatriu superior de la volta es trobava molt elevada, 
s�ha  col·locat la placa en horitzontal sobre el mur, ancorada amb dos 
ancoratges químics. Els tirants s'han soldat a la platina horitzontal amb 
un cordó de soldadura de 5cm a cada banda del tirant. En el cas de la 
sala 1.4a, s�ha optat per la mateixa solució donat que un dels conjunts 
de dos tirants, coincidia amb un pas de porta tapiat, de manera que no 
es podia generar un ancoratge resistent � veure figura 9. 
 
En els casos on el tirant arribava a façana, com els tirants situats a les 
sales que es troben a les crugies dels laterals, primer s�ha refet i 
consolidat la paret de façana. Després s�ha rascat i col·locat la platina 
on anirien cargolats els tirants. Aquestes platines exteriors queden 
dissimulades mitjançant un trasdossat amb maó de plà per poder 
realitzar el revestiment de façana. 
 
Amb la volta de maó de plà acabada i els quatre conjunts de tirants 
situats correctament, s�ha afegit coma reblert morter d�arlita amb una 
capa de mallatex a efectes de que no es dispersés el material en el 
moment d�afegir la capa superficial d�aigua-calç, per poder fixar les 
peces d�arlita que queden sense aglomerar-se en la part superior 
d�acabat. També s�ha restituït una capa provisional de paviment per 
mitja d�un reomplert de morter de calç � veure figura 9. 
El paviment de la sala 1.5 s�ha deixat amb aquest acabat, pendent de 
tenir clar l�activitat posterior, tot i que hi ha a l�edifici emmagatzemat  
peces de paviment ceràmic de la planta segona, que podria ser 
interessant col·locar en aquesta sala, amb coherència amb el paviment 
original. Per últim, s'ha restituït la resta de paviment afectat a les 
zones on s'han realitzat les rases per a la col·locació dels tirants. 

 
 

Figura 9 Situació de les platines i composició de l�acabat de la volta de maó de plà 
reconstruïda.  

Figura 7 Procés de reconstrucció tradicional de maó de de la volta plà. 
 

Figura 8 Detall esquemàtic de la situació dels tirants sobre volta de maó de plà 
travessant   murs. 
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2.3.3 Substitució funcional de sostres amb conservació 
de biguetes 

Els sostres que es substitueixen funcionalment, de forma que no 
treballen de forma estructural, però que es mantenen com a element de 
cel ras patrimonial són els de planta primera, amb excepció de les 
sales 1.3a, 1.3b i 1.3c  i 1.4c � on les bigues s�han retirat un cop la 
substitució s�havia realitzat � de la crugia longitudinal nord i de la sala 
1.5, on el sostre és una coberta inclinada � veure figura 10.  
 
Els panells de fusta contralaminada CLT que s�han situat en aquestes 
zones disposa d�un gruix de 182mm, recolzats sobre uns perfils 
metàl·lics ancorats als murs de carrega de maó massís. 
Aquests perfils s�han dimensionat segons les zones on el panell només 
recolza i on carrega. Els llocs on el panell només recolza, s�han 
col·locat uns perfils metàl·lics tipus L 150.90.10 galvanitzat 
d�aproximadament 1m de llargària; en canvi, als murs on el panell 
carrega i exerceix tota la seva força s�ha col·locat en tota la longitud 
de mur el mateix perfil metàl·lics en L tipus L 150.90.10 galvanitzat 
amb perforacions i cargols de diàmetre 12mm cada 40cm amb resina 
epoxi Hilti Hit-RE500 al tresbolillo a l�ala vertical per a subjectar-se 
al mur i tirafons HSB de diàmetre 5cm (120) cada 20cm a l�ala 
horitzontal per unir-se amb el panell de fusta. Els perfils han estat de 
longitud mínima 2m i més grans múltiples de 20. 
 
Per a la correcta col·locació d�aquests perfils sobre el mur es va estar 
pensant si realitzar una prèvia regularització del mur amb morter de 
calç, o una vegada amb els perfils col·locats fer un retacat, per tal de 
garantir el contacte amb el perfil metàl·lic. Finalment, es va optar per 
la primera opció ja que representava una tasca més fàcil i neta. Tot i 
amb això, durant una de les nostres permanències a l'obra, es va 
observar la falta de contacte entre el perfil i la regularització, degut a 
que el morter utilitzat disposava d'un àrid massa gruixut. Per aquest 
motiu, es va demanar que en els perfils de planta primera i segona es 
retaquessin les coronacions del perfils. Per a la planta primera es va 
realitzar un retacat ordinari incorporant morter de calç a la part 
superior del perfil. 
  
Durant diversos dies he estat a l�obra comprovant la forma en que els 
operaris col·locaven els perfils metàl·lics, documentant i fotografiant 
cadascun dels passos que realitzaven i fent de recolzament per si 
sorgia algun dubte o problema. El procediment era ràpid, però s�havia 

de tenir criteri. En un primer moment es pre-col·locava i es 
replantejava el perfil amb un azulete; es situaven unes peces tals com 
fustes o maons on poder recolzar el perfil metàl·lic; seguidament, amb 
una cunya i un nivell col·locaven el perfil completament anivellat. Es 
preparaven els cargols amb les femelles i volanderes; es feien els 
forats al mur, guiant-se per les perforacions ja realitzades al perfil. Per 
tal de retirar la pols i deixar la perforació neta s�ha insuflat aire; 
seguidament injectaven el tac químic de resines epoxi amb pressió de 
grau 3; situaven els cargols i comprovaven si hi havia quantitat 
suficient de tac químic; amb el martell donaven diversos cops al cap 
dels cargols, per introduir-lo correctament i per últim enroscaven una 
mica el cargol amb la mà. Finalment, passat un dia s�enroscaven 
definitivament els cargols, es tallaven amb una radial els caps dels 
cargols i es ruixaven amb esprai Manxa per galvanitzar la secció 
tallada � veure figura 11. 
 
Amb els perfils col·locats ens trobem que, a la totalitat dels passos de 
porta, el perfil quedava per sobre del pas i per tant forma un espai buit 
que s�ha regenerat mitjançant un recrescut de maó massís. En el cas de 
la porta d�entrada a la sala 2.4 corresponent al final de l�escala es crea 
un nou graó solucionat de la mateixa manera que en els passos de 
porta de l�interior de la planta segona.  
 
Els panells es distribueixen, longitudinalment a façana sud, als sostres 
de les sales 1.1, 1.2 i 1.4. D�aquesta manera, el primer dels panells 
longitudinals de les sales de façana sud, tenia una amplada de 2.40m i 
només disposava d�encaix per un dels laterals, ja que l�altre 
descansava sobre el perfil d�un metre; l�amplada dels panells 
correlatius al primer va ser de 2.35m, s�estretien els 5cm 
corresponents al galze. Pel que fa la longitud dels panells era constant 
i coincidia amb l�amplada de cadascuna de les crugies.  
 
Així doncs, els panells van anant adaptant-se a la geometria de les 
sales de la planta segona, ja que realment, aquests coincideixen amb el 
seu paviment. Cal destacar que a entre les sales 1.4a i 1.4b es troba el 
forat de xemeneia, que no s�ha mantingut amb el sostre de panells de 
fusta i per tant s�ha creat una única sala 2.4. 
 
Per a l�execució del sostre, es va utilitzar una grua mòbil i es va situar 
a la façana sud, a la zona d�entrada de la masia. De la mateixa manera, 
els panells de fusta contralaminada estaven situats a la banda sud del 
camí d�accés, abans d�arribar a l�entrada de la masia � veure figura 12. 

 

Figura 12 Situació de la grua i de la zona d�acopi per als sostres de la  
planta primera 

 

Figura 10 Estat final, després de la substitució funcional dels sostres 
conservant biguetes 

Figura 11 Procés d�execució de la col·locació dels perfils L150.90.10 de la 
planta primera. 
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Treballs de despatx. Amb la finalitat de que a l�obra s�entengués de 
forma ràpida la distribució de perfils metàl·lics, vaig realitzar un 
plànol esquemàtic, on en planta es marcaven les zones on es 
disposaria de perfil en L durant tota la llargària del mur, i on només hi 
haurien perfils d�1m, per tal de que el panell descansés correctament. 
També vaig estar modificant els plànols de projecte on es detallaven 
les perforacions d�aquets perfils metàl·lics; així com el detall de la 
trobada del panell amb el perfil ancorat al mur. Aquets plànols es 
poden veure a l�Annex I. Masia Can Monés � Plànols; concretament 
corresponen als plànols AS03, AS08 i AS09 respectivament. 
 

Treballs d�obra. Durant la col·locació dels panells del sostre de la 
planta primera, vaig estar a l�obra comprovant la metodologia de 
treball i assegurant la correcta execució. Es van realitzar diferents 
reportatges fotogràfics i es va documentar el seu rendiment calculant 
el temps de col·locació dels panells. 
 
El procés era senzill i ràpid, encara que van sortir diversos problemes 
a l�obra. Un dels operaris s�encarregava d�agafar el panell amb les 
brides de la grua, per mitjà d�unes bragues que ja disposen els panells 
de fàbrica. Seguidament, a través d�un walkie un altre operari es 
comunicava amb el gruista per tal d�elevar el panell i situar-lo sobre la 
zona corresponent; quan el panell es trobava a una alçada raonable, els 
tres operaris dirigien els panells i els forçaven per fer-los entrar en 
contacte amb els perfils, per mitjà de les mans. L�única eina que 
utilitzaven era una palanca per les tasques que requerien de més força 
� veure figures 13 i 14.  
 
Es van anar muntant els sostres començant per la crugia central, oest, i 
per últim l�est. Els operaris es trobaven sobre les biguetes de fusta i els 
revoltons ceràmics fins col·locar el primer panell, un cop aquest es 
troba encaixat, van poder treballar sobre seu sense cap risc� veure 
figures 13 i 14.  
 
Es van observar diferents errors i problemes a l�hora de col·locar els 
panells de fusta. Per una banda, en molts dels casos, els panells no 
cabien de llargària pel fet de que tocaven amb els cargols dels perfils 
metàl·lics, per aquest motiu, havien de polir i rascar aquestes zones; 
Per una altra banda, en moltes ocasions, els panells eren massa llargs i 
es van haver de tallar per mitjà d�una radial. El pitjor problema amb 
que es van trobar va ser l�absència d�encaix en el tercer panell de la 
crugia est, corresponent al sostre de la sala 1.4; un error 

Figura 15 Errors d�execució: panell sense encaix i retall 
de la zona en contacte amb els cargols dels perfils. 

Figura 14 Secció esquemàtica del procés de muntatge dels panells de fusta contralaminada dels sostres de la 
planta primera. 

Figura 13 Procés de muntatge dels panells de fusta contralaminada per a la substitució funcional dels sostres amb conservació de biguetes -sala central, sala oest i sala est-. 
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d�especejament que van haver de resoldre in situ tallant els 5cm que 
fan l�encaix, aquest fet fa que la junta entre aquest panell i el contigu 
no sigui tan precisa i regular, com ho és en les juntes dels panells 
tallats a fàbrica � veure figura 15. 
 
A la vegada, els dies anteriors i el propi dia en que es va realitzar la 
col·locació de panells va estar plovent i es van originar grans tolls 
d�aigua. Per aquest motiu es va estar molt a sobre per tal de que abans 
de col·locar els panells de fusta no quedés aigua sobre els revoltons i 
les biguetes de fusta de la planta primera; tot i així el sostre va quedar 
molt humit. 
 
Aquets errors son produïts per la manca de professionalitat i 
d�experiència de l�equip de fusters, que a la vegada, no s�han deixat 
assessorar i ajudar, per professionals experts en la col·locació 
d�aquests panells estructurals de fusta contralaminada CLT. 
 
 
A mesura que es van col·locant els panells s�han d�anar unint entre 
ells i amb el perfil metàl·lic, l�encarregat de sostenir i transmetre les 
carregues dels panells als murs estructurals. Per unir els panells entre 
ells mateixos es realitzen unes perforacions des del panell amb encaix 
sobresortint per sobre, de forma obliqua fins arribar a tocar l�altre 
panell; el tirafons que es situen sobre aquestes perforacions han estat 
de diàmetre 5mm (160mm) col·locats a 5cm de la junta i cada 20cm. 
A la vegada, l�ancoratge per fer treballar el panell i el perfil, s�ha 
realitzat per sobre del panell, amb tirafons SFS WS-T de diàmetre 
7mm cada 60 cm col·locats a 5cm del final del panell. 
 
Per a la realització del sostre de la planta primera s�han trigat un dia 
complert i un matí. 
 
Més endavant, es va tancar completament l�estructura, tapant els 
forats de fàbrica que tenien els panells amb unes peces de fusta de les 
mateixes mides. Aquets forats s�han utilitzat per la manipulació i 
col·locació dels sostres. 
 

2.3.4 Substitució de sostres sense conservació de 
biguetes  

Els sostres on no s�han pogut mantenir les bigues de fusta i els 
revoltons ceràmics com a element decoratiu han estat les sales 1.3a, 
1.3b i 1.4c de planta primera � veure figura 16. 
Tampoc s�han pogut conservar els sostres originals a la sala 1.5 ni a la 
totalitat del sostre de la planta segona; els sostres d�aquests dos últims 
casos coincideixen amb la coberta de l�edifici, i per tant s�ha treballat 
de forma diferent; per aquest motiu seran desenvolupats al següent 
apartat 2.3.5 Sostres de coberta. 

 
Pel que fa a la tipologia dels perfils metàl·lics on recolzen i carreguen 
els panells, es segueixen les mateixes premisses que als sostres on es 
conserven les bigues, ja que l�elecció dels perfils ve donada per 
l�arribada del panell al perfil, i en aquest cas es fa de la mateixa forma, 
horitzontalment. Per tant es combinen perfils en L tipus 150.90.10 
d�1m de llargària o de llargària igual a la longitud del mur segons si 
els panells recolzen o carreguen. Els perfils son galvanitzats amb 
perforacions i cargols de diàmetre 12mm cada 40cm amb resina epoxi 
Hilti Hit-RE500 al tresbolillo a l�ala vertical per a subjectar-se al mur i 
tirafons HSB de diàmetre 5cm (120) cada 20cm a l�ala horitzontal per 
unir-se amb el panell de fusta. La seva longitud mínima ha estat de  
2m i més grans múltiples de 20. 
 
La col·locació dels perfils metàl·lics segueix les mateixes pautes que 
en els perfils dels sostres on es mantenen les bigues. Es regularitza el 
mur, s�anivella el perfil, per tal de realitzar les perforacions al punt 
correcte, es treu la pols de l�interior i s�injecten els tacs químics de 
resines Epoxi, es col·loca el cargol, es dona el cop de martell i 
s�enrosca amb la mà. Passades 24 hores, s�enrosquen completament 
els cargols i  es ruixen els caps amb esprai per tal de galvanitzar-los. 
S�ha cregut convenient realitzar un retacat a posteriori, mitjançant 
morter de ciment a efectes de garantir contacte entre perfil i mur. 
 
Els panells es distribueixen transversalment als sostres de les sales 
1.3a, 1.3b i 1.3c. El primer dels panells transversals, tenia una 
amplada de 2.40m i només disposava d�encaix per un dels laterals, ja 
que l�altre descansava sobre el perfil d�un metre; l�amplada dels 

Figura 17 Muntatge dels panells de fusta contralaminada per a la substitució de 

sostres sense conservació de biguetes, actuant sobre andami. 
 

Figura 16 Estat final, després de la substitució de sostres sense conservar biguetes. 
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panells correlatius va ser de 2.35m, estrenyent-se els 5cm 
corresponents al galze; en canvi, la longitud dels panells era constant i 
coincidia amb l�amplada de la crugia. 
 
Els treballs de col·locació de panells en les sales 1.3a, 1.3b i 1.3c es 
van realitzar durant la mateixa jornada en que es van col·locar a la 
resta de sales de planta primera on si es conservaven els sostres 
originals. Per aquest motiu, la grua, la zona de acopi dels panells de 
fusta i els operaris va ser la mateixa. 
 

Treballs de despatx. Els treballs de despatx s�han realitzat 
conjuntament amb els treballs del sostres on es conserven les biguetes 
de fusta i revoltons ceràmics, per tant els plànols realitzats han estat 
els mateixos. Una feina particular d�aquesta zona ha estat el canvi de 
direcció dels panells als plànols originals de projecte, ja que en un 
inici es trobaven col·locats de forma que carregaven a les parets 
perpendiculars a façana, durant l�obra es va decidir fer que els panells 
carreguessin a façana nord i a la seva paral·lela de crugia. Aquest 
canvi es pot veure a l�Annex I. Masia Can Monés als plànols on es 
presenta les plantes amb la distribució dels panells, AS02 i AS03. 

 

Treballs d�obra. Vaig romandre a l�obra en els inicis de la col·locació 
dels panells d�aquesta zona. Encara que no vaig estar durant tota la 
tarda, vaig poder entendre com treballarien, donat que no disposaven 
de sostre on trepitjar i dels possibles o perills que podien anar 
succeint. 
 
El procés també va ser el mateix que a l�apartat anterior, un operari 
agafava el panell amb la grua i  a través d�un walkie un altre operari es 
comunicava amb el gruista per tal de situar el panell sobre la zona 
corresponent, on tres operaris els forçaven per col·locar-los sobre els 
perfils. 
 

El muntatge dels panells va ser diferent per a les sales 1.3 que per a la 
sala 1.4c.  
Les sales 1.3, no disposaven de sostre originari, es van retirar a l�inici 
de les obres ja que es trobaven en molt mal estat, per aquest motiu els 
operaris es van haver d�ajudar d�una bastida d�un nivell per col·locar 
el primer panell  �a la sala 1.3c�; un cop aquest es trobava situat 
correctament, ja van poder pujar sobre i intervenir de forma més 
còmoda � veure figura 17.   
 

En canvi, la sala 1.4 encara disposava de sostre i per tant és va 
realitzar de la mateixa manera que es feia als sostres amb conservació 
de bigues, treballant per sobre d�aquets. Més tard, actuant per sota, es 
van retirar bigues i entrebigat. 
 
Els errors d�execució no van ser tan concrets com en altres estances, 
sinó que en general, van haver de retocar alguns panells per no tocar 
amb el cap dels cargols dels perfils metàl·lics.  
Un fet a destacar, és la bastida que van utilitzar, aquesta no disposava 
de sòcol ni d�element de recolzament amb el paviment, tampoc havien 
utilitzat passarel·les per anivellar-la i treballar de forma més segura. 
En el moment en que els operaris l�estaven utilitzant, va arribar el 
coordinador de seguretat, qui va recomanar utilitzar una bastida mòbil 
amb sòcol i barana. 
 
Com en el cas anterior, i serà així en tots els sostres de panells, aquets 
s�han d�unir entre ells amb perforacions obliqües a 5cm de la junta i 
cada 20cm  i tirafons de diàmetre 5mm (160mm).  L�ancoratge entre 
el panell i el perfil, s�ha realitzat per sota amb tirafons SFS WS-T de 
diàmetre 7mm cada 60 cm col·locats a 5cm de l�aresta del panell � 
veure figura 18. 
 
Per a la realització del sostre de la planta primera s�han trigat tota una 
tarda. 
  
En aquest cas, també es van tancar els forats dels panells de 
l�estructura, per tal de consolidar més els sostres. S�han utilitzat unes 
peces de fusta de la mateixa volumetria. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

2.3.5 Substitució de sostres de coberta 
A la masia de Can Monés trobem dos sostres amb funció de coberta, 
un és el de la sala 1.5, situada a la nau lateral est, aquesta és una 
coberta inclinada d�una vessant. L�altre correspon a la totalitat dels 
sostres de les sales de planta segona, que configuren una coberta 
inclinada de dues vessants. 
Ambdues cobertes s�han realitzat amb el mateix sistema constructiu, 
utilitzant panells de fusta contralaminada CLT de 128mm de gruix, 
per tal de rebaixar càrregues. L�amplada dels panells contigus no va 
ser en tots ells de 2.35m, estretint-se els 5cm del galze; sinó que 
anaven compaginant panells de 2.35m amb panells d�1.20m 
d�amplada. 
 
Donat l�estat de degradació de la major part de les bigues dels sostres 
s'han eliminat la totalitat les bigues i els elements d'entrebigat 
d�ambdós sostres.  De totes formes, s'han conservat les dues 
encavallades i els tornapuntes que es troben a la sala 2.1 de planta 
segona, però sense funció estructural i només amb funció autoportant. 
Aquestes encavallades han rebut tractament fungicida per injecció i 
polvorització. Si en un futur, per les qüestions que sigui, fos necessari 
la seva eliminació seria possible ja que no afecta l�estructura. 
 
La grua que es va utilitzar, va ser la mateixa que va col·locar els 
panells dels sostres de  planta primera, però es va situar a façana nord, 
a la zona posterior de la masia; l�arreplegament dels panells de fusta 
contralaminada es va situar a la banda de la façana oest, aquestes dues 
zones es troben envoltades d�arbres alts i vegetació abundant; per tant 
el camp de visió del gruista era gairebé inexistent � veure figura 19.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 19 Situació de la grua i de la zona d�acopi per al sostre de la  sala 1.5 

i de la planta segona. 
 

Figura 18 Unió entre panell de fusta i perfil metàl·lic mitjançant tirafons SFS WS-T 
diàmetre 7mm cada 60cm a 5 cm de l�aresta del panell. 
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Sostre sala 1.5 

 
El sostre de la sala 1.5 és una coberta inclinada d�una vessant; forma 
part del tancament de la nau lateral de planta baixa i planta primera. 
Els panells disposen d�un gruix de 128mm per tal de rebaixar 
càrregues � veure figura 20. 
  
El sostre de la 1.5, al tractar-se d�una coberta inclinada, s�ha establert 
un criteri d�elecció de perfils diferent; per el mur que correspon a la 
façana est s�ha col·locat un perfil UPN 160 galvanitzat, aquest perfil a 
la vegada fa de llindes dels finestrals d�aquesta sala. Per aquest motiu, 
les perforacions de l�ànima s�han situat als brancals, utilitzant cargols 
de diàmetre 12mm (200mm) cada 10cm amb resines epoxi Hilti Hit-
RE500 al tresbolillo. Al mur oposat s�ha utilitzat  un perfil igual als de 
la planta primera, L 150.90.10 galvanitzat amb perforacions i cargols 
de diàmetre 12mm cada 40cm amb resina epoxi Hilti Hit-RE500 al 
tresbolillo a l�ala vertical per a subjectar-se al mur i tirafons HSB de  
diàmetre 5cm (120) cada 20cm a l�ala horitzontal per unir-se amb el 
panell de fusta. S�han retacat posteriorment amb morter de ciment per 
tal de garantir el contacte entre perfil i mur � veure figura 21. 
 
Els panells de la sala 1.5 distribueixen longitudinalment a façana sud 
en el recorregut d�aquesta sala.  
L�execució, els medis auxiliars i l�equip de fusters que van resoldre el 
sostre de la sala 1.5 va ser el mateix que els de la planta segona, així 
com la grua, la seva situació i la zona d�arreplegament dels panells. 
 

Treballs de despatx. En aquest sostre, també vaig realitzar el plànol de 
distribució de perfils de la sala 1.5. A la vegada, vaig fer una secció 
per la zona on s�havia de cargolar el perfil UPN 160, de la sala 1.5 per 
ancorar-se al mur, realitzant la funció de llinda; Vaig definir els detalls 
de robada del panell, perfil i mur. 
La totalitat d�aquets plànols es poden veure a l�Annex I. Masia Can 

Monés plànols,  AS03, AS05 i AS10. 
 

Treballs d�obra. Com la realització d�aquesta sala va ser l�antecedent 
a la planta segona i era tal la preocupació per a l�execució d�aquest 
segon sostre; vaig estar a l�obra durant el muntatge dels panells de la 
sala 1.5.  Vaig documentar tota l�execució i vaig determinar diversos 
problemes que s�explicaran a continuació i que estan relacionats amb 
un especejament erroni i amb una falta de delicadesa a l�hora de 
treballar. 

 
El procés de col·locació dels panells també va ser el mateix dels altres 
dos sostres: la grua pujava els panells fins la zona on s�havien de 
situar, i els operaris els dirigien amb les mans i els col·locaven al seu 
lloc. 
El muntatge de la sala 1.5 es va iniciar pel panell en contacte amb 
façana nord i seguidament es van anar muntant els consecutius. Els 
operaris es trobaven situats sobre els panells ja disposats al seu lloc 
corresponent � veure figura 22. 
 
Els errors de l�execució del sostre de la sala 1.5, no van trigar en 
arribar; em vaig adonar que el primer dels panells va venir amb encaix 
en ambdós laterals; van col·locar l'encaix amb el sobresortint de 5cm a 
la cara superior a tocar amb façana sud, aquest desencert és degut a 
una falta d'enteniment de la distribució dels panells i del seu 
funcionament. Per tant és fàcil percebre la poca preocupació a l'hora 
de fer els treballs correctament i la falta de coneixements per treballar 
amb aquest tipus de panells. Per arranjar aquest problema van cargolar 
per sota dos llistons consecutius de 5cm d'amplada per tal d�intentar 
donar continuïtat al panell, fet que van a aconseguir de manera molt 
pobre. El mateix error va succeir amb l�últim dels panells que 
conformen la coberta inclinada. Es tracta del panell que es trobava en 
contacte amb façana sud, aquest també disposava de dos galzes, però 
en aquest cas, els 5cm de l'encaix eren els que sobraven per situar-lo al 
l�espai corresponent; per tant van haver de baixar el panells fins la 
zona d�acopi i tallar el galze fins deixar el lateral del panell llis � 
veure figura 23. 
Aquests fets mostren que realment no es tracten d'errors puntuals i 
espontanis, sinó que es tractava de la seva tàctica: com no van 
realitzar el dibuix i l�especejament dels panells, no sabien exactament 
les seves dimensions ni els futurs desencaixos que podien aparèixer a 
l�obra. Durant les visites d�obres, l�arquitecta Sandra va insistir en que 
el pitjor dels problemes seria que els panells fessin curt, ja que no es 
poden fer afegits perquè la fusteria no treballaria com un element 
unitari. Aquest va ser un tema complicat a l�obra i es va patir molt per 
por de que els sostres no funcionessin bé, per quedar-nos més 
tranquils, la Sandra va dir que era millor que encarreguessin els 
panells més grans. El fet va ser que en contes de demanar algun dels 
panells amb dimensions més grans (panells d�una zona més complexa 
o d�un lloc on podien sorgir dubtes), els van encarregar tots 
sobredimensionats, sabent que a l�obra haurien de fer retocs i tallar 
moltes d�aquestes peces. 

Figura 20 Estat final, després de la substitució de sostre de coberta de la sala 1.5. 

Figura 21 Perfils L150.90.10 i UPN160 on carreguen els panells de fusta 
 de la sala 1.5 

Figura 22 Muntatge dels panells de fusta contralaminada per a la substitució de 
sostres de coberta, sala 1.5.  
 

Figura 23 Errors d�execució: panells amb encaix en les zones de contacte amb 
façanes Nord i Sud. 
 



Seguiment de les obres de rehabilitació de dos edificis històrics 

 
15 

Aquestes feines han fet endarrerir l�obra i la col·locació dels panells; 
encara que en aquesta sala, no s�han originat els problemes ni 
repercussions greus. 
 
Els panells de la sala 1.5 s'han d'unir entre ells per aconseguir que 
treballin com un sol plà, s�han utilitzat tirafons, col·locats de forma 
obliqua, de diàmetre 5mm (160mm) a 5cm de la junta i cada 20cm. De 
la mateixa manera, es van unir els panells amb els perfils cargolant per 
sobre, a 5cm del final del panell tirafons SFS WS-T de diàmetre 7mm 
cada 60cm. La premissa principal va ser que havia d'entrar la màxima 
superfície del panell en contacte amb el perfil metàl·lic, tant amb la 
UPN160 com en la L150.90.10. Per garantir aquest contacte es va 
determinar utilitzar una peça de fusta en forma de cunya a tota la 
longitud del perfil, aquesta hauria d�haver-se incorporat abans de 
col·locar els panells, però no va ser així. 
En el cas del perfil UPN 160 no podia fer-se d' aquesta manera perquè 
el perfil no disposava de les perforacions necessàries per fixar les 
cunyes; per tant les van haver de col·locar un els panells ja formaven 
teòricament un plà únic. Però no només no la van col·locar les cunyes 
abans dels panells �fet que genera una concentració de forces a 
l�aresta del panell; la cunya permet repartir la càrrega de forma 
eficient� sinó que van continuar posant panells a la coberta de la 
planta segona sense haver acabat de cargolar i fixar el sostre de la sala 
1.5. Va ser en aquest moment quan vam haver d�intervenir perquè 
primer acabessin completament el sostre d�aquesta sala. Tot i així, 
entre els mateixos operaris fusters no estaven ben organitzats, ja que 
en un moment determinat, si no és pel control que estàvem realitzant, 
quasi cargolen el panell de fusta estructural al perfil sense haver 
col·locat la cunya. Com vam poder observar, els fusters van intentar 
realitzar el seus treballs de forma que la grua estigués el mínim temps 
possible a l�obra, per tant la seva metodologia era col·locar els panells 
de tot un sostre, cargolant-los entre ells per que quedessin 
mínimament fixats i prosseguir amb el següent sostre sense haver 
acabat per complet el primer. Aquest fet, feia endarrerir als industrials 
que havien de realitzar la composició no estructural de les cobertes, 
degut a que no podien començar a col·locar les diferents capes que 
composen la coberta, si els panells no estaven cargolats als perfils. 
 
La realització del sostre de la sala 1.5 va durar un matí. 
 
Més endavant, també s�han tapat els forats dels panells amb unes 
peces de fusta de la mateixa volumetria. 

Sostre planta segona  

 
El sostre de la planta segona és una coberta inclinada de dues vessants 
que dona servei de tancament a totes les sales d�aquesta planta. S�han 
utilitzat panells del mateix gruix que a la sala 1.5 � veure figura 24. 
 
La coberta inclinada de la segona planta disposa en tot el seu 
perímetre de un perfil dissenyat per contrarestar la inèrcia al vol que 
pateix la cornisa i generar un efecte de cèrcol al voltant de tota la 
masia. Es tracta d�un per fil en Z discontinu format per un perfil tipus 
L 150.90.10. Amb cargols de diàmetre 12mm cada 40cm amb resina 
epoxi Hilti Hit-RE500 a la ala vertical, per subjectar-se al mur i 
tirafons HSB de diàmetre 5mm (120) cada 20cm a la ala horitzontal 
per unir-se amb el panell de fusta contralaminada CLT;  i un perfil en 
L tipus L 150.150.10 de 50cm de longitud amb cargols, a l�ala 
horitzontal per subjectar-se al mur, de diàmetre 10mm cada 20cm a 
5cm de l�inici del perfil. Els dos perfils s�uneixen mitjançant un cordó 
de soldadura a banda i banda del perfil, solapant-se ambdós perfils 
5cm i creant un perfil en Z de 25cm d�alçada. Cal destacar, que 
malgrat els perfils tenen unes mides d�uns 2 m de longitud, donat que 
els panells CLT estan connectats entre ells i amb els propis perfils, es 
garanteix la unió del conjunt del sostre de tota la coberta. 
Es va decidir que els perfils arribarien a l�obra soldats, perforats i 
galvanitzats de fàbrica, per tal d�assegurar el bon comportament 
enfront la intempèrie a la que estan exposats � veure figura 25. 
 
La col·locació del perfil Z segueix l�ordre d�execució dels altres 
perfils, però amb una particularitat. S�ha hagut de recréixer, 
prèviament a la col·locació del perfil, la coronació dels murs de façana 
on recolzaria el perfil L 150.150.10 que conforma la part superior del 
perfil Z, a efectes d�anivellar el mur i donar continuïtat a la pendent de 
la coberta explicada a l�apartat 2.4 Cobertes d�aquest mateix 
document. Els cargols de l�ala horitzontal d�aquest perfil superior van 
ancorats a la coronació del mur de la mateixa forma que ho fan els 
altres perfils.  
Per tal de garantir el contracte entre el perfil i el mur s�ha realitzat un 
retacat. Es va formar un encofrat amb una obertura pel perímetre del 
perfil L invers mitjançant morter de calç, per aquesta obertura 
s'abocava morter Sikagrou �amb àrid molt petit i consistència molt 
fluida� amb cubilot , fins a observar que aquest desbordava per les 
perforacions de l'ala horitzontal del perfil. 
 

Figura 24 Estat final, després de la substitució de sostre de coberta de la  
planta segona. 

Figura 25 Perfil Z composat per perfil L 150.90.10 i 150.150.10. Posterior recatat 
amb morter Sikagrou  

 

Figura 26 Situació dels operaris, per realitzar el muntatge dels panells al sostre de 
coberta de planta segona 
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Els panells de planta segona es disposaven paral·leles a les façanes 
nord i sud, i la seva longitud era de 7.80m, fent que els vessants es 
conformessin amb una sola peça; aquesta distribució es seguia des de 
la façana sud fins uns 20cm abans d�arribar a la crugia transversal que 
acull la sala 2.3. En aquesta crugia transversal, els panells es disposen 
de forma perpendicular a les façanes nord i sud i tenen una longitud de 
5.10m per arribar a encaixar amb l�últim dels panells col·locats de 
forma paral·lela a les façanes nord i sud.  El carener, es formava, en la 
primera distribució de panells, a partir de la trobada de les cares que 
conformaven l�amplada dels panells. En canvi, en la segona 
distribució, el carener es va formar amb la trobada de les cares que 
conformen la llargada dels panells. 
 
La cota del paviment de planta segona, després de fer la substitució 
funcional del sostre, el nivell ha pujat uns 20cm. Per aquest motiu, 
l�alçada de les obertures interiors i dels laterals en contacte amb 
façanes est i oest de la planta segona que era de 1,9m,  actualment és 
d�uns 1,7m d�alçada lliure. És per això, que durant el seguiment 
d�obra es va debatre entre pujar aquesta alçada i per tant pujar la 
cornisa de la coberta, però aquesta opció es va descartar degut a que 
les historiadores de l�Ajuntament del Prat de Llobregat volien 
mantenir el màxim possible l�aspecte originari de la masia. Caldrà 
tenir en compte en el moment que es realitzi l�activitat en l�edifici la 
seva adequació. 
 
Els sostres de coberta s�han realitzat de forma consecutiva, havent 
iniciat els treballs per la sala 1.5, per tant la seva execució, els medis 
auxiliars i l�equip de fusters va ser el mateix, així com la grua, la seva 
situació i la zona d�arreplegament dels panells. L�únic aspecte en que 
es van diferenciar, va ser en els perfils metàl·lics sobre els que es 
col·locarien els panells 
 

Treballs de despatx. Com a la resta de sostres, al despatx vaig estar 
realitzant el plànol de distribució de perfils de la planta segona. S�ha 
realitzat una altra secció per tal de fer entendre l�escassa alçada que es 
disposa als laterals est i oest de la planta segona. Una altra tasca ha 
estat el detall de les perforacions del perfil Z, així com de les diferents 
trobades entre panell, perfil i mur. 
La totalitat d�aquets plànols es poden veure a l�Annex I. Masia Can 

Monés plànols,  AS03, AS08,  AS11 i  AS12. 
 

Figura 28 Secció esquemàtica del procés de muntatge dels panells de fusta 
contralaminada al sostre de la planta segona. Figura 29 Detalls del procés de muntatge. Col·locació i unió dels panells de fusta. 

Figura 27 Procés de muntatge dels panells de fusta contralaminada per a la substitució  dels sostres de coberta. Fotografies obtingudes mitjançant GoPro instal·lada a la 
ploma de la grua mòbil. 
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Treballs d�obra. Com he esmentat a l�inici del projecte, concretament 
a l�apartat 2.2.1 Cronograma i organització, el dibuix i l�especejament 
dels panells de fusta per a planta segona el va realitzar un tècnic aliè a 
l�obra. Lògicament, hi havia un cert nerviosisme per a l�execució de la 
coberta de la planta segona, per aquest motiu i per documentar 
completament la seva realització, vaig estar a l�obra durant tota una 
setmana realitzant el control de l�execució del sostre de la planta 
segona.  
 
El procés va ser el mateix que a la resta de sostres: un dels quatre 
operaris s�encarregava d�agafar el panell amb les brides de la grua, un 
segon operari es dirigia a través del walkie amb el gruista per situar el 
panell i entre els tres operaris seguien forçaven el panell amb les 
mans, tal i com ho feien en el primer dels sostres, per encaixar-lo i 
col·locar-lo al lloc corresponent � veure figura 27. 
 
Prèviament al muntatge dels panells de planta segona, es va realitzar 
una regularització amb morter sense retracció, a la coronació de tots 
els murs on recolzarien els panells, és a dir, sobre els murs interiors 
divisoris de crugia i sobre els que conformen la caixa d'escala; sobre 
aquesta, una lamina de neoprè de 3mm de gruix, tal i com s'indicava a 
projecte. Aquesta, es va voler enganxar al mur mitjançant un ciment 
cola, però no va funcionar i finalment es va deixar col·locada per 
gravetat. 
 
L�ordre de muntatge va ser de façana sud a façana nord, i de façana 
oest a façana est; és a dir, el primer panell es corresponia al que es 
trobava en la cantonada entre façana sud i oest, i el segon corresponia 
al que es col·locaria a la cantonada entre façana sud i est; seguint 
aquest ordre consecutivament, fins arribar al punt on els panells 
canvien de direcció � veure figura 28. 
El fet d�estar controlant diàriament el procediment de la col·locació 
dels panells, entre d�altres tasques, poc a poc em va anar donant 
agilitat i capacitat per veure possibles errades que a l�inici del meu 
seguiment d�obra encara no assimilava. D�aquesta manera vaig poder 
veure que els panells perpendiculars a façanes nord i sud, es van 
assentar de forma irracional. Primerament es van col·locar els dos 
panells que conformaven el carener, seguidament els panells 
corresponents a la vessant oest, començant per el panell en contacte a 
la façana oest fins arribar al primer panell que forma el carener; per 
continuar, en comptes de treballar en simetria sobre el carener, és a 
dir, situar inicialment el panell en contacte amb la façana est i que els 

següents panells encaixessin per gravetat. El primer panell que 
acabava de conformar la vessant est, va ser el contigu al panell de 
carener d�aquesta mateixa vessant, havent de fer l�encaix invers al 
lògic i molta més força. 
Per col·locar els dos primers panells, els operaris es situen a la bastida 
de 5 nivells de la façana sud i a la coronació de la pròpia façana. De la 
mateixa manera, per col·locar els panells perpendiculars a façanes 
nord i sud es van situar sobre la bastida i la coronació de la façana 
nord, i sobre els panells de fusta contralaminada ja col·locats 
correctament. En aquest cas, va ser molt necessària la utilització 
d�arnesos per fixar-se a una línia de vida, que com vaig observar no 
era massa segura. La línia de vida que van posar els fusters es basava 
en tres cordes unides entre elles, la primera de les cordes es va lligar a 
les bragues dels panells que ja es trobaven situats, la segona es lligava 
per un extrem a la primera, i a un dels elements verticals de bastida 
per l�altre  i la tercera es situava sobre la coronació del mur de façana 
sud lligat en els extrems a la bastida. Per tant es tracta d�una línia de 
vida que no era gens segura per als fusters ni per la resta dels operaris 
de l�obra que realitzaven altres treballs, ja que amb qualsevol 
moviment podien provocar l�agitació de la bastida i la caiguda d�algun 
operari a mateix o diferent nivell. Aquesta objecció se la va repetir en 
diferents ocasions, i finalment van col·locar la línia de vida de forma 
segura. 
Salvar la geometria de la coberta ha implicat anar ancorant les peces 
de fusta als perfils per tal d'absorbir fins a 10cm aproximadament de 
desnivell entre un extrem i l'altre. Aquest fet de forçar la peça, i donat 
que el gruix de 128mm del sostre ha estat senzill poder assumir 
aquesta deformació del pla en una superfície reglada, que és 
menyspreable a nivell visual. 
 
En la coberta de la planta segona el procés de muntatge va ser molt 
més lent, ja que havien de respectar una línia recta exacta, el carener. 
En un primer moment, van anar col·locant els panells sense saber amb 
certesa si la línia que creava la junta dels dos primers panells era 
exactament el carener; tot i així, van anar situant els panells següents, 
fins el moment on el topògraf va replantejar la línia de carener. Per 
ajustar la junta dels panells que conformaria el carener utilitzaven un 
puntal amb una cunya cargolada a la part superior d�aquest, amb el 
puntal feien força per pujar el panell que estava situat en un punt més 
baix. Aquesta intervenció la van haver de repetir en gairebé totes els 
panells. El procés executiu, doncs, va ser anar col·locant els panells en 
l�orde explicat anteriorment, i basant-se en replanteig del carener 

determinat pel topògraf, ajustar, quan fos necessari, l�alçada dels 
panells mitjançant el puntal amb la cunya; a la vegada, es cargola la 
unió dels panells que conformen el carener amb dos tirafons HBS de 
diàmetre 5mm (120mm) cada 20cm � veure figura 29. 
Els errors al sostre de la planta segona, no han estat tan concrets com 
en el cas del de la sala 1.5, però sí que s�ha estat patint durant la seva 
execució. S�han hagut d�ajustar l�alçada dels panells en moltes 
ocasions i les eines utilitzades no han estat les adients. A l�interior de 
les sales de la planta segona, s�observen les juntes entre els panells, 
zones amb el panell massa picat i zones on el panell no acaba de 
recolzar completament sobre el perfil.  
 
Els panells de planta segona ja s�havien anat cargolant durant la seva 
col·locació per formar el carener, però encara faltaven altres cargols. 
Es van realitzar, per una banda, les perforacions cada 50cm sobre la 
coronació dels murs interiors divisors de crugies i de caixes d�escala, 
utilitzant una primera broca fins arribar a la coronació del mur i una 
segona broca per foradar el neoprè i el mur de fàbrica ceràmica, amb 
l�orifici fet, es col·loquen les barres de diàmetre 10mm (300mm) i 
s�introdueixen a base de cops de martell; per una altra banda, es 
col·loquen tirafons oblics de diàmetre 5mm (160mm), cada 20cm a 
5cm de junta, per enllaçar longitudinalment els panells entre si.  Per 
realitzar aquesta tasca, en els casos en que un dels panells es trobava 
per sota de l�altre, els fusters utilitzen un puntal amb una petita de 
cunya de fusta que es cargola al panell més baix i es fa força per 
pujar-lo i que un altre operari col·loqui els tirafons oblics. Per a unir el 
panell amb el perfil Z, es va actuar per sobre, col·locant cargols cada 
60cm � veure figura 29. 
 
La realització del sostre de planta segona es va estar treballant durant 
5 dies complerts, en contra amb els tres dies que l�equip de fusters 
tenia previst. Aquesta tardança es deu a diversos factors; per una 
banda, al míser dibuix en 3 dimensions de la coberta i de 
l�especejament dels panells; per un altra banda, a la falta d�experiència 
amb aquest tipus de material i a la ingratitud a l�hora d�escoltar 
consells, i per últim a les presses per intentar tenir la grua a l�obra el 
menys temps possible, fet que originava diferents problemes en el 
muntatge.  
Per tal de tancar completament l�estructura, es van tapar els forats que 
posseeixen els panells de fusta utilitzats per a la seva manipulació amb 
unes peces de fusta del mateix diàmetre. 
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2.4 DEFINICIÓ DEL CONJUNT DE COBERTA 
La masia de Can  Monés disposa de dos cobertes inclinades, situades a 
la sala 1.5 i a la totalitat de les sales de planta segona. Les dues 
cobertes disposen dels mateixos elements de composició, tals com un 
material aïllant, un material impermeable i una sèrie de rastrells de 
fusta que afavoreixen la ventilació i l�evacuació de les aigües pluvials 
així com la col·locació de les teules. 
En ambdós cobertes s�han reutilitzat teules originals de la masia que 
es van guardar en el moment del seu desmunt, però també s�han hagut 
d�incorporar teules i peces ceràmiques noves, encarregades a un artesà 
ceràmic que ens ha reproduït les peces inicials. 
 
Per a la creació de les cobertes, també vaig estar a l�obra a efectes de 
controlar els aspectes més importants de la seva execució. 
 
El material d�aïllament, és representat per dos capes de plaques de 
100x50cm de suro d�alta densitat de 60mm de gruix, per tant es tracta 
d�un aïllament de 120mm d�espessor. Aquestes plaques van arribar a 
l�obra en palès de 8 paquets de 5 plaques de suro i es van pujar 
directament fins els panells de fusta contralaminada CLT per mitjà de 
la grua per col·locar els panells, ja que en el moment de tenir els 
panells de fusta situats i cargolats es va iniciar el muntatge de les 
cobertes. Per tant, els fusters encara estaven treballant a l�obra, 
concretament a la coberta de la planta segona. Les plaques de suro 
s'anaven situant sobre el panell a trencajunts l�una seguida de l�altre i 
des de la cornisa fins a la façana de la planta segona per tal d�anar-les 
recolzant les unes sobre les altres, de manera que la col·locació va ser 
en sec i sense cap tipus de cargol. Per realitzar el trencajunt havien de 
tallar una de les plaques per la meitat en les filades imparells. El segon 
nivell a la vegada de col·locar les plaques a trencajunts entre elles 
mateixes també ho havien d�estar amb la primera capa, per tant en 
aquest cas, la mitja placa es col·locava en les filades parell. El tall de 
les plaques era molt simple i ràpid, per determinar la meitat de la placa 
tan sols era necessari el costat curt d�una altra, i el tall es realitzava 
per mitjà de dos passades de cúter i un cop sec, fet que afavoria la 
seva distribució sobre els panells de fusta i l�escassetat de merma. El 
fet de disposar les plaques d�aïllament en trencajunts ajuda a unificar 
la seva funcionalitat evitant que hi apareguin juntes on la capacitat 
tèrmica de l�aïllament no funcioni � veure figura 30. 
 
Sobre les plaques de suro d�alta densitat es va col·locar el material 
impermeable, es tracta d�una làmina impermeable Tyvek-respirable de 

3mm de gruix; caracteritzada per minimitzar el risc de condensació 
intersticial i contribuir amb el medi ambient, ja que millora l�eficàcia 
energètica de els edificis. La làmina va arribar en rotllos d�1.50m 
d�amplada i 50m de longitud. Aquesta s�anava desenrotllant i es 
col·locava de forma perpendicular a la pendent de la coberta sense 
realitzar cap tall en la totalitat de la longitud d�aquesta; i de la zona del 
canaló fins arribar a la façana de la planta segona. D�aquesta manera 
les filades de làmines més properes a façana quedaven per sobre de les 
situades més a est, solapant-se aproximadament 15cm. La correcta 
col·locació de la làmina era molt important per tal d�evitar la filtració 
d�aigua a l�interior de la masia i d�afavorir la direcció de l�evacuació 
de l�aigua. La làmina impermeable també es va col·locar en sec i 
sense cap tipus de cargol. 
 
Per tal de subjectar la làmina impermeable i crear una càmera 
ventilada es van disposar dos nivells de rastrells de fusta resistents a 
l�aigua �amb un aspecte verdós� de 40x20mm. El primer nivell de 
rastrells es va col·locar en la mateixa direcció a la pendent de la 
coberta a un a efectes de que si entrés aigua, pogués evacuar 
correctament fins arribar al canaló. Aquests rastrells es fan agafar 
mitjançant cargols de 180mm de longitud per tal de traspassar els 
20mm de gruix del propi rastell, els 3mm de gruix de la làmina Tyvek, 
els 120mm de gruix de les dues capes de les plaques de suro d�alta 
densitat i ancorar-se al panell de fusta 37mm. El segon nivell de 
rastrells es va disposar perpendicular a la direcció de la pendent de la 
coberta i al primer nivell de rastrells, creant una quadricula de 
70x70cm, per tal de formar una gran càmera ventilada en tota la 
superfície de la coberta. Aquests anaven cargolats als primers 
mitjançant cargols de 30mm de longitud, per tal de traspassar els 
20mm de gruix del propi rastrell i ancorar-se a l�inferior 10mm. 
Sobre aquests dos nivells es va disposar un tercer -també resistent a 
l�aigua-, a efectes d�ajudar a col·locar les teules correctament seguint 
la tècnica de llata per canal. En un primer moment, es van disposar de 
paral·lelament a la pendent de la coberta creant una graella amb 
parelles de rastrells separant-se 2cm entre els dos rastrells que 
conformen la parella i 7cm entre la parella consecutiva ancorats amb 
el segon nivell de rastrells per mitjà de cargols de 30mm de longitud. 
Durant l�execució de la coberta de la sala 1.5 els industrials que 
l�executaven van començar a col·locar els diferents nivells de rastrells 
i van observar que per realitzar el tercer nivell es trigava massa. Per 
això durant la nostra permanència a l�obra, van demanar de canviar 
aquest tercer nivell per un altre amb rastrells de 100x20mm separats 

entre ells 14cm i per tant creant la mateixa graella inicial. Aquesta 
distància és la pròpia mida de la teula cobertora, per tal de poder 
encaixa bé les teules canaló i garantir que no es mouen. La solució ens 
va semblar raonable sempre i quan el rastrell disposés de les mateixes 
característiques tècniques que els originaris � veure figura 30.  
 
El ràfec de coberta, que genera la protecció de façanes es va respectar 
i restituir en els trams afectats. Es van col·locar les peces ceràmiques 
conformadores del canaló. Com he esmentat anteriorment algunes de 
les peces ceràmiques per a canaló son les originàries de la masia, en 
canvi unes altres han sigut reproduïdes per un artesà especialista. La 
peça de canaló ve configurada amb la pròpia unió de la teula canal; 
algunes d�elles disposen també d�un sobresortint amb funció de 
gàrgola. Les peces que s�han pogut recuperar han estar rascades per tal 
d�eliminar la brutícia superficial que aquestes podien disposar. Per 
col·locar les peces de canaló amb connexió ala canal, es van haver de 
foradar al centre de la zona canal una per una per mitjà d�una broca i 
s�ancoraven amb un marge de moviment de la peça, a l�últim rastrell 
de fusta del segon nivell � en aquest cas el rastrell era de 100x20mm, 
per resistir el pes de la peça canaló.  
 
Per finalitzar les cobertes inclinades de la masia, s�havien de col·locar 
les teules àrabs. Com en el cas de les peces de canaló, aquestes també 
podien ser les originals de la masia, o bé una reproducció. La 
col·locació de les teules es va realitzar mitjançant la tècnica llata per 

canal basada en posar les teules de forma convexa, creant una canal, 
en l�espai que generen els llistons de fusta del tercer nivell de rastrells, 
seguint el sentit de la pendent de la teulada, una sobre l�altra 
començant per la zona en contacte amb la façana de la planta segona i 
fins arribar al canaló ceràmica. A la vegada, per cada dos teules 
convexes tipus canal, de dos filades diferents, es col·loca una teula 
cobertora de forma còncava, aquesta vegada des de la zona on es troba 
situada el canaló fins a la façana de la planta segona � veure figura 31. 

Figura 30 Composició de la coberta: plaques de suro, làmina 
 impermeable i rastrells.. 
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Entre les peces cobertores s�incorporava morter de calç, qui no tenia 
funció d�unió sinó que únicament aportava pes a la coberta a efectes 
de que el vent no s�emportés cap teula. 
Aquestes, doncs han sigut les premisses principals per a la creació de 
les cobertes que trobem a la masia de Can Monés, però cadascuna 
d�elles ha presentat unes incidències particulars que s�han anat 
resolent a l�obra, gràcies a la nostra permanència � veure figura 33. 
 
Treballs de despatx. Per a l�execució de les cobertes vaig estar 
encabint als detalls d�estructura de panells esmentats a l�apartat 2.3.5 
Sostres de coberta, les diferents capes que les conformen. Es van 
haver d�incorporar el tercer nivell de rastrells, determinat a l�obra, així 
com elements més concrets de cada una de les cobertes. 
A la coberta de la sala 1.5, vaig detallar la zona on es troba la peça 
ceràmica de minvell i el recrescut amb morter sense retracció de la 
zona de canaló, per tal de donar continuïtat a la pendent de la coberta. 
A la coberta de planta segona, es mostra la interrupció del primer  
nivell de rastrells en la trobada amb el perfil Z.  
Tots els plànols es poden veure a l�Annex I. Masia Can Monés 

plànols,  AS10,  AS11 i  AS12. 
 

Treballs d�obra. Durant l�execució de la composició de les cobertes 
no vaig estar a l�obra de forma tan continuada com amb la realització 
de la substitució funcional dels sostres, però vaig poder estar durant la 
col·locació de cadascuna de les capes en ambdues cobertes. 
Les feines han estat molt concretes i no tant ordenades com en altres 
casos, ja que la realització de les dues cobertes s�ha fet de forma 
alternada, per aquest motiu explicaré cadascuna d�elles de forma 
individual, però intentant enllaçar-les el màxim possible. 
  
 

2.4.1 Coberta sala 1.5 
Tant les tasques de col·locació de plaques de suro d�alta densitat com 
a element aïllant han sigut prou senzilles i no s�han percebut gaires 
dificultats. A banda de la juxtaposició d�operaris de coberta i de 
panells de fusta, ja que aquets últims com he esmentat amb anterioritat 
no van acabar de fixar correctament els panells estructurals i se�ls va 
haver de redirigir per tal de que acabessin la feina a la coberta de la 
sala 1.5. 
 

Amb les plaques d�aïllament situades correctament a trencajunts entre 
elles mateixes i amb el segon nivell de plaques, es va procedir a la 
col·locació de la làmina impermeable Tyvek, sense haver de realitzar 
cap tall i solapant aproximadament 15cm entre filades. Va ser molt 
important deixar pels extrems exteriors de la coberta uns 10cm per  
evitar la filtració de l�aigua. 
 
La col·locació dels dos primers nivells de rastrells de fusta va ser 
ràpida i eficaç, creant una graella de 70x70cm i ancorant els rastrells 
del primer nivell amb cargols de 180mm de longitud i amb cargols de 
30mm els del segon. En aquest moment em vaig trobar a l�obra i hem 
vaig adonar que a la zona en contacte amb la façana de la planta 
segona, els operaris no van deixar els 15 cm de làmina impermeable 
per evitar filtracions � normalment aquesta longitud hauria de ser de 
20cm a partir de l�acabat de teules, en aquest cas només ha estat de 
15cm a partir de la pròpia làmina, ja que ha façana hi havia una peça 
ceràmica amb funció de minvell i per tant no donava lloc a que la 
làmina pugés els 20cm reglamentaris, però la funció 
d�impermeabilització l�estava realitzant �. Per aquest motiu vaig 
decidir que havien de col·locar una filada més de làmina impermeable 
a efectes de salvar els 15cm fins arribar al minvell ceràmic, per tant 
van haver de descargolar l�últim rastrell perpendicular a la pendent de 
la coberta i els últims centímetres dels rastrells en direcció a la 
pendent de la coberta, i un cop la nova tirada de làmina va estar 
col·locada, es van tornar a col·locar correctament els dos nivells de 
rastrells. 
 
Abans de començar a col·locar les teules ceràmiques que 
conformarien el canaló, vam veure que a la coronació del mur de 
façana est de les plantes baixa i primera, és a dir, on havien d�anar les 
peces de canaló, s�havia creat una bassa d�aigua sobre la làmina 
impermeable. Per aquest motiu es va demanar de fer un retacat 
mitjançant morter sense retracció i peces de teules de coberta que no 
es podien reutilitzar per tal de donar continuïtat a la pendent de la 
coberta i per tant la possibilitat de tensar correctament la làmina 
Tyvek, evitant futures acumulacions d�aigua. La làmina impermeable 
va ser agafada pels extrems per mitjà de ciment cola. 
 
El canaló de la coberta de la sala 1.5 va ser conformat per peces 
ceràmiques de canaló originals i noves, alternant-les unes amb altres. 
Es van realitzar les perforacions al centre de la part de canal que 
disposa la peça canaló i es van ancorar al llistó final del segon

Figura 31 Teules de coberta: cobertores, canal i canaló. 

Figura 32 Reajuntat de les peces de canaló amb cordó de ciment cola i posterior 
pintat amb silicona líquida. 

Figura 33 Detall constructiu de la composició de coberta de la sala 1.5. 
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nivell de rastrells. Aquest últim rastrell havia de ser de 20x20mm, 
però es tractava d�una secció massa petita per resistir el pes de la teula 
ceràmica; per aquest motiu es va col·locar un  de 100x20mm. Com 
esmentaré a continuació, a mitjans de l�execució del canaló est de la 
coberta de la planta segona es va decidir rejuntar les peces de canaló 
mitjançant un cordó de ciment cola flexible i pintar-les amb silicona 
líquida � veure figures 31 i 32.  
 
Per a la col·locació de les teules de coberta es va seguir el mateix 
criteri que per a la realització del canaló; per tant es van combinar 
peces originals amb noves. Col·locant les peces noves com a canal, ja 
que no es veurien i les originals com a teules cobertores, que són les 
que donen la imatge de la coberta. Per tal de donar pes a la coberta es 
van agafar amb morter de calç. Com esmentaré a continuació, a 
mitjans de la col·locació de les teules de la vessant est de la coberta de 
la planta segona, es va decidir que a la trobada entre coberta i façana 
sud es retirés l�últim rastrell del tercer nivell a efectes de baixar la cota 
de la última teula canal i fer que la teula cobertora final arribés a tocar  
el teuler de la cornisa per tal de donar un correcte tancament � veure 
figura 35. 
 
Per donar un correcte tancament a la coberta però mantenint la 
ventilació creada gràcies als diferents nivells de rastrells, es va decidir 
col·locar entre els rastrells una malla d�acer galvanitzat de 50mm de 
separació entre fibres, per tal d�evitar l�entrada de fauna a l�interior de 
la cambra � veure figura 35. 
 
 

2.4.2 Coberta planta Segona 
Els treballs de coberta no es van realitzar individualitzant la coberta de 
la sala 1.5 i la de la planta segona, sinó que es van anar alternant les 
tasques per tal d�optimitzar el temps. 
 
En el moment en que a la planta segona estava col·locat d�aïllament, 
la làmina impermeable i els dos primers nivells de rastrells ja que 
encara no es podia realitzar el tercer nivell degut a que s�estava 
esperant el nou rastrell de 100x20mm, es va començar a col·locar les 
plaques de suro a la planta segona. Aquest moment va coincidir amb 
el cargolat dels panells de fusta i amb la previsió de pluges durant el 
cap de setmana, per tant es va decidir col·locar ràpidament les dos 
capes de suro i anar tapant amb tendals i plàstics ancorats amb cargols 

de 180mm de longitud (perforant el panell de fusta 3cm 
aproximadament) a mesura que s�anaven col·locant. Va ser un matí de 
preses i nervis tenint fins a 8 operaris treballant alhora a coberta.  
 
Seguidament van acabar de col·locar les plaques de suro, la làmina 
impermeable i els dos primers nivells de rastrells de la vessant est de 
la coberta de la planta segona. El primer nivell de rastrells en ocasions 
tocava amb el perfil Z que suporta els panells de fusta. En aquests 
casos el procediment a seguir va ser tallar el rastrell en el moment de 
tocar amb el perfil i continuar-ho un cop el perfil ja no molestava, 
ancorant-lo amb cargols a la rasilla ceràmica. Aquesta peça ceràmica 
sorgeix de la necessitat de donar un bon acabat a la coronació dels 
murs de façana per tal de regularitzar-ho mitjançant dos filades de 
rasilla.  
 
Al acabar, van arribar els nous rastrells de 100x20mm i es van 
col·locar a la coberta de la sala 1.5 i a la vessant est de la coberta de la 
planta segona. A continuació van realitzar la col·locació de les 
plaques de suro, la làmina impermeable i els tres nivells de rastrellat 
de la vessant oest de la coberta de la planta segona, seguint les 
premisses d�execució de la vessant est en el contacte dels rastrells amb 
el perfil Z i en la regularització de la coronació del mur de façana. En 
aquesta vessant la làmina impermeable es va acabar, i per tant es va 
haver de continuar amb un altre rotllo, aquest fet origina un tall 
vertical al mig de una filada, entre dos làmines diferents, per on 
l�entrada d�aigua seria fàcil; per resoldre aquest fet es va utilitzar una 
cinta especial Tyvek que assegura l�eliminació de la junta. 
 
Un cop el canaló i les teules cobertores de la part central de la coberta 
de la sala 1.5 estaven col·locades es va començar a realitzar el canaló 
est de la planta segona, alternant peces originals amb noves. Per poder 
realitzar aquesta feina, a la coberta de la sala 1.5 es van deixar unes 
zones sense col·locar teules a efectes de crear un andami sobre maons 
massissos als extrems i a sobre una passarel·la de fusta. De la mateixa

manera que amb la coberta de la sala 1.5,  es va canviar l�últim rastrell 
perpendicular a la pendent de la coberta per un  de 100x20mm, per tal 
d�aportar una secció més gran per resistir el pes de la teula ceràmica. 
Les peces de canaló eren molt irregulars tant les inicials com les noves 
i tenien els colls de les teules molt diferents, algunes més obert i altres 
més tancats. Aquest fet feia que el plà de recolzament de la peça 
ceràmica no fos continu ni uniforme i per tant les juntes no ajustaven, 
apareixent petits espais per on l�aigua es colaria. D�aquesta manera a 
la visita d�obra es va acordar rejuntar-les amb un cordó de ciment cola 
flexible a efectes de subjectar-les correctament sense fer massa força i 
poder arribar a trencar la peça; posteriorment s�ha aplicat una 
pel·lícula de silicona líquida de color teula a l�interior del canaló.  
Aquesta solució també es va realitzar al canaló de la coberta de la sala 
1.5, que ja es trobava acabada � veure figura 33. 
 
Es va prosseguir amb el canaló oest i amb la col·locació de les teules 
de ambdós vessants. Col·locant les peces noves com a canal i les 
antigues com a teula cobertora, donant prioritat a la vessant oest, ja 
que és la zona que es veu des de l�exterior del recinte de la masia. Es 
van observar que algunes de les peces col·locades com a canal es 
trobaven trencades i es va demanar als operaris que les substituïssin 
per unes en bon estat. Al remat de l�aler de coberta en façana sud 
d�ambdues cobertes, es va deixar sense realitzar per tal de buscar una 
solució de tancament. Es va decidir retirar l�últim rastrell del tercer 
nivell a efectes de baixar la cota de la última teula canal i fer que la 
teula cobertora final arribi a trobar el teuler de la cornisa. Aquest últim 
rastrell ja es trobava sobre la coronació del mur, de manera que al no 
quedar sobre l�estructura de fusta, no és imprescindible disposar de la 
cambra d�aire generada a la resta de la coberta �veure figura 35. 
 
La teula cobertora, en tota la seva filada, s�ha amorterat amb morter de 
calç. A la façana nord, aquest acabat és diferent degut a que la rasilla 
superior de la cornisa estava col·locada perpendicular a la pendent.  
 

Figura 35 Teula cobertora de l�aler de façana sud a tocar amb el teuler de la cornisa. 
Malla d�acer galvanitzat per protegit la coberta de fauna. 

Figura 34 .Col·locació de teules cobertores i canal de la coberta de planta segona. 
Detall de la cornisa 
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Per últim es va afegir, una malla d�acer galvanitzat  de 50mm de 
separació entre fibres, per protegir la coberta de fauna, però mantenint 
la seva ventilació � veure figura 35. 
 
Com he esmentat anteriorment, durant la realització de la coberta vaig 
romandre a l�obra per tal de controlar les feines. Tot i això l�execució 
d�ambdós cobertes ha estat plena d�imprevistos que hem hagut de 
resoldre ràpida i efectivament; com la necessitat de rejuntar les peces 
ceràmiques de canaló o el canvi del tercer nivell de rastrells que també 
ha originat cert descontrol de les tasques que quedaven pendents. Tot i 
això l�execució de les cobertes ha estat correcta. 
 
 

2.5 ACTUACIONS DE CONSERVACIÓ I 
REPARACIÓ 

2.5.1 Tractaments de fusta 
 
La Masia de Can Monés és caracteritzada per la utilització de la 
ceràmica i la fusta; per aquest motiu les intervencions de consolidació 
de la seva estructura, s�han vist lligades amb ambdós materials, tant en 
la seva addició com en el seu manteniment. Per aquest motiu, s�han 
realitzat diferents treballs relacionats amb la conservació de la fusta de 
la masia.  
 
Per a la realització de les tasques de tractament de fusta es va 
sol·licitar l�ajuda d�una empresa especialitzada, Promax. La seva 
representant, Maria Eugenia, va venir a diverses visites d�obra abans 
de la realització de les tasques, durant i un cop aquestes havien 
finalitzat. Promax va dictaminar que a la masia presentava  fongs de 

putrefacció cúbica als caps de les bigues i als encastaments de bigues i 
llindes, també apareixia corc gran de forma generalitzada i corc petit 

en algun punt en concret. Per decidir com actuar en relació a la

consolidació de les llindes de la masia de Can Monés, durant una 
visita d�obra es va fer un anàlisis sobre cadascuna de les llindes de 
portes i finestres tant interiors com exteriors per determinar una 
solució personalitzada per a cadascuna d�elles però seguint un criteri 
unificat diferenciant entre les llindes de fusta i ceràmiques que en el 
punt f. Llindes i consolidació de façanes  analitzaré i explicaré amb 
més delicadesa. En aquest apartat en particular desenvoluparé el 
treball de Promax en les llindes de fusta que s�han conservat. 
Pel fet de que la decisió d�intervenció sobre llindes va ser posterior a 
la protecció d�aquestes en front als atacs biòtics, es va determinar que 
es tractarien la totalitat de les llindes de fusta encara que 
posteriorment es poguessin substituir per altres. 
El tractament es va basar en la injecció d�un producte específic per a 
la eliminació dels insectes trobats a l�anàlisi inicial, cada 15cm al 
tresbolillo i a la vegada polvorització del mateix producte � veure 
figura 36.  
 
Encara que es van tractar tots els elements estructurals de fusta, els 
elements decoratius també havien de fer-ho. La determinació de quin 
procediment utilitzaríem per a la conservació de portes, armaris, 
finestres i els respectius marcs va ser una decisió bastant complexa. 
En un primer moment es va decidir que per portes i finestres la 
injecció o la polvorització de productes químics eliminatoris d�agents 
biòtics que afectessin a la degradació de la fusta no seria útil; ja que 
per realitzar injeccions es necessari un gruix de fusta més gran que el 
que les portes o finestres tenien, i per la polvorització del producte no 
impregnaria la fusta pel fet de que estava pintada. Per tant es va 
establir retirar totes les portes i finestres i guardar-les al magatzem 
municipal vist que podien arribar a ser víctimes de vandalisme, i per 
tractar-les en una altra fase d�obra ja sabent quin seria l�ús de la masia. 
A mesura que anava avançant l�obra es va anant comentant que si es 
retiraven les portes i les finestres, en una següent fase d�obra no 
s�acabarien de tractar ni col·locar-les al seu lloc corresponent,  atès 
que romandrien en mal estat i segurament oblidades al magatzem.

 De manera que cap de les solucions que a simple vista consideràvem 
adients ens resultaven correctes, per aquest motiu, en una de les visites 
d�obra en que es trobava Maria Eugenia, representant de Promax se li 
va plantejar el nostre neguit. Com a solució va proposar realitzar una 
polvorització de producte químic a les portes i finestres de totes les 
sales i posteriorment precintar-les amb plàstic. Aquest procés era útil, 
ja que encara que no es matessin els agents biòtics que es trobaven a 
l�interior de la fusta, quan la larva creixés i sortís, aquesta es trobaria 
amb el fum tòxic que acabaria amb ella i impossibilitaria la posada 
d�ous a l�interior d�aquesta i d�altres que es trobessin a l�exterior � 
veure figura 37. Aquest sistema ens va semblar el més raonable i es va 
decidir que es realitzaria l�última setmana d�obra per tal de que el 
producte químic perdurés el màxim possible. 
Per a realitzar aquests treballs, es van anar inhabilitant les sales on 
s�estaven executant les feines, ja que es tracten de productes químics 
desagradables també per a les persones. Els operaris de Promax a 
banda de portar la roba de treball adequada, utilitzaven mascares 
professionals per tal de no inspirar el producte � veure figura 37. 
 
 

2.5.2  Reparació de bigues 
Amb anterioritat he esmentat que en general, les bigues que 
conformaven el sostre de la planta primera s�havien conservat i que 
les bigues de la planta segona s�havien retirat. Però realment s�han 
produït alguns matisos en les bigues de la planta primera. 
 
Per començar, les bigues que es trobaven sobre les sales 1.3a, 1.3b, 
1.3c i 1.5 s�han retirat degut al mal estat en que es trobaven. En canvi, 
les que estaven en bon estat s'han conservat amb funció autoportant, és 
a dir, només han de suportar el seu propi pes, ja que, sobre aquestes 
s'han col·locat panells estructurals de fusta contralaminada de 182mm 
de gruix, que són els que passen a realitzar la funció estructural del 
sostre.  
Un cop realitzat l�anàlisi de les biguetes per part de Promax, s'ha 
verificat la coincidència del seu informe amb l'especificat en projecte 
relatiu a l'estat de les bigues deteriorades. Es va decidir, doncs que les 
biguetes de les sales 1.1a, 1.1b, 1.2a, 1.2b, 1.4a i 1.4c s'havien de 
mantenir totes i han rebut un tractament fungicida per injecció i 
polvorització superficial també totes les bigues que no estaven 
pintades per tal de conformar un cel ras amb valor patrimonial. Les 
bigues 1.2.5 i 1.2.6 de la sala 1.2a es trobaven en molt mal estat, es 

Figura 37 Portes i finestres amb tractament fungicida per polvorització i posterior 
precintat amb plàstics. 

Figura 36 Llindes, bigues i encavallades amb tractament fungicida per injecció i 
polvorització. 
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podien haver eliminat, però la imatge de la sala hagués estat 
desequilibrada al faltar dos bigues completes, per aquest motiu es van 
restituir amb el sistema beta. 
 
A diferència de en altres partides d�obra on la primera de les meves 
feines la realitzava al despatx, per tal de facilitar la intervenció a 
l�obra, en el cas de la reparació de les bigues, primerament vaig estar a 
l�obra i després vaig realitzar els treballs de despatx. 
 

Treballs d�obra. Per a la realització del tractament de sistema beta de 
les bigues vaig romandre a l�obra per tal de controlar i documentar la 
intervenció. Vaig realitzar un reportatge fotogràfic, amidaments i 
anotacions dels aspectes més rellevants de la intervenció. 
 
Treballs de despatx. Un cop documentat tot el procediment de 
reparació de bigues, vaig projectar al despatx el procés d�intervenció i 
els detalls constructius, per tal de completar el projecte As Built del 
projecte. 
El  plànol relatiu a la reparació de bigues, es pot veure a l�Annex I. 

Masia Can Monés plànols,  AS07. 
 
El sistema beta és un sistema de consolidació i restauració que retorna 
a la fusta la seva capacitat mecànica original, evitant d�aquesta manera 
els elements metàl·lics que no es troben en relació amb la masia. 
Aquest sistema es basa en la substitució de la zona de biga 
inutilitzable per  resina epoxi armada, ancorada a la fusta mitjançant 
varilles de fibra de vidre.  
 
En el nostre cas, es va rascar i eliminar la zona de les bigues que es 
trobaven més deteriorades, es va col·locar a 25cm de l�ala horitzontal 
del perfil en L 15.90.10 i a la banda nord de la biga, una varilla de 
fibra de vidre massissa de 12mm de diàmetre i longitud 120cm, la 
vara es ancorar al cap de la biga mitjançant una perforació prèvia. 
Seguidament es va realitzar un encofrat perdut mitjançant taulons de 
fusta, que va quedar prou dissimulat amb la resta de la biga. A 
continuació es va col·locar una segona varilla de les mateixes 
característiques que la primera però de 150cm de longitud, a la banda 
sud de la biga i a 18cm de l�ala horitzontal del perfil en L. També es 
va ancorar al cap de la biga mitjançant una perforació prèvia i es va 
collar a la pròpia biga mitjançant un clau doblegat. La tercera varilla 
va ser la mateixa que les anteriors, però de 87cm de longitud i es va 
col·locar al costat de la segona solapant-se uns 63cm; entre elles es 

van unir mitjançant diversos claus. Els talls de les varilles es van 
realitzar amb radial. Es va realitzar un altre encofrat amb taulons de 
fusta i abans d�abocar les resines es va col·locar una capa de guix per 
controlar la disgregació. Per acabar, es va realitzar la mescla de resina 
epoxi, aquesta venia separada en dos components amb les proporcions 
ja establertes, pel que només calia agafar la mateixa quantitat de 
ambdues i mesclar. Les resines es van introduir mitjançant una 
mànega- veure figures 38 i 39. 
 
Per la mateixa raó que les dues bigues de la sala 1.2a, es va decidir 
realitzar la mateixa solució per a les bigues 1.4.4, 1.4.5, 1.4.6 i 1.4.7 
de la sala 1.4a, però intervenint únicament en el cap de les bigues, per 
tant les varilles han estat de longituds inferiors. 
 
Es va acordar eliminar les jàsseres trencallums de les sales 1.1a, 1.2a, 
1.4a i 1.4b; a la sala 1.2b s'ha eliminat la jàssera trencallum més 
propera a façana sud, ja que tot just en la secció de les biguetes de 
fusta que recolzen sobre l'altre jàssera de la sala, van aparèixer 
trencaments en les biguetes, per resoldre-ho s'han deixat dues línies 
d'estintolament amb puntals metàl·lics fins que el nivell d'humitat no 
baixi al 14%. Per l'època de l'any en que va ocórrer no es va preveure 
que assolirien aquest nivell d'humitat en poc temps, per tant es va 
realitzar una reserva tècnica per què la Contractista prengui mesures 
periòdicament a efectes de cargolar les bigues al panell de fusta 
contralaminada en el moment òptim. 
 
Per una altra banda, es va decidir que les bigues de la sala 1.4b es 
desmuntarien totes, ja que es trobaven en molt mal estat i encara que 
es podien haver tractat amb el sistema beta la seva eliminació no 
afectava a la imatge general de la sala, ja que es tractaven de la 
totalitat de les bigues.. 
 
L'entrada d'aigua durant la realització de les obres ha mullat massa els 
sostres de fusta. Es va determinar la necessitat d'incorporar canyons de 
calor per assecar el sostre de la planta primera de manera directa i 
ràpida. El canyó es va situar a la planta primera i l'assecatge es va 
realitzar seqüencialment sala per sala i de manera controlada. El 
control s'ha realitzat mitjançant la presa de dades d'un higròmetre 
sobre la bigueria de fusta existent i sobre la part interior de la cambra 
mitjançant la utilització de sonda a traves dels forats que disposen els 
panells de fusta contralaminats per la seva posada en obra. 
 

Figura 38 Procés d�execució del reforç de bigues mitjançant el sistema beta.  

Figura 39 Detalls del procés d�execució del reforç de bigues mitjançant el sistema 
beta. 
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2.5.3 Reforç de llindes 
A la masia de Can  Monés trobem diversitat d�obertures tant al seu 
interior com en les quatre façanes que la conformen. La major part de 
les llindes de l�edifici estan configurades per llindes de fusta a 
l�interior i arc ceràmic per l�exterior. 
Com he esmentat anteriorment, per decidir una solució per a 
l�arranjament de les llindes de la masia, durant una visita d�obra es va 
fer un recorregut donant solució a cada una d�elles, de forma 
individualitzada però seguint unes premisses generales que s�han 
respectat durant la totalitat de les feies d'obra. 
 
Treballs de despatx. Per facilitar la determinació de la intervenció que 
s�havia de fer a cada llinda, vaig realitzar un plànol esquemàtic on uns 
colors i números identificaven les feines a realitzar. 
Aquest  plànol es pot veure a l�Annex I. Masia Can Monés plànols,  
AS02. 
 
Treballs d�obra. Com la intervenció a les llindes no ha estat una de les 
principals partides d�obra i tampoc han ocasionat gaires problemes, no 
he hagut d�estar present durant la realització d�aquestes feines. Encara 
que degut a que els treballs s�han realitzat de forma alternada durant 
l�execució dels sostres o altres tasques on sí em torbava a l�obra, vaig 
poder veure com restituïen algunes de les llindes. 
 
Es van distingir dos tipologies de llindes, les ceràmiques que 
constituïen un arc a sardinell i les de fusta. Al mateix temps, es va 
observar que en alguns casos les finestres no disposaven de llinda com 
estrictament es coneix, sinó que el propi premarc de fusta era el que 
realitzava la funció estructural. 
A partir de les dos o tres tipologies es van distingir cinc estats i per 
tant quatre feines a realitzar: conservació, reparació, substitució, 
incorporació i eliminació; tenint present que algunes de les llindes de 
fusta havien rebut un tractament fungicida per part de Promax. 
 
D�aquesta manera, hi havien diferents sistemes per treballar. 

§ Conservació llinda de fusta: aquesta solució s�ha utilitzat en 
llindes de fusta que es trobaven en bon estat i havien rebut 
tractament fungicida. 

§ Conservació llinda ceràmica: llindes que es trobaven en bon 
estat de conservació. 

§ Reconstrucció de llinda ceràmica: s�han restituït les arcades de 
maó massís col·locat a sardinell. 

§ Substitució de llinda de fusta: les llindes de fusta que es 
estaven massa afectades per la humitat i els xilòfags, han estat 
retirades i s�han incorporat noves llindes de fusta. Utilitzant 
bigues de l�edifici que s�havien retirat, especialment per la 
seva afectació en alguns trams. S�han tallat les parts en bon 
estat, s�han tractat per injecció a nivell fungicida i s�han 
col·locat en el seu buit. Normalment han calgut dues peces 
paral·leles amb una peça ceràmica a sobre per cobrir el gruix 
del mur � veure figura 40. 

§ Substitució de premarc de fusta: les finestres de les sales 2.1 i 
2.4 no disposaven de llinda interior, només tenien un petit 
premarc de fusta; però l�estat del mur era correcte, per tant 
s�ha determinat realitzar un nou premarc de fusta, ja que amb 
aquest ja es suporta el propi mur de façana. 

§ Incorporació de nova llinda ceràmica: aquesta feina només ha 
estat necessària a les finestres de planta segona. Intuïm que 
aquesta darrera planta, va ser una ampliació de la masia, potser 
amb limitats recursos, on les llindes es van realitzar amb fusta, 
tant a l�interior com al parament exterior. Per qüestions de 
durabilitat s�ha optat com a criteri arquitectònic retirar les 
llindes de fusta per unes llindes prefabricades ceràmiques. 
Aquest fet permet generar una superfície més homogènia per a 
la futura reparació del revestiment de façana, garantint la seva 
pròpia adherència � veure figura 41. 

§ Eliminació de premarc de fusta: només en una finestra, ja que 
es trobava molt deteriorat i no tenia cap funció estructural. 

 
La totalitat de les llindes es va reparar al mateix moment, seguint un 
ordre de realització i mitjançant 4 operaris. 
 
Hi va haver dos casos que es van realitzar en moments diferents 
perquè altres feines depenien del seu arranjament. Una d�elles va ser 
la finestra central de la sala 0.5, on es trobava la volta de canó; la volta 
inicial va col·lapsar segurament a causa del desplom de la façana est, 
però també de la desmaterialització de la llinda d�aquesta finestra on 
recolzava la volta. Per tant, per poder realitzar la reconstrucció de la 
volta va ser necessari la substitució d'aquesta llinda de fusta interior. 
Un altre excepció va ser la llinda exterior de finestra de la planta baixa 
més propera a la cantonada amb la façana nord, ja que aquesta es 
trobava en una zona on la façana estava molt descarnada i la seva 
consolidació era molt urgent. Per tant quan es va realitzar la 

Figura 41 Incorporació de nova llinda ceràmica. 

Figura 40 Substitució de llinda de fusta. 
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consolidació, que explicaré a continuació, es va reconstruir l�arc de 
sardinell que faria de llinda. 
Les llindes s'han mantingut a la seva situació original encara que en 
alguns casos l�alçada era massa petita; com en les sales de la planta 
segona, per haver pujat els 20cm corresponents als panell de fusta 
contra laminada. No s�ha cregut oportú incloure-ho en aquest projecte 
ja que els treballs es centren en la consolidació estructural per evitar la 
degradació de l�edifici. També s�ha cregut que en funció de l�activitat 
que es vulgui desenvolupar potser calgui ajustar no només l�alçada del 
pas, si no la seva amplada o inclòs situació. 
 

2.5.4 Consolidació de façanes 
L�estat amb que es van trobar les façanes de la masia de Can Monés 
no va ser tan dramàtic com el seu interior. Totes quatre façanes 
disposaven de patologies tals com: esquerdes, trencament o 
desmaterialització de llindes, canalons i altres peces ceràmiques, 
dissipació del material cohesiu entre les pedres que conformen la 
planta baixa. 
Aquestes feines no han estat massa urgents i per aquest motiu s�han 
anat realitzant en els moments en que no hi havien tasques més 
rellevants a realitzar pels operaris de la constructora. També s�han 
realitzat quan hi havia altres operaris subcontractats que es trobaven 
intervenint en zones de pas, com quan es trobaven els fuster realitzant 
l�estructura dels sostres de la planta primera i segona; per tant han 
sigut feines discontinuades i mitjançant la bastida. 
 
Com en el cas de la reparació de bigues, en les intervencions de façana 
també vaig realitzar primer els treballs d�obra i després els de despatx. 
 
Treballs d�obra. A l�obra vaig documentar el balcó que es trobava 
situat a façana sud. El balcó es va desmuntar als inicis de les obres i es 
va emmagatzemar a l�interior de la masia. Vaig mesurar i documentar 
cadascuna de les peces del balcó, així com la zona de la façana 
principal on es trobava col·locat.  
Les feines de façana no han estat les principals tasques de 
rehabilitació i tampoc han originat situacions crítiques, per tant no he 
estat de forma continuada a l�obra quan es realitzaven aquets treballs 
encara que si he estat present en algunes intervencions d�esquerdes. 
 
Treballs de despatx. Amb el balcó documentat, vaig realitzar un 
plànol amb la situació exacta on s�hauria de situar el balcó, així com 

un especejament exhaustiu de les peces que el composen. D�aquesta 
manera es facilita el seu muntatge i situació com a intervenció en una 
altra fase del projecte. 
També vaig incorporar a cadascuna de les façanes les reparacions 
d�esquerdes, consolidacions generals i l�acabat que s�ha optat per al 
tancament de les obertures. 
Els plànols relatius a les intervencions de façanes, es poden veure a 
l�Annex I. Masia Can Monés plànols,  AS04, AS13 i AS14. 

 
Com he mencionat al punt relacionat amb les llindes, va haver una 
actuació sobre la consolidació de façana prou dramàtica com per 
actuar amb rapidesa i eficàcia. Aquesta va ser la cantonada en planta 
baixa entre les façanes nord i oest; es trobava molt descarnada on 
gaire bé el material aglomerant havia desaparegut. La forma 
d�arranjar-la va ser mitjançant morter de calç NLH5 a pressió manual 
� veure figures 42 i 43. 
 
Pel cosit d�esquerdes s�han utilitzat grapes d�acer galvanitzat de 20cm 
d�amplada ancorades al mur realitzant unes perforacions  prèvies i 
posteriorment s�han tapat mitjançant morter de calç NLH5. 
La zona de la façana sud en contacte amb la cornisa de la coberta es 
trobava en mal estat, amb zones on el revestiment havia caigut i per 
tant, també s�ha actuat sobre aquesta lesió repartint morter de calç 
NLH5 per la superfície afectada � veure figures 42 i 43.  
 
La canal amb forma de V que transcorre per façana nord fins a l�aljub, 
disposava d�algunes peces trencades i en general es trobava en mal 
estat; per aquest motiu, s�han reparat les peces trencades i s�han 
realitzat unes repliques manuals en els casos en els que s�ha hagut de 
substituir la peça, per tal de garantir la continuïtat del recorregut de 
l�aigua des de els canalons de les cobertes fins l�interior de l�aljub � 
veure figura 44. 
 
S�han desmuntat els balcons de la façana principal, ja que es trobaven 
en estat temerari, tot i que en aquesta fase no s�han reconstruït. Els 
elements que els conformen s�han guardat al magatzem municipal. 
L�absència de tancaments a les obertures, ha estat un dels motius que 
ha fet que la pluja i el vent estiguin deteriorant els elements que es 
troben a l�interior de la masia. Tot i que durant aquesta fase només 
s�ha realitzat la consolidació estructural de la masia, s�ha cregut 
necessari deixar l�edifici tancat fins a properes fases d�obra. Després 
de donar-li diverses voltes, es va acordar realitzar dos tipus de 

Figura 42 Consolidació de façana. Cosit d�esquerdes. 

Figura 43 Alçat de façana Oest. 

Figura 44 Façana nord 
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solucions. Totes les finestres que disposin de reixes i no estiguin 
tapiades han estat tapades per l�exterior amb una mosquitera per tal 
d�evitar possibles actes vandàlics i entrada de fauna i a la vegada 
garantir un mínim de ventilació i afavorir l�assecatge dels sostres de 
fusta originals que han estat mullats en excés. Les finestres que no 
disposin de reixes, s�han tapiat mitjançant maó massís. En algunes 
d�aquestes finestres tapiades s�han deixat petits buits de 200x200m 
tapats amb la mateixa malla que s�ha col·locat a les finestres amb 
reixes, però des de l�interior de la masia. 

2.5.5 Protecció de l�era i el canal de la bugadera 
Durant aquesta fase d�obra també s�ha inclòs la protecció del recinte 
de la era que es troba situat davant la façana sud de la Masia. Les 
peces ceràmiques de l�era es trobaven en mal estat degut a que 
diferents elements vegetals estaven arrelant entre elles � veure figura 
45. 
 
Com a solució per aturar aquesta degradació es va decidir fumigar 
aquets elements vegetals de tal manera que la seva mort a permès a les 
arrels assecar-se i reduir les seves dimensions, afavorint la seva 
retirada amb el mínim d�impacte per les peces ceràmiques. Un cop 
netejada la superfície, s�ha pogut verificar el bon estat del conjunt de 
la era, amb trams de peces amb unes marques enfoscades en diagonal, 
especialment en el perímetre. També s�observa un pendent important 
del 8% de l�era cap a l�exterior. A la vegada, el perímetre esta encintat 
amb uns murs d�uns 40cm d�alçada, en alguns trams on la filada es 
troba en contacte amb el paviment, va intercalant uns espais buits per 
afavorir l�evacuació d�aigua. 
L�àmbit de llevant està en bon estat i mostra unes decoracions en una 
franja d�unes 12 peces des de l�extrem de llevant. A la zona de ponent 
hi ha peces trencades i alguns panys amb reparacions de morter de 
ciment. 
Un cop s�han finalitzat les feines de neteja, s�ha col·locat una làmina 
geotèxtil amb malla antiarrel a efectes de protegir les peces; 

seguidament s�ha tapat amb un gruix de 10 cm de sauló. Amb aquesta 
actuació l�era es trobava protegida d�agents vegetals, però no 
d�afectacions pel pas de vehicles sobre la seva superfície � veure 
figura 46. 
Per a que una solució fos viable s�havien de respectar tres premisses; 
per una banda, que realitzés la funció de protecció a l�era, per una 
altra, que no tingués perill de ser robada, i per últim que no interferís 
massa amb el propi entorn natural de la Masia de Can Monés. La idea 
més convincent va ser la de col·locar en tot el perímetre de l�era, unes  
pedres de rocalla d�un metre de diàmetre com a mínim, intercalades 
cada dos metres, a efectes d�inhabilitar el pas de cotxes o camions � 
veure figura 46. 
També s�ha protegit el conjunt situat a llevant de la masia, canal que 
conduïa l�aigua del pou fins la bugadera. L�estructura de la bugaderia 
ha col·lapsat, però es manté en bon estat la canal. Per tal de protegir-
la, s�ha realitzat un protocol semblant de protecció que a la era. S�ha 
col·locat el geotèxtil anti arrels i s�ha col·locat un gruix de terra per tal 
d�evitar que es pugui malmetre l�element � veure figura 47. 

 
 

 

 

2.6 ACTUACIONS PENDENTS DE L�OBRA 
Degut a que el present projecte ha estat la primera fase d'obra 
corresponent a la consolidació estructural de la masia, encara hi han 
feines pendents d'execució per a unes altres fases i amb el futur ús de 
l'edifici determinat. 
 
S'ha de realitzar un tractament ignífug mitjançant una pintura de 
reacció a la totalitat dels elements metàl·lics que es troben a la masia. 
S'ha cregut convenient realitzar aquesta feina en la següent fase d'obra 
ja que amb l'edifici tancat no es preveu risc d'incendi. 
 
Per una altra banda, també s�han de cargolar les bigues de les sales 1.2 
i 1.4a,  a efectes de que quedin penjades del sostre de panells de fusta 
contralaminada CLT.  
L�ancoratge es realitzarà a 20cm a banda i banda de les jàsseres que es 
troben a les sales, tal i com es presenta al plànol As07-As Built Reforç 

P1 de l�Annex I. Masia Can Monés plànols. Aquesta tasca no s�ha 
pogut realitzar durant el termini de les obres degut a la quantitat 
d�humitat existent a la planta primera. S�ancoraran mitjançant un total 
de 89 unitats de cargols tipus Spax T-Star Plus de diàmetre 8mm i 

340mm de longitud quan les bigues de fusta disposin de <14% 
d'humitat � veure figura 48. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Figura 48 Planta esquemàtica amb cargolacions pendents entre bigues i  
panells de fusta. 

Figura 45 Vista panoràmica de l�era, a façana sud. 
 

Figura 46 Col·locació de làmina geotèxtil i sauló. Protecció amb pedres de 
rocalla. 
 

Figura 47 Situació del canal de la bugadera. 
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3. CA LA DONA: SEGUIMENT D�OBRA 
 
El projecte de rehabilitació del edifici del Carrer Ripoll 25, de 
Barcelona sorgeix al 2005, quan Ca la Dona contacta amb l�arquitecta 
Sandra Bestraten, professora de la Universitat Politècnica de 
Catalunya, per realitzar els treballs de rehabilitació de la seva nova 
seu. S�han realitzat 4 fases on s�ha intervingut en l�estructura de 
sostres, la rehabilitació de les façanes, entre d�altres feines. 
 
L�edifici consta de planta baixa, planta principal i dues plantes pis, 
disposa també d�un pati de llums i d�un jardí romàntic del segle XIX 
en planta principal. Els murs de planta baixa i principal són de 
maçoneria de pedra amb zones de tapia, té pilastres i arcs de pedra i de 
maó massís dels segles XIII i XIX � veure figura 51. 
 
La resta de plantes representen remuntes disposen de murs de maó 
massís amb fins 9 tipologies diferents de sostres, basats en biguetes 
normalment de fusta i entrebigat ceràmic. 
La coberta original era inclinada amb teula àrab, amb una zona de 
coberta a la catalana; actualment és una coberta plana transitable. 2 
 
La planta baixa i la planta segona, estan cedides per a la seu de 
l�associació de Ca la Dona, i la resta de plantes s�utilitzaran com a 
equipament municipal. 
 

                                                 
2 Consolidación estructural del edificio patrimonial C/Ripoll 25, Barcelona � Ca la Dona. 

Informes de la Construcción Vol.64, Nº Extra, 79-94. Diciembre 2012 

 

Figura 51  Sostres de les plantes  de l�edifici C. Ripoll25, Barcelona. Zones 1.08 i 2.08. 
Font: Consolidación estructural del edificio patrimonial C/Ripoll 25, Barcelona � Ca la Dona. Informes de la Construcción Vol.64, Nº Extra, 79-94. Diciembre 2012 

Figura 50 Mosaic al mur del jardí romàntic � Pl. Isidre Nonell. Figura 49 Façana principal edifici C. Ripoll 25, Barcelona. Seu Ca la Dona. 
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3.1 APROXIMACIÓ A L�EDIFICI 
Durant la meva estança al despatx, he col·laborat amb la 5a fase, 
relacionada amb intervencions d�instal·lacions i acabats de les plantes 
principal, primera i segona. 
 
Per començar amb el seguiment de les obres de l�edifici del C. Ripoll 
25, em vaig ajudar de les memòries i plànols d�altres fases per tal 
d�entendre l�edifici i tenir certa coneixença abans de treballar 
directament amb aquesta 5a fase. També vaig llegir l�article 
Consolidación estructural del edificio  patrimonial de C/Ripoll, 25 de 

Barcelona - Ca la Dona de Informes de la Construcción exposat a 
l�apartat 7. Bibliografia  d�aquest mateix document.  
 
Encara que l�obra havia d�iniciar al novembre del 2014, no ha estat 
dins al març del 2015 que realment s�ha començat a treballar a l�obra. 
Per aquest motiu, i amb la finalització de la meva experiència amb el 
pràcticum, aquest últim mes, m�he focalitzat de forma més concreta en 
la projecció d�una rampa en el canvi de circulacions de l�edifici, degut 
a que la planta primera ha d�estar vinculada amb l�equipament 
municipal i no a través de Ca la Dona. Aquest canvi genera una 
modificació estructural dels sostres de panell de fusta contralaminada 
CLT de la fase del 2009. 
 
L�estructura de sostres de l�edifici de Ca la Dona, és la mateixa que a 
trobem a la Masia de Can Monés; sostres estructurals de panells de 
fusta contralaminada CLT units entre ells i recolzats sobre perfils 
metàl·lics ancorats als murs.  El cantell dels panells en aquesta 
rehabilitació ha estat de 202mm per longituds inferiors a 5.30m i 
245mm per a longituds inferiors a 6.50m. 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 FEINES ESTRUCTURALS 

3.2.1 Projecció de l�escala 
Per tal de dimensionar i determinar l�escala de la zona 1.06 de la 
planta primera, ens hem basat en les exigències establertes pel 
Document  Bàsic del Codi Tècnic de l�Edificació relacionat amb la 
Seguretat d�Utilització i Accessibilitat (DB-SUA) apartat 4. Escales i 

rampes, punt  4.2 Escales d�ús general. 

 
En referència a l�espai de refugi, segons normativa, en un edifici de 
cada 100 usuaris, es preveu que un sigui usuari de cadira de rodes. Es 
preveu un total de 150 persones a l�edifici, per tant s�ha determinat 
l�espai de refugi per a dues persones usuàries de cadira de rodes. 
 
L�escala projectada es col·locarà a la zona 1.08, connectant la planta 
principal i la planta primera. Aquesta ve composada per 4 trams que 
segueixen una forma de U. El primer tram disposa de 9 graons i d'una 
longitud de 2.40m, a continuació s'arriba a un replà de 1.14x1.29m, es 
segueix amb un segon tram de 9 graons que donen lloc a un replà en 
cantonada de 1.01x1.21m, el següent tram disposa de 5 graons amb 
una longitud de 2.12 i s'arriba a un altre replà en cantonada de 
1.80x1.87m qui dona accés a l�últim tram d�escala de 6 graons. La 
totalitat dels graons disposen d�una petja de 30cm i una contrapetja de 
16.3cm. A l�últim replà situat ja en planta primera es disposa de 
l�espai de refugi esmentat anteriorment, amb unes dimensions de 
3.80x1.50m. 
 
Feines de despatx. Per entendre millor l'edifici, vaig participar en la 
realització d'una maqueta a escala 1/100,  a efectes d�entendre millor 
l�edifici i les seves complexitats. Les escales han estat un punt molt 
important, ja que s�havia de tancar el sector d�incendi esmentat 
anteriorment,  l�ull de l�escala ha d�estar protegit i tapat. S�han pensat 
diferents solucions arquitectòniques que s�adaptessin a la geometria de 
l�ull, per tal de crear una harmonia amb la resta de l�escala. Vam 
poder mostrar a la maqueta, les diferents tipologies de tancament de 
l�ull d�escala i així decidir-nos per la més adient � veure figures 52 i 
53. 
 

 

 

 

Figura 53 Projecció de l�escala amb ajuda d�una maqueta a 1/100. 

Figura 52 Maqueta Ca la Dona escala 1/100. 
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3.2.2 Execució de l�escala 
 
El més important ha estat comprendre i analitzar les potencialitats del 
sistema de substitució funcional realitzat amb panells de fusta  
El fet de ser una construcció amb sec, ha permès realitzar canvis 
estructurals sense afectació a l�edifici, si tenim en compte l�opció de 
sostre de formigó hauria implicat una vibració excessiva en un edifici 
històric amb murs estructurals molt heterogenis. 
 
Aquest treball m�ha permès comprendre els avantatges d�aquest 
sistema, no només per a la seva lleugeresa, sinó per la possibilitat se 
der reversible. 
L�escala es s�ha realitzat utilitzant un dels panells de fusta 
contralaminada que conformen el sostre de la planta principal. El 
panell té unes dimensions de xx x xxx i disposa d�un gruix de 202mm.  
Es tracta del panell que es trobava a la zona més al nord, de la zona 
1.06, en contacte amb el pati de llums interior i l�edifici contigu. 
Aquest panell s�ha col·locat al segon replà d�escala, on s�arriba a una 
cota de 2.28m.  
 
Per al seu procés d�execució s�ha utilitzat els mateixos mitjans 
auxiliars que a la fase d�obra estructural del 2009. 
 
Prèviament a l�execució de l�escala s�ha realitzat un replanteig de les 
diferents alçades que defineixen l�escala, per tal de determinar si 
aquesta afecta a la finestra del pati de llums més propera. Amb el 
replanteig s�ha determinat que la projecció de l�escala era la correcta � 
veure figura 55. 
 
Per poder baixar i col·locar el panell de fusta al punt determinat, s�ha 
col·locat el perfil d�acer galvanitzat tipus 150.90.10. Els perfils van 
situats als mateixos punts on es trobaven els panells inicialment; és a 
dir, a la paret en contacte amb el pati de llums de l�edifici, i a la paret 
paral·lela a aquesta. A la paret perpendicular a aquestes dos s�han 
col·locat dos angulars AG T&T 8025 nª3, separades 1m. 
 
La fixació dels perfils al mur s�han realitzat mitjançant tacs químics 
Hilti HIT RE500 amb una varilla HAS-E M12, cada 20cm i disposats 
al tresbolillo. Per garantir el contacte entre el paràmetre vertical i el 
perfil s�ha retacat mitjançant morter Sikagrout. Els angulars s�han  

 
 
 
 
fixat al mur mitjançant tacs químics Hilti HIT RE500 amb una varilla 
HAS-E M10. 
 
Amb els perfils correctament situats, s�ha procedit a descargolar el 
panell de fusta, tant en els cargols d�encaix entre dos panells com amb 
els tirafons que unien el panell amb el perfil metàl·lic en L ancorat al 
mur. 
 
Una vegada els panells es troben lliures, mitjançant una politja situada 
al sostre de la planta primera, s�han baixat els panells i s�han tornat a 
cargolar entre ells i amb el perfil. 
 
Amb la placa situada correctament, s�ha procedit al muntatge de 
l�estructura d l�escala. Aquesta estructura s�ha realitzat mitjançant 
perfils metàl·lics. Els dos primers trams d�escala i el primer replà 
disposen de perfils UPN160; en canvi, la resta de trams i replans 
disposen de perfils UPN80 i IPN80. 
Per últim, l�acabat de l�escala s�ha realitzat mitjançant un paviment 
flotant. 
 
 
D�aquesta manera, he pogut comprovar com amb una bona elecció del 
sistema estructural a projecte, els diferents aspectes que poden sorgir a 
l�obra o en les diferents fases de rehabilitació de l�edifici; es poden 
solucionar sense originar complexitats i afavorint el sistema de 
càrregues de l�edifici 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 54 Zona d�actuació a planta principal, 1.08. 

Figura 55 Replanteig de replans i graons abans de l�execució de l�escala. 
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4. ACCESSIBILITAT EN 
REHABILITACIÓ 

BH arquitectura està especialment sensibilitzat amb l�accessibilitat 
dels edificis. Per aquest motiu, durant la meva realització del 
pràcticum han sorgit diferents projectes relacionats amb aquest àmbit. 
Aquests es diferencien, per una banda en actuacions en l�accessibilitat 
dels habitatges i per tant, d�ordre privat; i per una altra en actuacions 
dels accessos als edificis i que en conseqüència afecten a l�ordre 
públic, on són els Ajuntaments els que dirigeixen aquets aspectes. 
Totes les tasques realitzades relatives a l�accessibilitat han estat en 
fase de projecte, tant en la realització de la memòria com en 
l�execució dels plànols. 
 
Durant meva estança al despatx i per tal d�aprendre més sobre aquesta 
matèria, vaig assistir a una visita al Centre per a l�Autonomia 

Personal Sírius, organitzada per la Sandra Bestraten, vinculada a 
l�assignatura d�Habitatge i Cooperació, impartida per ella, de l�Escola 

Tècnica Superior d�Arquitectura de Barcelona amb motiu de la 
realització del treball de curs CASBA Casc Antic Sense Barreres i 
SASBA, Sants Sense Barreres, on s�estudia l�accessibilitat de diversos 
carrers del casc antic de Barcelona i del carrer de Creu Coberta de 
Sants, així com les botigues que els envolten. 
 
A la visita es van realitzar dos activitats, per una banda va haver una 
conferència d�en Xavier Garcia-Milà, sobre l�accessibilitat a 
l�actualitat, informant dels projectes d�adaptació de l�habitatge 
d�usuaris amb diversitat funcional, acollits per la Diputació de 

Barcelona, així com de l�existència del Centre de Vida Independent, 

qui dona servei a persones amb dependència utilitzant productes de 
suport i tecnologia, per millorar la qualitat de vida i facilitar 
l�autonomia i seguretat a l�habitatge. Per una altra banda, es va 
realitzar un recorregut pel  centre Sírius, mostrant la diversitat de 
mobiliari, grues, accessoris i distribucions per a facilitar la vida 
quotidiana d�aquestes persones. 
Va ser una jornada molt interessant, absorbint gran quantitat de 
coneixements sobre aquesta matèria, de manera molt didàctica. 
 

4.1 ACCESSIBILITAT DELS HABITATGES 

4.1.1 Matadepera� Terrassa 
L�obra menor relacionada amb la reforma interior de l�habitatge de 
Matadepera 250, Baixos a Terrassa sorgeix de la necessitat de millorar 
l�autonomia dels usuaris vinculats amb la fundació Prodis. 
 
L�estat inicial de l�habitatge no donava l�opció de vida independent a 
persones amb diversitat funcional.  
L�accés a l�edifici es realitzava mitjançant unes escales amb 5 graons 
que donaven lloc al vestíbul d�accés a l�habitatge. Aquesta barrera va 
quedar solucionada al següent apartat 4.3.2 Accessos als edificis. 
L�habitatge constava de menjador, sala d�estar i cuina. Des del 
distribuïdor 1 es tenia accés a un lavabo, dues habitacions dobles i una 
individual. Des del distribuïdor 2 es tenia accés a una habitació doble i 
una individual. A través de l�habitació 5 es sortia a un espai cobert 
amb sortida a la terrassa mitjançant un graó ascendent de 18cm de 
contrapetja. L�habitatge disposava d�un total de tres habitacions 
dobles i dues individuals. 
Hi havia aspectes que no permetien fer l�ús d�habitatge a persones 
amb diversitat funcional. En els espaís destinats a circulació, no es 
podia garantir l�accés a persones usuàries de cadira de rodes, ja que no 
es podia inscriure un cercle de 1.20/1.50m de diàmetre davant de cada 
estança, per a permetre el gir. A la vegada, l�amplada de totes les 
portes era insuficient, ja que eren de 60 o 70cm; per poder considerar 
espais accessibles aquestes amplades haurien de ser com a mínim de 
80cm. Cap de les dos cambres higièniques es trobaven adaptades 
d�acord als criteris de la normativa actual � veure figura 56. 
 
La solució arquitectònica per garantir l�accessibilitat a l�habitatge, es 
va redactar seguint uns criteris de claredat en la distribució general; 
implicant els mínims ajustos de l�habitatge per poder complir 
normativa d�un dels dormitoris i els espais comuns. Cal destacar que 
les persones que viurien en aquest habitatge tenen un baix nivell de 
dependència. 
Pel que fa als espais comuns de l�habitatge es va projectar una sala 
d�estar-menjador al mateix espai que es trobava en un inici, però 
incorporat part del distribuïdor 1 i la cuina. D�aquesta manera es va 
crear un nou espai més ample i confortable que disposa de ventilació 
creuada entre les dues façanes. La cuina no ha patit cap 
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intervenció, només s�ha fet un tancament a l�espai de foc per qüestions 
de seguretat. 
Es va eliminar el dormitori 1, a efectes de permetre absorbir en aquest 
espai la rampa necessària per salvar els 18cm de desnivell ascendent 
cap a la terrassa; és a dir, una rampa interior al 18% de pendent, 
1.80m de longitud i una amplada de 1.50m. Aquesta rampa es va 
connectar als espais comuns de la sala d�estar i permet complir la 
normativa tant d�accessibilitat com  de sortida directa des dels espais 
comuns i no des de la servitud del dormitori 5. Aquesta situació ha 
implicat transformar una finestra de la façana posterior en una porta, 
però s�ha mantingut l�amplada de llinda. 
Es va desplaçar una paret divisòria, per tal de crear un dormitori 
accessible tal i com requereix la normativa vigent. Al passadís es 
disminueix la seva superfície obtenint una millor optimització de 
l�espai i es col·loca una porta de 80cm d�amplada al dormitori 2. 
Les cambres higièniques, continuen al mateix espai, però es va 
redistribuir el bany 1, a efectes de fer-ho accessible, eliminant el bidet, 
canviant la banyera per dutxa i col·locant una porta corredissa. 
Malgrat no permetre el gir de 1.50m des de Benestar i Família s�ha 
considerat oportú l�ajustament realitzat � veure figura 57. 
 
Aquest doncs, és un clar exemple de com amb petites intervencions 
que no afecten a l�estructura de l�edifici, es pot fer accessible un 
habitatge i permetre que persones amb dependència puguin viure de 
forma més autònoma. 
 

4.2 ACCESSOS ALS EDIFICIS 

4.2.1 Rampa Matadepera � Terrassa 
La rampa de la carretera Matadepera 250, de Terrassa és la que dona 
accés a l�habitatge descrit a l�apartat 4.3.1 Accessibilitat dels 

habitatges: Matadepera � Terrassa � veure figura 58. 
 
Les propostes es van redactar seguint els criteris de millora de 
l�autonomia i el confort dels usuaris, adaptant els vestíbul comunitari 
a la normativa d�accessibilitat; incorporant la rampa a l�exterior, és a 
dir, a la via pública. 
 
La primer a de les propostes era una rampa exterior, que ocupava un 
espai de vorera de 1.2m de pas lliure. El pendent de la rampa era del 
10% i disposava dos replans a la banda nord de l�accés i una escala de 

5 graons ala banda sud de l�accés, a efectes de donar una segona opció 
d�accés. El primer tram de la rampa era de 3m i el segon de 3.48; 
aquest segon tram es sobrepassava en 48cm de la llargària màxima 
que estableix el Document  Bàsic del Codi Tècnic de l�Edificació 

relacionat amb la Seguretat d�Utilització i Accessibilitat (DB-SUA), 

però es considerava en aquell projecte com un ajust raonable amb una 
afectació mínima en l�accessibilitat. 
Aquest ajust es va creure millor opció que no pas modificar la rampa a 
un pendent del 12%. El motiu, es basa en que un pendent del 12%, 
especialment per cadires de rodes motoritzades que acumulen molt de 
pes en la part posterior, implica un major risc de desequilibri. En 
canvi, el fet d�ampliar la longitud del tram de rampa en 48 cm 
considerant que la rampa s�havia col·locat en contrapendent respecte 
la pròpia inclinació del carrer, feia que l�empenta que generava el 
desnivell fos a favor de la direcció de  la marxa i de l�esforç que 
implica pujar una rampa. 
Una altra opció, per salvar els 48cm de tram,  havia estat col·locar tres 
trams de rampa de 2.16m de longitud amb el 10% de pendent, 
utilitzant dos replans intermitjos, ocuparia 1.5m més de longitud 
passant de la proposta inicial de 8m a 9.50m. 
 
La seva solució constructiva es basava en la incorporació d�un muret 
de gero, a mode de sòcol, on recalçarien la rampa i les escales. La 
formació dels graons d�escala es realitzaria mitjançant peces 
prefabricades de formigó armat. En canvi, la formació de les escales, 
els replans i les pendents de la rampa s�havien d�executar mitjançant 
un reblert de blocs de porex de poliestirè expandit, que s�adaptaven a 
la geometria de les rampes i escales. A la vegada hi havia un muret de 
14cm de gero amb una lamina de polietilè en contacte amb la façana 
de l�edifici i una solera de formigó armat de 15cm de gruix amb una 
malla de 15x15cm de 8mm de diàmetre. 
Aquest muret de tancament era de maó calat de 29x14x10cm arribant 
a un gruix final d�uns 20cm, amb el trasdossat de panot per les dues 
cares. El muret seria el suport de la barana sobre un reforç Murfor 
col·locat entre dos filades de maó en el tram superior del muret. 
La barana seria d�acer galvanitzat amb passamà a 90cm d�alçada de 
45mm de diàmetre i en el tram ancorat a façana a 70cm d�alçada 
separat 4cm de façana; amb brèndoles soldades inclinades amb 
separació màxima de 10cm. La barana recolzava sobre una platina 
metàl·lica de 10mm de gruix i anava ancorada al muret de tancament 
mitjançant un ancoratge amb tac químic. 
 

Figura 56 Planta esquemàtica d�estat inicial amb marca d�enderroc.  

Figura 57 Planta esquemàtica de proposta amb marca d�obra nova. 
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Pel que fa als revestiments, el muret d�obra tenia un trasdossar amb 
peces de panot de formigó. Els paviments de la rampa i dels replans 
eren de panot de formigó de dimensions aproximades 20x20cm, 
equivalent a l�existent a vorera. Es va preveure la col·locació d�una 
tapeta de registre amb peça prefabricada en els punts on es trobaven 
registres. 
L�Ajuntament de Terrassa, no sols els hi va semblar correcte la idea 
de situar la rampa a la via publica, sinó que com l�amplada de la 
vorera va quedar més estreta, va demanar una ampliació de 2.20m de 
la vorera en el tram de la rampa arribant a eliminar 3 places 
d�aparcament de vehicles a la via pública; substituint 5 aparcaments 
frontals per 2 aparcaments laterals i 3 places per a motocicleta. 
 
Però, no els va convèncer la presència d�un tram de rampa de més de 
3m; per tant es va realitzar una altra proposta modificant la seva 
geometria arquitectònica però mantenint la seva solució constructiva. 
La zona de situació de la rampa, la seva amplada i pendent van quedar 
exemptes de qualsevol canvi; l�única variació va ser l�escurçament 
dels dos trams inicials de rampa de 3.48m i 3m a 2.89m cadascun, 
incorporant un tercer d�1m. Aquest tercer tram, es conformaria 
reomplint les escales inicials d�accés al vestíbul, creant una pendent 
del 10% � veure figura 59.  
 
Pel fet de que l�edifici 250 de la carretera de Matadepera, forma part 
del conjunt de l�edifici que genera un pati d�illa; l�Ajuntament de 
Terrassa va imposar-nos a realitzar diferents reunions amb les 
comunitats de veïns que tenien característiques equivalents en l�accés, 
per tal de consensuar la proposta d�accessibilitat, modificació de 
vorera i detall de la rampa. Després de diverses reunions, les 
comunitats 246, 240, 236 i 234 van admetre el nostre projecte de 
rampa. Es va redactar i confeccionar una memòria i uns plànols per la 
realització d�un únic model de rampa al carrer, homogeneïtzant la 
imatge urbana. 
Aquestes rampes exteriors als diferents edificis del pati d�illa, van 
originar la pèrdua d�11 places d�aparcament, arribant a disposar 
finalment  de 85 places d�aparcament. 
 
Consecutivament, l�Ajuntament va observar que la rampa coincidia 
sobre els registres d�aigua i gas. En un principi van demanar de fer al 
centre del recorregut de la rampa una rassa tapada amb una reixa 
metàl·lica per tal de donar una forma d�accés a aquets registres; 
aquesta solució no ens va semblar correcta ja que poden sorgir 

conflictes de robatoris de la peça de tancament, d�actes vandàlics o de 
sedimentació de brutícia. 
Es va realitzar una reunió amb els tècnics de La Mina-Aigües Terrassa 
i els tècnics de Gas Natural, es va acordar que, la rampa no afecta a la 
xarxa de subministrament d�aigua, ja que aquesta circula a 1.70m de 
façana, però que s�obriria una cala i es traslladaria l�escomesa. Pel que 
fa el gas, la xarxa de subministrament passa a 1.50, afectant al muret 
de tancament de la rampa; es faria una cala per definir la posició 
exacta i assumirien en trasllat d�escomesa però no de la xarxa.  
 
Finalment, es va realitzar una proposta de rampa de geometria igual 
que l�inicial, però constructivament semi-desmuntable, a mode de 
moble, que permetés treure�s en cas de realitzar treballs de 
manteniment. 
Per tal de que tingués una imatge no tant provisional, -a l�inici es va 
descartar aquesta proposta per por de que la rampa pugui patir actes 
vandàlics- vam plantejar un element de barana fix, com un element de 
formigó que fes de sòcol i suport de la barana de brèndoles 
metàl·liques i que a la vegada es comportés com a biga si calgués fer 
una rasa en perpendicular a façana. El paviment es va proposar com a 
desmuntable �esglaó i rampa antilliscant amb relleu de planxa d�acer 
galvanitzat de 5mm de gruix, col·locat a obra amb cargols tipus Allen- 
de manera que si calgués fer obres, es retiraria amb certa facilitat tot 
l�àmbit de paviment de la rampa que ocupa la via publica 1.20m, 
disposant espai per moure�s i fer la rasa. Aquest paviment, en la tàbica 
vertical dels graons seria perforat, per tal de ventilar l�espai de sota la 
rampa, evitant possibles acumulacions de gas � veure figura 60. 
 
El fet de fer la rasa per determinar la situació exacta de la xarxa de 
subministrament de gas, -ja que segons plànols, consta que es troba 
situada a 1.50m de façana, coincidint amb la biga a mode de sòcol 
plantejada a l�última proposta- ens permetria ajustar el projecte, 
reduint si fos necessari l�amplada de la rampa per afavorir que l�aigua 
i el gas quedessin fora de l�àmbit de la rampa. 
 

Figura 58 Accés principal a l�edifici de Ctra. Matadepera 250, Terrassa. 

 

Figura 61 Figura 59 Alçat i planta de la proposta final de rampa. 
 

Figura 60 Detall constructiu de la porposta de rampa. 
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4.2.2  Rampes Bellvitge � L�Hospitalet de Llobregat 
L�aventura amb les rampes de Bellvitge, va sorgir de la crida d�una 
comunitat de veïns del barri per realitzar una Inspecció Tècnica 

d�Edifici, un Certificat d�Eficiència Energètica i una proposta per tal 
de solucionar l�Accessibilitat a l�edifici, aprofitant-se del programa 
d�ajuts del Consorci Metropolità de l�Habitatge � Programa 

Rehabilitació 2014. 
 
La ITE, va ser una de les feines en que vaig participar més 
profundament; vaig anar durant dos dies a l�edifici França 57, visitant 
un per un els 26 habitatges que el conformen, i analitzant possibles 
patologies i lesions que els habitatges i de l�edifici. En general l�estat 
no era massa greu i les lesions eren de caràcter superficial. A la 
vegada, es van observar i es van prendre dades de les instal·lacions 
generals de l�edifici necessàries per elaborar l�informe. Una vegada la 
pesa de dades estava feta, vaig realitzar l�informe al despatx, 
analitzant, qualificant i donant solució a cadascuna de les patologies 
observades. 
Durant les meves visites a l�edifici per realitzar la ITE, vaig estar 
acompanyada d�un company de feina, qui s�encarregava d�agafar les 
mesures, i dades necessàries per a la realització del CEE. El propi 
certificat el vaig realitzar jo mateixa, mitjançant el programa autoritzat 
CE3X, no es tractava d�un certificat ordinari, sinó que s�havia 
d�entendre l�edifici com a una unitat; incorporant les dades 
majoritàries per a la determinació de les obertures i determinant les 
instal·lacions incorporant el percentatge d�habitatges que eren usuaris 
de cadascuna de les instal·lacions tèrmiques. 
 
El nostre despatx, com ja sabeu, també es troba situat a de Bellvitge; 
per tant tenim consciencia de les qualitats constructives i 
d�accessibilitat dels edificis que conformen el barri. La majoria dels 
blocs d�habitatge de Bellvitge disposen d�un vestíbul exterior amb un 
desnivell de 60 o 80cm  respecte el vestíbul interior, on es troba 
l�ascensor. Aquest ascensor, encara que als anys 60 fos un luxe, a 
l�actualitat no afavoreix l�accessibilitat, ja que disposa de parada als 
espais intermitjos entre plantes, de manera que els propietaris han de 
pujar o baixar un tram d�escala per accedir als seus habitatges.  
 
Per a solucionar l�accessibilitat del vestíbul exterior, el primer pas va 
estar anar a l�edifici per tal de realitzar un croquis i prendre mesures 
del vestíbul, distàncies amb altres edificis i determinar el desnivell a 

salvar. El vestíbul es basava en una caixa de 7.30x3.20m amb un pilar 
estructural al centre de la línia de façana i tres esglaons 
individualitzats, per arribar a la porta d�entrada al propi edifici � veure 
figura 61. 
Els plànols relatius a l�estat inicial del vestíbul exterior, es troben en 
planta i secció a l�Annex V. Rampa C. França 57, Bellvitge � Terrassa 
plànols,  EA01 i EA02. 
 
Amb l�aixecament gràfic realitzat, i sabent que el desnivell originari 
era de 60cm, es va decidir incorporar una rampa adaptant-se als 
criteris de la normativa actual, el Document  Bàsic del Codi Tècnic de 

l�Edificació relacionat amb la Seguretat d�Utilització i Accessibilitat 

(DB-SUA). 

 
Vaig estar realitzant diversitat de propostes de rampa amb un 10% de 
pendent i trams màxims de 3m de longitud. Les propostes es 
diferenciaven bàsicament en la situació de la rampa, si a l�interior o a 
l�exterior del vestíbul. Les situades a l�interior del vestíbul o bé 
creaven un embolic de desnivells i alçades o bé algun dels trams havia 
de sortir a l�exterior. 
 
Entre els components del despatx, experts en aquesta matèria, es va 
arribar a la solució que es va creure més adient d�acord a la normativa 
actual i a la formació d�un espai més ordenat. 
Es tractava d�una rampa de dos trams amb el 10% de pendent, un 
interior i un exterior; l�exterior de 3m de longitud, es trobava a l�àmbit 
de la via pública i disposava d�una amplada d�1.50m, deixant un espai 
de vorera de  pas per a vianants de 3.25m.  

Figura 61 Vestíbul exterior de l�edifici de C. França 57, L�hospitalet de Llobregat. 

Figura 62 Planta de la rampa proposada 
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A la banda oposada de la rampa, al nord est, trobem unes escales amb 
2 graons de 30cm de petja i 15cm de contrapetja, -també seguint les 
premisses de la normativa d�accessibilitat- , per tal de donar una 
segona opció d�accés a la porta d�entrada al propi vestíbul exterior.  
D'aquesta manera s'arriba a cota +0.30m on trobem un primer replà de 
1.83x1.50m. Una vegada ens trobem a l�interior del vestíbul, apareix 
un segon replà, de 1.64cm de longitud i d�amplada igual a la del 
vestíbul; A continuació del segon replà, hi apareix el segon tram de 
rampa, de 3m de longitud i amb la mateixa amplada que la que 
disposa el vestíbul; donant lloc al tercer i últim replà, d�1.50m de 
longitud on es troba la porta d�accés a l�edifici. Tots els replans 
disposen de les dimensions necessàries per a que un usuari de cadira 
de rodes pugui realitzar els girs necessaris per a l�accés a l�edifici 
sense cap dificultat. La totalitat del vestíbul disposava de les pendents 
mínimes per tal de facilitar l�evacuació d�aigües de pluja, que podrien 
entrar per la zona nord oest del pilar, on s�incorporaria una reixa 
metàl·lica tipus japonesa amb barres de 20mm de diàmetre � veure 
figura 62. 
 
Per l'execució de la rampa i l'escala s'incorporava una xapa d'acer 
galvanitzat estriada de 15cm d'alçada, a mode de sòcol de tot el 
conjunt, sobre el qual es col·locava una segona xapa, però en aquest 
cas de 30cm d'alçada, com a muret de tancament, on recolzaran la 
barana i el passamà. La formació dels replans i de pendents de la 
rampa s'executava mitjançant d'un sistema metàl·lic, per tal de que la 
rampa pugui ser desmuntable. La barana és d'acer inoxidable de 
40mm de diàmetre de passamà. El tram de rampa interior és d�obra 
amb acabat de paviment de terratzo. 
La rampa proposada, l�alçat i el detall constructiu es poden veure a 
l�Annex V. Rampa C. França 57, Bellvitge � Terrassa plànols,  A01 i 
A02 
 
La proposta es va presentar a l�Ajuntament de L�Hospitalet de 
Llobregat i els tècnics van concloure que no volien la incorporació de 
la rampa a l�exterior del vestíbul. Encara que altres rampes del barri 
de Bellvitge eren exteriors -disposaven d�un desnivell de 80 cm-, la 
nostra no ho podia ser ja que �només� s�havien de salvar 60cm de 
desnivell, i per tant, havíem d�encabir la rampa a l�interior del 
vestíbul.  
 
Vam intentar realitzar una solució on la totalitat de la rampa es trobés 
a l�interior del vestíbul, sempre seguint la normativa d�accessibilitat 

vigent i veient que no era possible, ens vam tornar a posar en contacte 
amb els tècnics de l�Ajuntament.  
 
Després de diverses reunions amb els tècnics municipals, van ser ells 
qui ens van oferir dos propostes per a rampes a l�interior del vestíbul, 
que s�ajustaven al criteri d�intervenció que havien determinat per 
resoldre l�accessibilitat de Bellvitge.  
La primera de les propostes es basava en incorporar l�accés per la 
zona més propera al volum de l�ascensor. A l�interior del vestíbul 
apareixien dos opcions d�accés. Per una banda trobem una rampa de 
dos trams de 12% de pendent; el primer tram disposava de 1.97m de 
longitud i donava lloc a un replà de 1.50x3.08m, seguidament, apareix 
el segon tram de 3m de longitud que genera un segon replà de 
1.64x1.53m. Per una altra banda, per poder accedir al segon replà, 
proposen la formació d�una escala de 4 graons de 30cm de petja i 
15cm de contrapetja. Aquest espai on es troba l�inici de la rampa i de 
les escales, no s�adequa a les dimensions mínimes de gir per a una 
cadira de rodes. Cal destacar que la pendent de la rampa plantejada 
per l�Ajuntament no compleix normativa d�accessibilitat � veure 
figura 63. 
La segona proposta era la mateixa que la primera, però amb la 
diferencia de que a efectes de solucionar l�espai generat entre les 
escales i el primer tram de rampa, van dimensionar una escala de 3 
graons de 30cm de petja i 20cm de contrapetja. 
Per tant, cap de les dues propostes de rampa que ens van facilitar 
s�adaptava a les premisses que la normativa d�accessibilitat determina; 
la primera d�elles perquè supera el 10% màxim de pendent establert, i 
la segona perquè l�alçada de la contrapetja de les escales ha d�estar 
entre els 13 i 18.5cm. 
Les dues propostes de l�Ajuntament es poden veure als plànols A06 i 
A07 de l�Annex V. Rampa C. França 57, Bellvitge � Terrassa.  
 
Amb aquest problema sobre la taula, l�arquitecta Sandra Bestraten es 
va negar a realitzar una rampa que no complís els criteris que la 
normativa vigent dictamina.  
Una altra proposta, va ser baixar la cota del vestíbul exterior perquè 
aquest quedés enrasat amb la cota de carrer - realitzant les pendents 
mínimes necessàries per evacuar l�aigua- i fent que l�ascensor interior 
pogués tenir baixar els 60cm i tingués parada mitjançant una segona 
porta, al vestíbul exterior. A la vegada es formaria una escala de 4 
graons de 30cm de petja i 13.75cm de contrapetja, amb un replà de 
1.00x1.58m com a segona via d�accés a l�interior de l�edifici.   

Aquesta proposta de vestíbul accessible es troba a l�Annex V. Rampa 

C. França 57, Bellvitge � Terrassa plànols,  A03, A04 i A05 

 
Després de moltes reunions amb els tècnics, la presidenta de la 
Comunitat de veïns de França 57 i fins i tot, l�alcaldessa de 
L�Hospitalet de Llobregat, i documentant la diversitat de rampes que 
es troben al barri, realitzant mesures sobre el pendent que tenen, 
determinant les seves dimensions i comprovant que cap d�elles 
s�ajusta al Document  Bàsic del Codi Tècnic de l�Edificació relacionat 
amb la Seguretat d�Utilització i Accessibilitat (DB-SUA),  encara no 
s�ha arribat a convèncer a l�Ajuntament, que la solució més adequada 
era i és la nostra proposta de rampa. 
 
A més a més, com ens trobem preocupats per les rampes que es troben 
al barri, intentem trobar més informació que ens pugui ajudar a 
realitzar la rampa, no sols de França 57, sinó altres rampes que veïns 
de Bellvitge algun dia puguin necessitar. És per això que, durant la 
realització d�un CEE, ens vam trobar amb un client, que la seva mare 
es va trobar en cadira de rodes i no va poder sortir del seu habitatge 
durant la seva malaltia; i que a la vegada en sabia de dos casos, que les 
rampes il·legals del barri havien causat accidents.  
D'aquesta manera, entenem que realitzar una rampa, com la proposada 
pels tècnics de l�Ajuntament, poden generar accidents i per tant, poden 
ser un perill pels veïns del barri. 
 
 
 

 

Figura 63 Planta de la primera rampa proposada per l�Ajuntament de  
L�Hospitalet de Llobregat. 
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5. CONCLUSIONS I 
RECOMANACIONS 

 
Des del meu punt de vista com a futura tècnica a l�àmbit de 
l�arquitectura, i després d�un any treballant en projectes relacionats 
amb l�arquitectura i la construcció, puc concloure que n�he tret el 
màxim de profit de totes les tasques i projectes en els que he 
participat. 
 

 Masia Can Monés 
La consolidació estructural de la Masia de Can Monés, ha estat 
l�obra més important que he seguit durant la meva estança al 
despatx BH arquitectura.  
 
Personalment, a banda de haver consolidat els meus coneixements 
adquirits durant els quatre anys de grau. 
He après a fer un seguiment d�obra, sabent, abans de realitzar les 
visites, quins serien els punts més complexes a realitzar. Un cop a 
l�obra, m�he centrat en aquetes tasques conflictives, comprovant 
que l�execució fos correcte. També he conegut la manera de 
comunicar-me amb la resta de tècnics que configuren l�obra i com 
gestionar possibles conflictes. 
 
El fet de que la constructora no conegui especialment el material o 
les tècniques de construcció determinades ha projecte fa que els 
tècnics haguem d�estar més pendents de l�obra.  
Les visites d�obra han estat de gran durada per tal de supervisar les 
diferents feines que s�anaven fent durant la setmana. A més s�han 
realitzat permanències, durant tota una jornada, a l�obra en les 
partides més complexes.  
També s�han aportat plànols i esquemes extres afavorint la correcta 
execució i enteniment d�algunes tasques d�obres. 
 
La realització de les obres per fases i concretament, parlant 
d�aquesta primera fase de consolidació estructural, fa que 
inicialment es determinessin una sèrie de feines. 
A l�obra s�han hagut d�establir altres tasques no estructurals però 
que eren necessàries de forma indirecta, i a la vegada s�han hagut  
 

 
 
 
 
de prorrogar unes altres, que si eren estructurals, degut a que encara 
no es coneixia el futur ús de la masia.  
Per una altra banda, execució de l�obra per fases, genera el 
tancament de l�edifici durant un temps, perjudicant la bona 
conservació de la masia. És per això, que s�han hagut de determinar 
altres partides per garantir la seguretat de l�edifici. 
 
Pel que fa a l�Ajuntament del Prat de Llobregat, considero que ha 
tingut prou valentia per realitzar les obres de rehabilitació amb un 
sistema innovador i poc conegut, com són els panells de fusta 
contralaminada. 
 
 

Ca la Dona 
Tot i que a les obres de la 5a fase de Rehabilitació de la seu de Ca 
la Dona, només he pogut participat en els seus inicis; he comprovat 
com amb un material prefabricat com són els panells de fusta 
contralaminada té una reversibilitat tan gran com per poder 
realitzar una escala protegida com a sector d�incendi, sense generar 
grans afectacions.  
 
També he pogut veure com una gran quantitat de diferents agents i 
empreses fan una obra molt més complexa a l�hora de la seva 
organització. 
Ha estat molt important, abans de començar amb el seguiment 
d�obra, fer un estudi previ de la distribució de l�edifici i de les fases 
realitzades anteriorment, per tal d�optimitzar el temps i tenir clars 
els objectius determinats.  
 
 
 
Les obres de Rehabilitació d�edificis històrics o amb complexitats 
projectades i executades per tècnics experts en la matèria i 
vinculats amb tècniques artesanals són les que mostren la 
virtuositat de l�arquitectura. 
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Accessibilitat 
 
Les actuacions relacionades amb l�accessibilitat als edificis, tant a 
l�interior com al seu exterior, s�han de pensar i projectar seguint els 
criteris establerts per la normativa actual. No només per complir els 
aspectes legals, sinó per garantir una utilització segura dels 
elements que ajuden a fer accessible un edifici. 
 
L�accessibilitat resulta una problemàtica recent, per tant encara hi 
ha una falta de protocol a seguir quan apareixen qüestions d�aquest 
àmbit.  
Ala vegada, la presa de decisions per salvar aquest problema és 
difícil, ja que no sols afecta de forma individual, sinó que acull a 
tota la comunitat. 
  
En general, es sap que l�esperança de vida a l�actualitat és 
d�aproximadament 80anys en països desenvolupats; i que aquesta 
xifra encara creixerà més amb el pas del temps. Per aquest motiu, 
considero ara és el moment de que tots ens vinculem amb aquesta 
matèria i aprenguem de la seva importància; ja que no sols és un 
aspecte arquitectònic a tenir en compte, sinó que és una forma de 
fer la vida més còmoda. 
 
També, hauríem d�utilitzar més usualment les eines que tenim a 
Barcelona, i exprimir la seva utilitat, com és el cas de Centre per a 

l�Autonomia Personal Sírius, on els professionals del sector es 
vinculen amb els projectes personals d�accessibilitat, d�usuaris i de 
tècnics,  per tal de buscar la millor solució, per l�autonomia de les 
persones amb dependència.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Experiència personal 
 
Personalment, estic molt contenta i m�enorgulleixo del meu 
recorregut durant els mesos de pràctiques al despatx Bestraten 
Hormias arquitectura. Considero que ha estat una experiència molt 
reconfortant i enriquidora, de la que no em penedeixo i que crec 
que he aprofitat al màxim.   
 
Professionalment, en un principi, em trobava una mica 
descol·locada i sense saber ben bé quina seria la meva evolució 
dins del món laboral. Però poc a poc vaig anar veient que els 
coneixements adquirits durant els quatre anys de grau m�estaven 
ajudant i que no només els estava recordant i consolidant, sinó que 
també n�estava aprenent molts de nous. Durant les visites d�obra ja 
anava observant possibles errors i m�envaïen dubtes i qüestions que 
mesos enrere ni tan sols me�ls preguntava.  
 
A la vegada, m�ha fet guanyar confiança en mi mateixa, i m�ha fet 
descobrir que la meva feina m�agrada més del que em pensava. De 
la mateixa manera m�ha fet pensar en que vull fer en un futur; 
m�agradaria consolidar i aprendre més sobre l�arquitectura de baix 
cost i la cooperació, així com l�accessibilitat; l�estança al despatx 
m�ha fet entendre l�arquitectura d�una forma més social. 
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REPORTATGE FOTOGRÀFIC  

Seguiment d’obra 

Final d'obra 

PLÀNOLS 

AS01. Cotes i distribució 

AS02. Sostres i llindes 

AS03. Estructura perfils sostres 

AS04. Alçats 

AS05. Seccions A-A' i E-E' 

AS06. Detall sostre volta planta baixa 

AS07. Reforç planta primera 

AS08. Detalls perfils 

AS09. Detalls sostre planta primera 

AS10. Detalls sostre sala 1.5 

AS11. Detalls sostre planta segona 

AS12. Estructura sostre planta segona 

AS13. Balcó en façana sud 

AS14.Balcó en façana sud 2 

O02. Proposta Terrassa 

DOCUMENTACIÓ TÈCNICA 

Anotacions personals del seguiment d'obra 

Coberta planta segona: 3D i especejament de panells de fusta 

Lectura d'humitat dels sostres originals de planta primera: 12.01.15 

Cronograma realitzat i optimitzat d’obres 



ANNEX I. Masia Can Monés 
REPORTATGE FOTOGRÀFIC 



Seguiment de les obres de rehabilitació de dos edificis històrics 

FINAL D’OBRA

Planta Baixa 

Zona 0.1b Zona 0.3c

Zona 0.2 Zona 0.4a

Zona 0.3a Zona 0.5a

Zona 0.3b Zona 0.5b

Zona 0.0

Zona 0.1a
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Planta Primera 

Zona 1.0 Zona 1.2 Zona 1.3c

Zona 1.1a Zona 1.3a Zona 1.4a

Zona 1.1b Zona 1.3b
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Zona 1.4b

Zona 1.4c

Zona 1.5
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Planta Segona

Zona 2.2

Zona 2.0 Zona 2.3

Zona 2.1 Zona 2.4



Seguiment de les obres de rehabilitació de dos edificis històrics 

Façanes 

Façana Nord Façana Est

Façana Sud

Façana Oest

Façana Oest Façana Est

Façana Nord

Façana Sud
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CRONOGRAMA REALITZAT I OPTIMITZAT D'OBRES: MASIA DE CAN MONÉS

RECURSOS

P Paletes

M Metalistes

F Fusters

T Tractaments Fusta

C Cobertes

J Jardiners

Cronograma realitzat d'obres: Masia de Can Monés

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132

ACTIVITAT DEP DUR REC

A Enderroc i Protecció de l'edifici - 50 (10 sem) P

B Reconstrucció de voltes A 25 (5 sem) P

C Reforç amb tirants B 20 (4 sem) P

D Col·locació dels perfils A 40 (8 sem) M

E Sostres amb conservació de biguetes D,K 2 F

F Sostres sense conservació de biguetes D,K 0,5 F

G Sostre de coberta: sala 1.5 A,D,E,F 0,5 F

H Sostres de coberta: planta segona A,D,E,F 4,5 F

I Composició de cobertes G,H 15 (3 sem) C,P

J Tractaments de fusta A 3 T

K Reparació de bigues A 2 T

L Reforç de llindes A 15 (3sem) P

M Consolidació de façanes A 4 P

N Protecció de l’era i el canal de la bugadera A 10 (2 sem) J

Cronograma optimitzat d'obres: Masia de Can Monés

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85

ACTIVITAT DEP DUR REC

A Enderroc i Protecció de l'edifici - 25 (5 sem) P

B Reconstrucció de voltes A 15 (3 sem) P

C Reforç amb tirants B 20 (4 sem) P

D Col·locació dels perfils A 20 (4 sem) M

E Sostres amb conservació de biguetes D,K 2 F

F Sostres sense conservació de biguetes D,K 0,5 F

G Sostre de coberta: sala 1.5 A,D,E,F 0,5 F

H Sostres de coberta: planta segona A,D,E,F 4,5 F

I Composició de cobertes G,H 15 (3 sem) C,P

J Tractaments de fusta A 3 T

K Reparació de bigues A 2 T

L Reforç de llindes A 15 (3sem) P

M Consolidació de façanes A 4 P

N Protecció de l’era i el canal de la bugadera A 10 (2 sem) J
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REPORTATGE FOTOGRÀFIC  

Projecció d’escala 

Execució d’escala 

PLÀNOLS 

G01. Estat Actual -  Emplaçament 

ER01. Estat Reformat. Planta Baixa - Plaça 

ER02. Estat Reformat. Planta Principal - Jardí 

ER03. Estat Reformat. Planta Baixa 

ER04. Estat Reformat. Planta Principal 

ER05. Estat Reformat. Planta Primera 

ER06. Estat Reformat. Planta Segona 

ER07. Estat Reformat. Planta Badalot 

ER08. Estat Reformat. Planta Coberta 

ER09. Detall Escala PPrincipal – PPrimera 

ES08. Estructura Detall Escala PPrincipal – PPrimera 

ES03. Estructura PBaixa – PPrincipal 
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Barcelona d'Infraestructures
BIM/SA

Municipals





















A'

A

01

01

02

02
B

B'

A'

C

C'

02

02
03

03

04

04

4. Unió panell-perfil: passador autotaladrant SFS WS-T
Ø7  1c/60 cm

8. Farcit perlita-vermiculita e mín.=3cm. EI 90
9. Revoltó existent

fungicida por injecció

PLANTA PRINCIPAL - PLANTA PRIMERA
ESQUEMA ESTRUCTURAL ESCALA

PLANTA PRINCIPAL
ESCALA

ESCALA PP-P1

ESTUDI ESCALA PLANTA PRINCIPAL - PLANTA PRIMERA

PP

P1

PLANTA PRIMERA
ESCALA

MUNTATGE I DESMUNTATGE PLAQUES FORJAT ESCALA

Les plaques 1 i 2 existents es mouen i col·loquen a la cota 16.50 m

A A' B B' C C'

COL·LOCACIÓ SUBJECCIÓ

DETALL SUBJECCIÓ PLAQUES

02

02

01

01

03

03
04

04

VEURE DETALL GRAÓ
PLANÒL ES03

NOTA: COMPROVAR COTES I NIVELLS
EN OBRA ABANS DE FABRICAR.



HEB 220

Només ànima
soldat g=5mm.

DETALL 01

HEB 280

Només ànima
soldat g=6mm.

HEB 280

HEB 280

DETALL 02

Només ànima
soldat g=4mm.

IPE 240

Pilar existent

HEB 220

HEB 220

DETALL 03

Només ànima
soldat g=5mm.

Entre ales xapa

250x188x10

IPE 270

Només ànima
soldat g=4mm.

Entre ales xapa

300x188x10

Pilar existent

HEB 220

HEB 220

DETALL 04

Només ànima
soldat g=5mm.

Entre ales xapa

250x188x10

Només ànima
soldat g=7mm.

DETALL 05

HEB 280

PARET DE

PEDRA

EXISTENT

HEB 280

Només ànima
soldat g=7mm.

Xapa e=15mm.

XAPA D05 250x188x10

Tacs a pedra per tallant total

Qtot = 6,5 Tm.

Només ànima
soldat g=4mm.

IPE 240

DETALL 06

MUR

FORMIGÓ

Xapa embeguda

dins mur

300x200x12

Detall xapa D06

XAPA D06 300x200x12

Barra Ø16 

Forat pasant Ø18
Xaflanada per

soldar

Xapa

DETALL 07

(Planta)

IPE 240

IPE 240

HEB 220

Xapa 240x240x10

Rigilitzador 1+1 e=12mm.

HEB 220

Xapa 240x240x10

Rigilitzador 1+1 e=12mm.

Pilar HEB 220 passant

d´una sola peça

Pilar HEB 220 passant

d´una sola peça

HEB 220
IPE 240 IPE 240

Xapa 240x240x10

Rigilitzador 1+1 e=12mm.

Rigilitzador 1+1 e=12mm.

DETALL 07

(Secció A)

Soldat tot contorn g=4,5 mm.

Soldat tot contorn g=4,5 mm.

Soldat tot contorn

g=6,5 mm.

Soldat tot contorn

g=6,5 mm.

Soldat tot contorn

g=6,5 mm.

Soldat tot contorn

g=4,5 mm.

Soldat tot contorn

g=4,5 mm.

DETALL 08

Pilar HEB 220 passant

d´una sola peça

HEB 240

Existent forjat

Rigilitzador 2+2 e=10mm. Rigilitzador 2+2 e=10mm.

Només ànima
soldat g=6,5mm.

DETALL 09

(Planta)

HEB 220

XAPA D09 350x350x12

Gruix placa base: 12 mm

Pern: Ø16 mm, B 400 S, Ys = 1.15 

Soldadura

Placa base

DETALL 09

Detall ancoratge pern

Morter de nivelació

Formigó: HA-25, Yc=1.5

Orientar ancoratge al centre de la placa

Barcelona d'Infraestructures
BIM/SA

Municipals

ESQUEMA ESTRUCTURAL

DETALL 01

DETALL 02

DETALL 04

DETALL 03

DETALL 05

DETALL 08

DETALL 07

DETALL 06

DETALL 09
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REPORTATGE FOTOGRÀFIC  

Estat Inicial 

PLÀNOLS 

EA01. Emplaçament. Estat Actual 

EA02. Estat Actual 

A01. Proposta 

A02. Estat actual -  Proposta 

A03. Enderroc - Obra nova 

A04. Proposta mobles 

A05.Façana Est - Terrassa 
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ESTAT INICIAL 
 

Accés principal               

 

 

 

 

 

 

Façana posterior      Pati interior 

 

 

 

 

 

Terrassa 

   

    

 

 

 
 

 

Dormitori 1    Dormitori 2 

 

 

 

 

 

 

 Dormitori 4    Dormitori 5 

 

 

 

 

 

Dormitori 3- Bany 1   Bany 2 

 

 

 

 

 

 

 

   

 Bany 1     Safareig 
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REPORTATGE FOTOGRÀFIC  

Estat Inicial 

Serveis 

PLÀNOLS 

Versió 1 

EA01. Estat Actual Accés - Planta 

EA02. Estat Actual Accés - Alçat 

A01. Estat Actual i Proposta Rampa - Emplaçament 

A02. Proposta Rampa Accés - Planta 

A03. Proposta Rampa Accés - Alçat 

A04. Proposta Rampa Accés – Detall 

Versió 2 

  Ctra. Matadepera 250 

A01. Estat Actual i Proposta Rampa 

A02. Proposta Rampa Accés – Planta i Alçat 

A03. Proposta Rampa Accés – Detall 
Genèric 

EA01. Estat Actual Accés – Planta i Alçat 

A01. Estat Actual i Proposta Rampa 

A02. Proposta Rampa Accés – Planta i Alçat 

A03. Proposta Rampa Accés – Detall 

Versió 3 

A02. Proposta Rampa Accés – Planta i Alçat 

A03. Proposta Rampa Accés - Detall 
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Façana Ctra. Matadepera   Accés vestíbul               

 

 

 

 

 

Accés         Façana principal 

 

 

 

 

 

Carrer Xaloc    Façana posterior 

       

 
 
 

 

 

 

Arquetes i registres no afectats     

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Baixants i registres no afectats 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ESTAT INICIAL        SERVEIS 
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REPORTATGE FOTOGRÀFIC  

Estat Actual 

PLÀNOLS 

EA01. Rampa Estat Actual 

EA02. Alçat Estat Actual 

A01. Proposta Rampa 

A02. Proposta Alçat Rampa  

A03. Proposta Vestíbul Accessible 

A04. Proposta Alçat Vestíbul Accessible  

A05. Proposta Secció 1-1’ Vestíbul Accessible  

A06. Proposta 1 Ajuntament Rampa 

A07. Proposta 2 Ajuntament Rampa 

DOCUMENTACIÓ TÈCNICA 

Informe Inspecció Tècnica 

Annex deficiències detectades 
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ESTAT ACTUAL 
 

Façana Nord-Oest    Façana Sud-Est               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Voltants carrer França 57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Voltants carrer França 57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Vestíbul comunitari exterior  Vestíbul comunitari interior  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vestíbul comunitari interior   
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SUMMARY 
�

�

This project aims to explain my experience as a participant for six 

months, at BH architecture�s office. The content of the study is 

based on construction work and office work related to restoration, 

sustainability and accessibility architecture. 

 

One of the projects I've worked on is monitoring the 

implementation of the restoration works of the Masia de Can 

Monés in El Prat de Llobregat. The building has a ground floor  

and two floors, it is characterized by the features of a masia with 

classical structure of three bodies and central room floor; also has 

an lateral nave to first floor. The load walls are from stone at the 

ground floor and the others are from solid brick. The ceilings at the 

ground floor are vaults, -creueria, mocador i maó de plà-; other 

roofs are shaped by wooden beams and ceramic vaults. The roofs 

are finished with Arabic tiles. 

In this first phase of structural consolidation has returned a brick 

vault and the vaults. Two vaults have been cable-stayed to avoid 

the collapse of the facade walls. In the other roofs, we have used an 

innovative system of structural ceilings, with cross-laminated�

timber�panel supported on metal profiles anchored to the walls.  In 

most of the first floor ceiling has made a functional replacement, 

leaving the wooden beams and the vaults as a decorative ceiling 

with heritage value. Second floor and lateral nave's ceilings have 

not been able to conserve, due to its state of degradation. In this 

academic work, is exposed his assembly process and the different 

factors to take into account the placement. 

At the same time are taught different actions for the restoration of 

wooden elements, incorporating fungicide treatments based on 

injection and spraying to eliminate the effects of xylophages� 

insects and the return of several heads' beam through beta system 

based on put fiberglass' rods and resins. 

The monitoring of the construction works has been a job that 

involved a daily work and helped me to understand and learn about 

different constructive solutions and aspects to consider during any 

restoration work. 

 

The second sample of my stay in the office is the collaboration in 

the project, and to a lesser degree, in the monitoring of the 

construction work of the 5th phase of Building C. Ripoll 25, at 

Barcelona. This is known for being the headquarters of a women�s 

association Ca la Dona. In this phase were performed interventions 

about installation�s systems and finishings. The structure of the 

Building is based on the same ceilings of restoration Can Monés,�

cross-laminated� timber� panel. I have participated at the 

beginning of the construction works, specifically incorporating 

stairs in a place where the ceilings had been made. But, thanks to 

the use of cross-laminated timber panels, this integration has been 

easy.   For the realization of the stairs, part of the first floor ceiling 

has been gone down to make the stair landing. The part to going 

down has been from 17th step to the top floor. The stair�s structure 

has been performed using metal profiles and has been finished with 

floating floor. 

In this way, we have seen how this system of cross-laminated 

timber panels easily adapts to the needs of the building without 

producing any effects. 

 

 

Finally, I wanted to explain different accessibility's jobs, inside and 

outside of buildings, to make the people understand the need to 

know more about this subject. 

The accessibility within the housing is shown at building of Ctra. 

Matadepera 250, where with few interventions it�s able to make 

home accessible. At the entrances to buildings are developed and 

compared two ramps in two different cities, Terrassa and 

L'Hospitalet de Llobregat; in a way that clearly distinguishes the 

will and skills of both city halls.  The city hall Terrace, made us 

move and modify the ramp that was the model for the rest of the 

neighboring buildings; instead of the city of L'Hospitalet de 

Llobregat, one of his districts is Bellvitge where the population is 

very aged, and accessibility to access homes doesn't exist, they 

hinder the performance of the ramp. 

In this way, is guessed the great problems that currently exist 

related with a matter that gradually will get importance, due to the 

aging population. 
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INTRODUCTION 
�

�

 

This project is the continuation of the educational program in 

Restoration DAC made the spring�s semester of the academic year 

2013-2014. As a solution for Final Grade Work, the DAC provides 

the opportunity for perform a practicum to apply and expand the 

theoretical knowledge acquired during the four-year degree. 

Quickly, I had clear that this type of work would be the most 

appropriate to consolidate my career as a student of Ciències i 

Tecnologies d�Edificació, such that I could see the reality of the 

sector and complete my theoretical knowledge with practical 

projects in the working world. 

 

The purpose of this project is to show the experience of 

collaborating on different tasks related to architecture and 

construction, and more specifically to restoration of existing 

buildings; carried out during the six months in the company BH 

arquitectura from the perspective of facultative direction, 

particularly from the direction of execution. 

At the same time, it also aims to express my evolution as a 

collaborator in practice, having been the first time I worked directly 

with a team of technical experts in the matter of architecture and 

construction. Therefore, this is an interesting work to evaluate my 

trajectory like student, from the task that I will discuss and the 

acquisition of new skills and my adaptation to professional life. 

 

BH arquitectura is an architectural office located in the district of 

Bellvitge in L'Hospitalet de Llobregat, specializing in the fields of 

restoration, sustainability and accessibility. It is a small company 

formed by two founding partners with great experience in teaching 

terms of accessibility, cooperation and restoration of heritage 

buildings, as well as innovative projects in the fields mentioned 

above. 

 

My relationship with the office begins in April 2014 through an 

internship agreement organized by Banco Santander; but my 

experience of six month in office for the realization of this work 

doesn't start until October. The practicum at the company instructs 

me in different areas of architecture and construction, with works 

developed at office and construction work that have been varied  

 

 

 

 

and valuable. The tasks which I have been worked on can be 

grouped into: 

 

§ Jobs in construction works management as part of 

facultative direction, play a role of technical architect of 

two major restoration works, such as masia Can Monés at 

El Prat de Llobregat as consolidation structural and the 

association of Ca la Dona, at fifth project�s phase of the 

project corresponding to the facilities and finishes of the 

building of C. Ripoll 25. 

 

§ At the same time I also worked in jobs related to the project 

executive, such as graphic uprisings, delineation of plans 

and measurements of almost all types of projects, notably 

those relating to works of accessibility 

 

 

§ Finally, I have been working in tasks of Cèdules 

d�Habitabilitat and Certificats d�Eficiència Energètica. 

 

From the realization of the practicum at office and the development 

of the final grade, I've been able to practice my skills acquired 

during the years as a student at EPSEB, mainly in Restoration Dac 

but also in areas such as graphic representation, building materials, 

technical projects and prevention and occupational health and 

safety, among others. This way, I can guarantee that it has been an 

experience that made me grow not only as a professional, also on a 

personal level. 
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2. MASIA CAN MONÉS: TRACKING 
WORKS 
 

 

The project of structural consolidation of the Masia de Can Monés 

emerged from the need to provide a solution to the state of 

degradation that was the masia where different agents involved 

forming a team of professionals who have attended the needs of the 

construction work. 

 

Promotor: Ajuntament de El Prat de Llobregat  

Daniel Medina  

José Maria Arenales 

Construction Works Management: BH arquitectura S.L.P. 

 Sandra Bestraten � arquitecta 

 Emili Hormias � arquitecte 

Executive Construction Works Management: Entropia GOP S.L.P. 

Cristóbal Montoya � technical architect 

Health and Safety Coordinator 

Modest Mor 

Construction Company: Fuentes y Ariza S.A  

 Juan José Ariza � Contractor Management 

Sergio Ariza � Contractor Management 

Ramón Bermudo � arquitecte tècnic � Boss Work 

 Rafael � In charge works 

 

 

2.1   APPROACH TO BUILDING TO INTERVENE  
The works for the structural consolidation of the Masia de Can 

Monés started in August 2014 and have ended in February 2015. 

The architectural proposal was determined to carry out the works in 

the shortest time as possible, in order not to have the building open 

too much time, as was initially in a state of advanced degradation. 

Even so, the works have lasted longer than necessary, for reasons 

that will be explained later. 

 

Although it was not until October when I started practice for the 

realization of this Treball de Fi de Grau, to be participating in the 

office during the previous six months, I could start tracking works 

from the beginning to the end of this works. Before starting the 

own monitoring of works, I dedicated myself to understand the 

masia and its intervention project. Initially, there were three 

restoration projects, one which restores all ceilings, another where 

the ceilings will replace and the last one where will do a functional 

replacement.. The city hall of El Prat de Llobregat decided to make 

this latest project due to the contribution of improvements in the 

behaviour of ceilings and also would favour to the use of the 

building like an equipment, they also believed benefit to reduce the 

times of works and economic aspects.  

 

La masia de Can Monés has the basic features to identify the house 

with classical structure of three bodies and central room on the 

floor¡Error! Marcador no definido., even so it has a ground floor 

and two floors. At east façade is clearly seen as the family that 

owns the house was getting purchasing power and make another 

module side with ground floor and first floor. 

The load walls are of masonry stone and other walls of solid brick. 

The ceilings on the ground floor are conformed by vaults of 

creueria in the rooms 0.3a i 0.5b, vaults of mocador at room 0.1b 

and the other rooms have vaults of maó de plà. The first and second 

floor�s ceilings were of wooden beams with three types of beams 

that were used in Catalan masies, sections desbastades o carejades, 

sections quadrejades and sections quadrejades amb motllura(2); 

and elements between beams and were vaults of maó de plà. On the 

second floor are two wooden truss s supporting the roof  with Arab 

tiles. 

 

The restoration project has intervenes directly in the ceilings. the 

vault of maó de plà at room 0.5 has been resorted. This vault and 

Figure 2 Picture before the construction works. 

Figure 3 Distributive schematic plants of Masia de Can Monés. 

Figure 1 Photography historical era cobbled. Source: Municipal Archives of El 

Prat de Llobregat. 
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the other of room 0.2 have been cable-stayed. The ceilings of first 

and second floor have been made a functional replacement by 

cross-laminated timber panels, while wooden beams and vaults 

were been conserved. 

 

2.2   START OF WORK: FIRST WORKS 
 

2.2.1   Schedule and organization 
For the tracking works were summoned visits once a week, usually 

on Thursday at first hour lasting between two to three hours. The 

dynamic of the visits was based on the exhibition of the issues 

raised in previous meetings and the doubts were appearing during 

the working week; then the own visit starts, tracking the most 

important tasks and solving in situ problems as well as we can.  

For the personal realization of the monitoring works and therefore 

to the development of this project I used my notes and photographs 

taken at works during these meetings and another permanence. I 

have attended a total of 16 worksite visits among other 8 times I 

have been at work to monitor and control more complex tasks. 

 

During the first weeks of works were introduced booths works, but 

had to retire because there were several thefts. We knew that the 

house was in a conflictive region and for this reason it was decided 

to place a security alarm. Finally we had to apply, so obliged, not 

legal security services; even so there were some incidents. 

 

The most important aspect of the construction work has been the 

cross-laminated timber panels. Although it is a material that 

facilitates restorations interventions, lightening the weight of the 

ceilings and the runtime, it is not too commercialized. For this 

reason, the order to the panels was to a Swiss company. This 

company needs a plane of the floors with panels placed and a 

meticulous cutting of all. 

To distribute the panels and get them to construction work they had 

to make two orders, one of them was for the first floor and another 

was for room 1.5 and second floor. 

 

The topic of the plane and the cutting of panels has been one of the 

most problematic tasks at construction work, because neither of 

Constructor or carpenter wanted to take care of this task. 

So, to the first floor panels, although the plane was a useful tool for 

making the ceiling, it was not realized- However, the fit of the 

panels was correct. 

 

The ceiling of the room 1.5 is a simple roof. The plane and the 

cutting of panels have helped to the correct execution of this 

ceiling, and to avoid mistakes of placement. Still this, neither 

wanted to made it, for this reason several complexities have 

happened and were addressed at work. 

 

The second floor�s roof has a somewhat peculiar geometry. To the 

naked eye can see that the walls which supported the roof is a 

perfect rectangle, but if we stop to take measurements, we observed 

that the east and west façades are not parallel to each other. Easter 

façade opens about 15cm and the cornice and ridge from 10 to 

15cm to north façade. This is logical because of the slope to 

facilitate the evacuation of rain gutter. Therefore, the base of the 

gable roof is not a rectangle, it is a three-dimensional element. At 

the same time, we wanted to create the effect to the two trusses 

apparently are supporting the timber panels. For these reasons, it 

was explained many times in various site visits, the need for a 

three-dimensional design of the current state of the cornice, a 

proposal by the fit of panels adapting to the geometry and their 

cutting in detail.  This discussion lasted more than two months, at 

first it was discussed about the needed or not of the plane. As the 

manager of carpentry claimed that it was not necessary and the 

problems would be solved at construction work; the constructor, for 

their part, also believed that this study was not vital; however, by 

the faculty management points out that the plane was a compulsory 

task for the correct execution of this roof in particular, come to 

think that if the plane was not done, the construction works won�t 

be continued. So it was a difference of opinion which could 

actually perceive that the constructor did not want to perform more 

tasks strictly necessary, and that the carpenter was not aware of the 

difficulty that causes the irregular cornice; by the promoter we 

observed a little insistence to make the plane, but we knew it was 

necessary for the correct execution of the roof. 

This debate, after nearly two months, was resolved, as was 

expected, in favour of the faculty management; therefore, they had 

to make the plane of the current state of the cornice and a 

reasonable proposal panels and their cutting. The next question was 

who performed the plane; the person responsible for making the 

plane and cutting of panels, should be the same that will place the 

panels, because it will be aware of the margin of error that can be 

assumed, and it will be fester to response for solving possible 

problems; but the carpenter continued saying that he would not do 

the plane. Seeing that that, the constructor subcontracted a 

topographer. Although finally, the plane will be done, a 

topographer does not have the competences to understand how 

structural panels works and the way to distribute them to create two 

plans of a roof. So after weeks with the same dilemma, the plane 

was made by the topographer passing the responsibility to the 

constructor and more specifically to the carpenters. 

 

For this way, it was done the order to the factory of cross-laminated 

timber panels. It was outside of time as the initial chronogram and 

having to take some execution errors. 

 

2.2.2 Building demolition and protection 
The initial situation of the house Can Monés was unbalanced; 

because although the general status was precarious, there was 

enough difference between the vertical and horizontal structural 

elements. These last were in alarming state. 

 

The brick vault in the room 0.5 on the ground floor had collapsed 

due to a collapse of the outer wall of east façade, generated by their 

own drives around. At the same time, also began the collapse of the 

tower in the area where it rested on a wooden lintel disintegrated it 

would have been possible to focus on home collapse. So has made 

its dismantling and / or demolition; for subsequent reconstruction. 

 

The first and second floor ceilings that were in poor condition as a 

result of structural diagnosis (beams, vaults of ceramic brick flat 

and curved slats) were removed for subsequent recycling. 

Specifically been removed ceilings complete halls 1.3a, 1.3b, 1.3c 

and 1.5 of the first floor and all the rooms on the second floor - 

with the exception of the two central trusses. 

Notably in the hall 1.5, we have identified the leaders of a possible 

horizontal ceiling beam in this field, which binds with openings 

balcony room type 2.4. One can almost say that in previous stages, 

the ceiling of the first floor room was horizontal and from the 

second floor had access to the roof or terrace. During the execution 

of the works proposed resubmit this terrace, as it provides high 
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brightness and possibilities depending on use; but historians of the 

council of El Prat de Llobregat did not accept this intervention. 

 

As the walls of the first floor, those wich separate rooms 1.2a 1.2b 

were been demolished, because they had been removed from the 

beam "light brake" room and had generated an overload on the wall 

and around the room 0.2 respectively. 

 

The remaining holes of the chimney ceilings of the rooms 1.4a 1.4b 

been provisionally closed by cross laminated timber panels. This 

gap on the first floor, corresponding to 0.4 room ceiling remained, 

and the walls that make up the area of the chimney, so there is no 

risk of falling into this space. At the level of cover, removed the 

element of fire, according to the criteria of the City, as until they 

decide the final activity, you can find the most suitable. 

 

 

The entire ceramic flooring on the second floor was removed to 

perform the treatment fungicide for the upper face and the 

subsequent structural consolidation. The pieces have been removed 

with special attention for storage on the ground floor inside the 

building for possible later retrieval.  

 

All the roof's Arabic tiles that showing a good condition, were 

removed and saved for subsequent return to the decks. 

 

The balcony with wrought iron structure located on the main façade 

has been dismantled because it was being reckless. I made the 

documentation of the balcony at work, measuring and making 

sketches of all the pieces to make subsequent clearance tasks. The 

material balcony have been saved at the municipal warehouse. 

All waste must be handled correctly classifying them on site, 

transported and deposited in waste management centres to enable 

maximum recyclability of materials. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3    STRUCTURAL ACTIONS 
The most important actions affect the horizontal structure of the 

house, the ceilings. Can Monés must distinguish two types of roofs; 

on one side are the ceilings on the ground floor made up of 

different types of ceramic laps; and, on the other hand are beamed 

ceilings with ceramic slab. 

 

The ground floor ceilings have been maintained in their current 

state, although it has made several stiff interventions; however in 

the ceilings of the first floor and the roof has been used an 

innovative construction system based on cross-laminated timber 

panels, differing in their finishes, which in some cases remain 

beamed ceilings original and in others, due to their status, have had 

to withdraw. 

 

2.3.1 Vaults 

Of all the times that we find on the ground floor only had to 

intervene in the very constitution of itself in the brick vault at the 

room 0.5a. 

 

To make the reproduction of this system has been used traditional 

turn based on the use of two separate wooden cindris 90cm 

supporters on both sides on a wood strip, this is a cabbage wedges 

lochia to could be moving cindris without causing any push around. 

To place the cabbage ceramic pieces in the first row we help of a 

metal profile supporting approximately 1m cash on cindris which 

in turn makes us guide. 

For the realization of the vault were used ceramic 2cm thick 

grips with hydraulic lime mortar NHL5. This has been kneading for 

about three ceramic pieces, in order to ensure proper adhesion and 

an adequate amount of water. This type of ceramic piece, 

characterized by variable dimensions and imperfect forms that have 

helped give the vault a picture of ancient and irregularity; but this 

has also resulted in the reconstruction of the tower is not easy to 

have to save geometry as accurate as a brick vault plan. Similarly, 

have been carried out, as the round progressed, the corresponding 

contravaults. At the same time, below where it was working were 

done cleaning removes excess mortar with the help of a sponge and 

water. 

 

 

 

Figure 5 Dismantle of the roof of the room 1.5 and second floor. 

Figure 6 Cutting parts of south façade balcony. 

Figure 4 Demoliton of vault of maó de plà. 
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2.3.2 Cables 

To counteract the horizontal thrusts of the vaults of the halls 0.2 and 

0.5, and avoided the possible collapse of the facade walls east and 

west, had proposed the use of a metal profile T.100 weld on a given 

concrete reinforcement; but once the work has sought a more 

efficient, deciding on one of the weekly meetings, save this 

requirement by means of straps, as there was sufficient height 

between the floor and the back to fit the profile T at the same time, 

mass loaded vaults. 

 

Office work. I made the adequacy of the construction detail of the 

brick vault plan, replacing the metal profile T for cable-stayed that 

exhibited below. I have also placed in the location of each plant 

straps. These maps correspond to the plans AS06 and AS02 in 

Annex I. Masia Can Monés - Plans.  

 

Construction work. At work I have observed and documented 

procedure placement of braces and I would be determined on plane 

where each round. 

 

The solution used is based on two metal straps metal - which act as 

tensioners - 20mm diameter galvanized and sheathed in the central 

corrugated PVC pipe attached to the ends of the walls trasdós by 

attaching a plate 200x100x10mm with anchors to the core and the 

extreme generator located 5cm each end of the plate along the way. 

These two sets of 4 round, each of the vaults. 

The intervention has been done on the turns, that means the floor of 

the first floor; first, the pavement was removed from the area where 

there are straps then are perforations in the side walls of the vault, it 

places a layer of cabbage 2cm thick extruded polystyrene to prevent 

contact between the round and round, joined pulling metal metallic 

sheathed is collective places a plate at the height of the highest point 

of the tower, to the outside, where they eventually tighten straps by 

pressure screws. 

 

In cases where the shooting had to go to an area where there was no 

wall, and the room door step 1.2a of the first floor, and because the 

upper generatrix of the vault was very high has been chosen to place 

the plate horizontally on the wall, anchored with two chemical 

anchors. The straps are welded to the plate with a horizontal weld 

bead 5cm on each side of the shooting. In the case of the hall 1.4a, 

has opted for the same solution given that one of the two sets of 

straps, coincided with a boarded up door step, so that you could 

generate a strong anchor. 

 

In cases where the shooting came in front, as the straps located in 

rooms that are in the corridors of the sides must first rebuilt and 

strengthened front wall and then scratching and has posted on the 

platen will be bolted straps. These plates are concealed by an outer 

cladding with brick cladding plan to make the crane. 

 

With the vault completed and the four sets of straps properly located, 

it has been added as filler mortar with a layer of arlit mallatex effects 

that do not disperse the material at the time of adding the layer of 

water -lime, to fix parts of arlit that are not crowded in the top finish. 

It has also restored a temporary pavement layer using a refilled lime 

mortar.  

 

The floor of the room 1.5 has been left with this finish, during the 

subsequent activity to be clear, although there are pieces stored in 

the building ceramic flooring on the second floor, which could be 

interesting in place this room, consistently with the original flooring.  

Finally, we returned the remaining pavement affected areas where 

ditches have been made to the placement of braces. 

 

 

2.3.3 Functional substitution of roofs with 

conservation of beams 

 

The roofs are replaced functionally, so that they do not work for 

structural, but remain as a patrimonial ceiling are the ceilings of the 

first floor, except halls 1.3a, 1.3b 1.3c and 1.4c - where beams have 

been removed once the replacement was done - the longitudinal 

center line of the north and the hall 1.5, where the roof is slanted 

roof - see figure 10. 

 

The cross laminated timber panels have been placed in these areas 

has a thickness of 182mm, supported on metal profiles anchored to 

the walls of solid brick load. 

 

These profiles are dimensioned according to the areas where the 

panel only supports and loads. The places where the panel only 

supports have been installed profiles 150.90.10 galvanized metal L- 

Figure 8 Schematic dDetail of the situation of the cables in vaults  

through  the walls. 

Figure 7 Traditional reconstruction process of vault maó de plà. 

Figure 9 Location of platens and composition of the finished rebuilt vault . 
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type approximately 1m in length; however, the walls on the panel 

loaded and exerts all its  strength has been placed on the entirelength 

of the wall in the same profile metal 150.90.10 L-type drilling 

galvanized and screws every 40cm diameter 12mm epoxy resin Hilti 

Hit-RE500 staggered formation to a vertical wing to fasten to the 

wall and screws HSB diameter 5cm (120) each 20cm horizontal 

wing to join the panel of wood. The profiles have been 2m minimum 

length and larger multiple of 20. 

 

For the correct placement of these profiles on the wall was 

wondering to perform a preliminary adjustment of the wall with lime 

mortar, or compact once the profiles were placed, in order to ensure 

contact with the metal profile. Finally, we chose the first option since 

it represented a task easier and cleaner. Even so, during one of our 

stays at work, there was a lack of contact between the profile and the 

adjustment due to the mortar used had a arid too thick. For this 

reason, we requested that the profiles of first and second floor are 

compact coronations of profiles. To the first floor was made a 

regular compact adding lime mortar on top of the profile. 

 

For several days I have been checking the work the way operators 

placed the metal profiles, photographing and documenting each step 

and making that realized support for any questions or problems 

arose. The procedure was fast, but had to have judgment. At first 

pre-placed and rethink profile with azulete; they placed pieces such 

as wood or bricks where to support the metal profile; then a wedge 

profile and a level placed completely levelled. They prepared the 

nuts and bolts with washers; they made holes in the wall, guided by 

the holes already made profile. To remove dust and allow drilling 

has breathed clean air; then injected the chemical cue epoxy pressure 

grade 3;placed screws and check whether there was sufficient 

amount of chemical cue; gave several blows with the hammer head 

screws to introduce it properly and last a little screw the screw by 

hand. Finally, after a day roll them definitely snails were cut with a 

radial screw heads and sprinkled spray Mancha galvanize the cut 

section - see Figure 11. 

 

With profiles that we placed on the door all the steps, the 

profile was above step and therefore forms a gap that has 

been regenerated through a solid brick screed. In the case of the door 

to the hall 2.4 for the end of the ladder creates a new step solved in 

the same way that the steps inside the door of the second floor. 

 

The panels are distributed longitudinally southern facade, the roofs 

of the halls 1.1, 1.2 and 1.4. In this way, the first longitudinal panels 

of rooms of south side had a width of only 2.40m and had to fit one 

side as the other rested on the profile of a meter; the width of the first 

panels correlative was 2.35m, 5cm corresponding to the groove 

narrows. Regarding the length of the panels was constant and the 

width of each of the bays. 

 

So the panels were going to adapt to the geometry of the rooms on 

the second floor, because really, they match with its pavement. Note 

that in between the rooms 1.4a and 1.4b, there is an hole chimney, 

which hasn't kept the ceiling wood panelling and therefore created a 

single room 2.4. 

 

For the implementation of the ceiling, we used a mobile 

crane and placed on the south facade, the entrance area of the 

house. Similarly, cross laminated timber panels were located on the 

south side of the access road before arriving at the entrance of the 

house - see Figure 12. 

 

Works office. In order that the work be understood quickly the 

distribution of metal profiles, I made a plan schematic is marked on 

floor areas where we have L profile throughout the length of the 

wall, and where there is only 1m profiles, so that the panel properly 

rested. I was also modifying project plans detailing drilling of metal 

profiles; as well as details of the meeting with the profile of the panel 

anchored to the wall. Thesse plans can be seen in Appendix I. Masia 

Can Monés - Plans; specifically relate to plans AS03, AS08 and 

AS09 respectively. 

 

Construction works. During the placement of the ceiling panels of 

the first floor, I was checking the work methodology and ensuring 

proper implementation. They perform different photo shoots and 

documented their performance with the time of placement of the 

panels. 

 

The process was simple and quick, although several problems to 

work out. One of the workers in charge of taking the panel with 

flanges crane. Then, through a walkie another operator   

 
Figure 3 Location of the crane and the area of panels for roofing of first floor. 

 

Figure 1 Final state, after the functional replacement of roofs retaining beams. 

 

Figure 2 Execution process of the placement of the profiles L150.90.10  

of first floor. 
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communicated with the crane operator to raise the panel and place it 

on the corresponding area; when the panel was a reasonable height, 

the three workers went panels and forced them to come into contact 

with profiles by means of hand. The only tool that was used to 

handle tasks that require more force - see figures 13 and 14. 

 

They were riding the roofs starting central bay, west, and finally the 

east. The workers were on the wooden beams and curved ceramic to 

place the first panel, once this is conceded, could work on it without 

risk - see figures 13 and 14. 

 

We observed various mistakes and problems in placing wooden 

panels. Firstly, in many cases, the panels did not fit long because 

they played with screws metal profiles, therefore, had to scrape and 

polish these areas. On the other hand, in many cases, the panels were 

too long and had to cut through a radial. The worst problem they 

found was the lack of lace in the third panel of the east bay, 

corresponding to the ceiling of the room 1.4; An error cutting that 

were addressed in situ cutting 5cm lace making, this fact makes the 

joint between the panel and the adjacent not so precise and regular, 

as it is on the boards of the panels cut factory - see figure 15. 

 

At the same time, on the very day before and that made the 

placement of panels was raining and they create huge water 

accumulations. For this reason it was so much about it before placing 

wooden panels would not be water on the vaults and wooden beams 

of the first floor; even so the roof was very wet. 

 

These last mistakes are caused by the lack of professionalism and 

experience of the team of carpenters, who in turn, have not ceased to 

advise and help for experts in the placement of these structural cross 

laminated timber panels. 

 

As we were placing the panels have to be united among themselves 

and with the profile cash charge to sustain and transmit loads to the 

structural walls of the panels. To join the panels themselves are 

made from perforations lace protruding from the panel above, 

oblique way up to touch the other panel; the screws that are placed 

on these holes are 5mm diameter (160mm) board placed 5cm and 

each 20cm. At the same time, work to anchor the panel and the 

profile has been made over the panel with screws SFS WS-T 7mm 

diameter 5cm placed every 60 cm from the end of the panel. 
Figure 6 Execution errors: lace panel without and cutting 

the area in contact with the screw profiles. 
Figure 5 Section schematic of the process of assembling of cross-laminated timber panels of  ceilings of the first 

floor. 

Figure 4 Process assembly of wooden panels contralaminada to replace functional ceiling beams conservation -central room, west room and east room. 
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For the realization of the roof of the first floor have taken a full day 

and morning.  

 

Later, it was completely closed structure, plugging holes factory that 

had panels with pieces of wood of the same size. These holes have 

been used for handling and positioning of the ceilings. 

 

 

2.3.4 Substitution of roofs without conservation of 

beams 

The ceilings which have not been kept wooden beams and ceramic 

vaults as a decorative element has been the rooms 1.3a, 1.3b 1.4C 

first floor - see Figure 16. Neither have been preserved original 

ceilings in the room the entire 1.5 or ceiling of the second floor; 

ceilings latter two cases match the roof of the building, so we 

worked differently; for this reason, the following section 2.3.5 will 

be developed roofing cover. 

 

As regards the type of metal profiles which support and load panels 

are still the same premises where the ceiling beams preserved, since 

the choice of profiles comes from the arrival of the panel profile, and 

in this case is the same way, horizontally. So combine profiles 

150.90.10 The type of 1m length or length equal to the length of the 

wall panels depending on whether they support or loaded. The 

profiles are galvanized drilling screws every 40cm diameter 12mm 

epoxy resin Hilti Hit-RE500 in staggered formation wing to hold it 

upright to the wall and screws HSB diameter 5cm (120) each 20cm 

horizontal wing to join the panel of wood. The minimum length of 

2m has been multiple and larger 20. 

 

The placement of metal profiles follows the same guidelines that 

profiles are kept on roof beams. It regularizes the wall levelled 

profile, to make drilling the correct point, removes dust inside and 

chemicals are injected epoxy resins, place the screw is woman 

hammer curls and hand. After 24 hours, completely screwed bolts 

and sprayed with spray heads to galvanize them. Has seen fit to 

make a compact retrospectively by cement mortar in order to ensure 

contact between profile and wall. 

 

The panels are distributed across of roofs of the halls 1.3a, and 1.3b 

1.3c. The first transverse panel, had a width of only 2.40m and had 

to fit one side as the other rested on the profile of a meter; the width 

of correlative panels was 2.35m, squeezing out the 5cm 

corresponding to the groove; however, the length of the panels was 

constant and the width of the bay. 

 

The works of laying panels in the halls 1.3a, 1.3b and1.3c took place 

during the same day that they were placed in the other rooms of the 

first floor where we kept the original ceilings. For this reason, the 

crane, the area of acopio of timber panels and workers was the same. 

 

Works office. The office works have been carried out in conjunction 

with the work of roofs where conserve wood beams and curved 

ceramic, so plans were made the same. A particular work in this area 

has been the change of direction of the panels to the original plans of 

the project, as initially were placed so that loaded the walls 

perpendicular to the facade, while it was decided to work load panels 

northern facade and its parallel bay. This change can be seen in 

Appendix I. Masia Can Monés the plans which provides plants with 

distribution panels, AS02 and AS03. 

 

Construction works. I remained on site at the beginning of the 

placement of the panels in the area. Although I was not during the 

afternoon, I could understand how they work, because they had no 

roof and stepped on or potential dangers that could be happening. 

 

The process was also the same as in the previous section, an operator 

panel took the crane and through a walkie another operator 

communicated with the crane operator order to place the panel on the 

corresponding area, where three workers forced them to put them on 

profiles. 

 

 

The assembly of the panels was different for the rooms 1.3 that for 

the room 1.4c.  

 

The halls 1.3, originally had no roof, were removed at the beginning 

of the works as they were in very poor condition, which is why the 

workers had to help a framework of a collective level place the first 

panel -a room 1.3c-; once it was located correctly, it could climb on 

and intervene more comfortable - see Figure 17. 

 
Figure 7 Assembly of cross-laminated timber panels to replace roofing beams 

without conservation, working on scaffolding. 

 

Figure 8 Final state after replacing ceiling beams without retained. 
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Instead, the room still had 1.4 ceiling and is thus made the same way 

it did with conservation beamed roofs, working on these. Later, 

acting under, withdrew beams and vaults. 

 

The execution errors were not as specific as in other rooms, but 

generally had to alter some panels do not touch any of the metal 

screw profiles. One thing to note is that the scaffold used, it had no 

socle or support element of the pavement had not used it for 

levelling walkways and work more safely. By the time that workers 

were using, reached the safety coordinator, who recommended using 

a mobile scaffold socle and handrail. 

 

As in the previous case, and will be so in all roofing panels 

multilanguage must unite with each other oblique holes in the board 

and every 5cm and 20cm diameter 5mm screws (160mm). The 

anchorage between the panel and the profile has been made under 

SFS screws with WS-T 7mm diameter 60 cm each placed 5cm from 

the edge of the panel - see Figure 18. 

 

For the realization of the roof of the first floor have taken an entire 

afternoon.  

 

In this case, it also closed the holes of the panels of the structure, in 

order to further consolidate the roofs. We used pieces of wood of the 

same volume. 

2.3.6 Substitution of ceiling�s roofs 

The farmhouse Can Monés are two ceilings, one of them is the room 

is 1.5, located in the eastern aisle, this is a sloping roof of a hillside. 

The other relates to all the ceilings of the second floor rooms, which 

make up two sides of a sloping roof. 

Both decks are made of the same construction system, using cross 

laminated timber panels of 128mm thick, to reduce loads. The width 

of the panels was not contiguous in all of 2.35m, narrows itself 5cm 

of the groove; they were arranging panels with panels 2.35m 1.20m 

wide. 

 

Given the state of degradation of most of the beams of the ceilings, 

we have been removed all the beams and vaults of both ceilings. 

However, the two have been preserved trusses and struts that are on 

the second floor at hall 2.1, but no structural function and only self-

supporting function. These trusses have received treatment by 

injection and spray fungicide. If in the future, the questions is, their 

removal was necessary because it would be possible not affect the 

structure. 

 

The crane that was used was the same as that placed panels of the 

ceilings of the first floor, but it was located in north facade at the rear 

of the house; the devotion of cross laminated timber panels stood on 

the side of the west front, these two areas are surrounded by tall trees 

and abundant vegetation; therefore the field of view of crane 

operator was almost non-existent - see Figure 19. 

Ceiling of room 1.5 

 

The ceiling of the hall 1.5 is a hillside sloping roof; part of the 

closing of the module side of ground floor and first floor. The panels 

have a thickness of 128mm to reduce expenses - see Figure 20. 

 

The ceiling of 1.5, since it is a sloping roof, it has established a 

criterion for choosing different profiles; for the wall that corresponds 

to the east façade has placed a profile UPN 160 galvanized profile at 

the same time makes lintels windows of this room. For this reason, 

the holes are located on the soul jambs, using screws 12mm diameter 

(200mm) every 10cm with epoxy Hilti Hit-RE500 in staggered 

formation. On the opposite wall is used as a profile of the first floor, 

L 150.90.10 galvanized drilling screws every 40cm diameter 12mm 

epoxy resin Hilti Hit-RE500 staggered formation to the vertical wing 

to hold up to screws and wall of HSB diameter 5cm (120) each 20cm 

horizontal wing to join the panel of wood. They have compacted 

subsequently cement mortar to ensure contact between profile and 

wall - see Figure 21. 

 

The panels of the room 1.5 distributed longitudinally along the route 

south side of this room.  

 

The execution and equipment of carpenters who solved the ceiling of 

the room 1.5 was the same as on the second floor, and the crane, its 

location and the area of devotion panels. 

 

Works office. In this roof, I also realize the plan of distribution 

profiles hall 1.5. At the same time, I made a section of the area 

which had screw profile UPN 160, hall 1.5 to anchor the wall, 

performing the function of threshold; I define the details of the stolen 

panel, profile and wall. 

The totality of these last planes can be seen in Appendix I. Masia 

Can Monés plans, AS03, AS05 and AS10. 

 

Construction works. As the realization of this room was the 

antecedent to the second floor and was such a concern for the 

implementation of the second roof; I was in the work of the panels 

during assembly hall 1.5. I documented the whole performance and I 

determined then explained several problems that are related to 

cutting a wrong and a lack of sensitivity when working. 

 

Figure 10  Location of the crane and the area for pannels for the ceiling of the room 

1.5 and the second floor. 

 

Figure 9 Union between wood panel by screws and metal profile SFS WS-T 7mm 

diameter 60cm every 5 cm of the edge of the panel. 
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The process of placing the panels was also the same the other two 

ceilings: Crane climbed up the area where the panels were placed, 

and the workers went to the hands and placed instead. 

 

The assembly hall 1.5 Panel began by contact north side and then 

went straight mount. The workers were placed on panels already 

prepared its proper place - see Figure 22. 

 

Errors execution room ceiling 1.5, did not take to arrive; I realized 

that the first came with lace panels on both sides; placed fitting with 

the protruding upper 5cm in touch with a southern façade, this 

mistake is due to a lack of understanding of the distribution of the 

panels and their operation. Therefore it is easy to perceive little 

concern when doing the work correctly and the lack of knowledge to 

work with this type of panels. To arrange this problem were 

screwing under two consecutive slats 5cm wide to try to continue the 

panel, which will get very poor. The same mistake happened the last 

of the panels that make up the sloping roof. This is the panel that was 

in contact with southern facade, it also had two broom, but in this 

case, 5cm who were fit enough to place it in the appropriate space; 

so they had to lower the panels to the area and cut groove until 

smooth left side panel - see Figure 23. 

 

These facts show that really is not spontaneous and occasional 

errors, but it was his tactics did not realize how drawing and cutting 

the panels, they did not know their exact dimensions nor the future 

that could appear mistakes to work. During the visits of works, the 

architect Sandra insisted that the worst of the problems that the 

panels would be made shorter, since it can be added to the carpentry 

work not as a unitary element. This was a complicated issue and the 

work suffered greatly for fear that the roofs do not work well for 

most to stay calm, Sandra said it was best to instruct the panels 

larger. The fact was that in asking some stories with larger panels 

(panels a complex area or a place where doubts could arise), ordered 

all the oversized, knowing that the work should do many of these 

tweaks and cut pieces. 

 

These jobs have delayed the work and the placement of the panels; 

although in this room, have not caused problems or serious 

repercussions.  

 

 

The panels of the room 1.5 must join together by making them work 

as a single plane were used screws, placed obliquely to, 5mm 

diameter (160mm) to each 5cm and 20cm board . Similarly, joined 

panels with profiles screwing over at the end of 5cm panel screws 

SFS WS-T 7mm diameter 60cm each. The main premise was that it 

had to enter the top surface of the panel in contact with the metal 

profile, both with UPN160 as in L150.90.10. To ensure this contact 

was determined using a piece of wood in the shape of a wedge entire 

length of the profile, this should have been incorporated before 

placing the panels, but it was not. 

 

In the case of 160 UPN profile could not be done this way because 

the profile does not have the necessary holes to attach the wedges; 

therefore they had to place the panels were already theoretically a 

single plan. But not only the wedges were placed before the panels -

which generates a concentration of forces on the edge of the panel; 

the wedge shape allows distributed load efficient- but continued to 

put panels on the roof of the second floor without having finished 

screw and fix the ceiling of the room 1.5. 

It was at this point that we had to intervene to first completely 

finished ceiling of this room. However, among them carpenters 

workers were not well organized, because at a certain time, unless 

we were doing to control almost screwed structural wood panel 

profile without having placed the wedge. As we saw, carpenters tried 

to carry out their work so that the crane was the minimum possible 

time to work, so the methodology was to place ceiling panels, 

screwing them together by which remained fixed and minimally 

continue with the next roof completely without finishing first. This 

fact had delayed the industrialists who had to make structural 

composition not covered because they could not begin to put the 

different layers that make up the roof, if the panels were not screwed 

profiles. 

 

The completion of the ceiling of the room 1.5 lasted a morning.  

 

Later, have also covered the holes with pieces of wood panels in the 

same volume. 

 

 

 

 

Figure 12 Final state after replacing the roof of ceiling of the hall 1.5. 
 

Figure 13 Profiles L150.90.10 and UPN160 where loaded wooden  

panels of the room 1.5. 
 

Figure 11. Assembly of cross-laminated timber panels for replacing  

roofs covered room 1.5. 
 

Figure 14. Execution errors: lace panels in the areas of contact with  

north and south facades. 
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Ceiling of second floor 

 

The ceiling of the second floor is a sloping roof with two sides that 

gives service to all the rooms on this floor. We used panels of the 

same thickness as the room 1.5 - see Figure 24. 

 

The sloping roof of the second floor has around the perimeter of a 

profile designed to counteract the inertia wants to suffer the ledge 

and create an effect of ring around the entire house. It is a 

discontinuous profile Z comprises a type L 150.90.10. 12mm 

diameter screw every 40cm with epoxy Hilti Hit-RE500 to hang 

vertically, to attach to the wall and 5mm diameter screws HSB (120) 

each 20cm in horizontal wing to join the cross-laminated timber 

panel; and a L-type profile 150.150.10 50cm long screw, horizontal 

wing to fasten the wall, each 10mm in diameter 5cm to 20cm the 

beginning of the profile. The two profiles are joined by a weld on 

both sides of the profile, both profiles 5cm overlapping and creating 

a profile Z 25cm tall. It should be noted that despite the profiles have 

a dimension of about 2 meters long, since panels are connected with 

each other and with their own profiles, ensures unity of the whole 

entire roof deck. 

It was decided that the work would come profiles welded, galvanized 

and perforated factory to ensure a good performance against 

weathering to which they are exposed - see Figure 25. 

 

The placement profile Z follows the order of execution of other 

profiles, but with a particularity. We had to re-grow, prior to the 

placement of the profile, the coronation of the facade walls which 

support 150.150.10 profile that forms the top of the profile Z, for the 

purpose of leveling the wall and to continue the slope of the roof 

explained in section 2.4 of this document covers. Wing screws 

horizontal profile than they anchored the coronation of the wall the 

same way they do other profiles. 

 

To ensure the contract between the profile and the wall has been a 

retacat. They formed a casing with an opening around the perimeter 

of the reverse L profile by lime mortar, mortar poured through this 

opening Sikagrou arid, - with very small and very fluid consistence - 

cupola, to observe that overflowed for drilling horizontal wing 

profile. 

The second floor panels are arranged parallel to the north and south 

facades, and its length was 7.80m, making the slopes settle one 

piece; this distribution followed from the south side to 20cm before 

reaching the bay which hosts cross the hall 2.3. These bay transverse 

panels are arranged perpendicular to the north and south facades and 

have a length of 5.10m to reach the final fit of the panels placed in 

parallel to the north and south facades. The ridge is formed in the 

first distribution panel, after the meeting of the faces that made the 

width of the panels. However, in the second distribution, the ridge 

was formed to meet the faces that make up the length of the panels. 

 

The second floor level of the pavement, after making functional 

replacement of the roof, the level has risen 20cm. For this reason, the 

height of openings and inner sides in contact with the east and west 

walls of the second floor that was 1,9m, currently is about 1.7 m in 

height. This is why during monitoring work was discussed between 

the heights and therefore rise up the ledge of the roof, but this option 

was discarded because the historians of the City Council of El Prat 

de Llobregat wanted to keep possible the original appearance of the 

house. This should be taken into account when you perform the 

activity in building their suitability. 

 

The roof deck have been made consecutively, having begun work on 

the hall 1.5, therefore its implementation, the auxiliary equipment 

and the carpenters were the same  and crane their situation and the 

area of devotion panels. The only difference was that he was in the 

profiles that would be placed on metal panels. 

 

 

Works office. Like other ceilings in the office I was doing in terms 

of distribution profiles of the second floor. There has been another 

section in order to understand the limited height is available to the 

east and west sides of the second floor. Another task was the detail 

of the drilling profile Z, as well as the various meetings 

between panel and wall profile. 

The totality of these last planes can be seen in Appendix I. Masia 

Can Monés plans,AS03, AS08, AS11 and AS12.  

 

Construction work. As I mentioned at the beginning of the project, 

specifically in section 2.2.1 Timeline and organization, draw and cut 

of wood panels for the second floor did a technical work outside. 

Obviously, there was some nervousness for the execution of the roof 

Figure 15  Situation of workers to be assembled panels cover  

the roof of the second floor. 

Figure 16 Profile Z profile comprising L 150.90.10 and 150.150.10. 

Subsequent compact with Sikagrou mortar.  

 

Figure 17 Final state after replacing roof cover second floor. 
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of the second floor, therefore completely documented and its 

implementation, the work I was doing for a week monitoring the 

execution of the roof on the second floor. 

 

The process was the same as the rest of the ceiling: one of the four 

operators in charge of taking the panel flanges crane  a second 

operator went through the walkie with the crane operator to place 

between the panel and the three workers were still forced the panel 

with their hands, as they did in the first of ceilings to fit it and place 

it in the appropriate place - see figure 27. 

 

Before mounting the panels second floor, there was a regularization 

mortar without retraction, the coronation of all the walls which 

support the panels, namely on the inner walls of dividing bay and on 

that form of the box scale; on this, a lamina neoprene 3mm 

thickness, as indicated in the project. This, he wanted to stick to the 

wall with cement glue, but it did not work and finally stopped placed 

by gravity. 

 

The order was assembling facade south to north side, west side and 

east facade; that is to say, the first panel corresponded to what was in 

the front corner of the south and west, and the second corresponded 

to what would be placed in the front corner of South and East; 

consecutively in this order, until the point where the panels change 

direction - see Figure 28. 

 

Being controlled daily procedure of placing the panels, among other 

tasks, I slowly was giving agility and ability to see possible errors at 

the beginning of my monitor not work assimilated. Thus I saw the 

panels perpendicularly to north and south facades, settled 

irrationally. First they put the two panels that made up the ridge, then 

the panels corresponding to the west side, beginning in touch panel 

on the front west until the first panel that forms the ridge; to 

continue, rather than work on the ridge symmetry, ie, the panel 

initially placed in contact with the east façade and the following 

panels fitted by gravity. The first panel ended settles the eastern side 

was the adjacent ridge panel of this aspect, having to lace reverse 

logical and much stronger. 

 

 

 

 

Figure 18 Process assembly of cross-laminated timber panel for the replacement of roofs covered. Photographs obtained by GoPro installed on the crane boom. 

Figure 19 Section schematic of the process of assembling cross-laminated 

timber panels on the roof of the second floor. 
Figure 20 Details of the assembly process. 

Placement and bonding of wooden panels. 
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To place the first two panels, operators are located in the five levels 

of scaffolding south façade and the crowning of their own facade. 

Similarly, to place the panels perpendicular to north and south 

facades stood on the scaffold and the coronation of the north, and on 

the cross-laminated timber panels already set properly. In this case, it 

was very necessary to use harnesses to attach to a lifeline, as I 

observed was not too safe. The lifeline that put carpenters was based 

on three strings joined together, the first of the strings tied to 

Bragues panels that were already placed, tied for second at the first 

corner, and a vertical elements of the scaffold and the other third was 

located on the south side of the wall crest at the ends tied to the 

scaffold. Therefore it is a lifeline that was not safe for timber or for 

the rest of the operators of the work performed other work, as any 

movement could cause turmoil scaffolding and falling 'any operator 

in the same or different level. This objection is the repeated several 

times, and finally placed the lifeline safely. 

 

Save the geometry of the roof was involved anchoring the wood 

pieces profiles to absorb up to approximately 10cm gap between one 

extreme and the other. This force of the piece, and given that the 

bulk of 128mm ceiling has been able to take this simple deformation 

of a plane ruled surface that is visually negligible. 

 

On the roof of the second floor the assembly process was much 

slower, because they respect a straight line exactly the ridge. At first, 

they were placing the panels without knowing for sure if the line 

created the first two panels together was exactly the ridge; however, 

the panels were being followed, until the moment when the surveyor 

reframed the ridge line. To adjust the seam panels that form the ridge 

used a prop with a wedge screwed on top of this, the force did prop 

up the panel that was located at a point lower. This intervention had 

the repeated almost all the panels. The process executive, therefore, 

was to go placing the panels in the order described above, and based 

on rethinking the ridge determined by the surveyor, adjusted, where 

necessary, the height of the panels using the wedge strut ; in turn, is 

screwed union of the panels that make up the ridge with two screws 

HBS 5mm diameter (120mm) every 20cm - see Figure 29. 

 

Errors on the roof of the second floor were not as specific as in the 

case of hall 1.5, but has been suffering during the execution. They 

have had to adjust the height of the panels on many occasions and 

the tools used have not been adequate. Inside the rooms on the 

second floor, there are joints between the panels, the panel areas and 

areas where mass chopped panel fails to fully support on the profile. 

 

The second floor panels had already been screwing during their 

placement to form the ridge, but lacked other screws. They perform 

one hand, drilling every 50cm on the inner walls of the coronation 

splitters stairwells and corridors, using a first drill until the 

coronation of the wall and a second drill to drill neoprene and the 

wall ceramics factory with the hole made, place rods diameter 10mm 

(300mm) and introduced on the basis of hammering; on the other 

hand, place screws oblique 5mm diameter (160mm), each 5cm to 

20cm board to link the panels together lengthwise. To perform this 

task, in cases in which one of the panels was below the other 

carpenters use a prop with a small wedge of wood screwed to the 

lower panel and quite up to it and another operator the conference 

screws oblique. To join the panel with the profile Z is acted on by 

placing screws every 60cm - see Figure 29. 

 

The completion of the roof of the second floor was working for five 

full days, with three days against the team of carpenters planned. 

This delay is due to several factors; on the one hand, the miserable 

three-dimensional drawing of the roof and cutting panels; for another 

hand, the lack of experience with this type of material and 

ingratitude when listening tips, and last in rushing to try to take the 

lift to the work the least possible time, thus various problems 

originated in the assembly. 

 

To completely close the structure, they cover the holes 

that have wooden panels used for manipulation with pieces of 

wood of the same diameter. 

 

2.4    DEFINITION OF THE WHOLE CEILING 
 

The farmhouse Can Monés has two sloping roofs, located in the hall 

1.5 and all of the second floor rooms. Both covers have the same 

elements of composition, such as an insulating material, a waterproof 

material and a series of wooden rake favor ventilation and 

evacuation of rainwater as well as the placement of the tiles. 

 

Both decks have reused the original tiles of the house that were 

saved during his clearance but have also had to incorporate ceramic 

tiles and new ceramic commissioned a craftsman who has played 

parts initials. 

 

To create the covers, I was also on site to monitor the effects of the 

most important aspects of its implementation. 

 

The insulation material is represented by two layers of cork slabs 

100x50cm high density 60mm thick, so it is a 120mm thick 

insulation. These plates came to work in packs of 5 8 clear cork tiles 

and climbed directly to cross-laminated timber panels by crane to 

place the panels, since when have wood panels located and bolted 

began assembling the covers. Therefore, the carpenters were still 

working in the work, particularly in the roof of the second floor. The 

cork tiles were being placed on the panel trencajunts followed one 

another and from the ledge to the front of the second floor to be 

supporting them on each other, so that the placement was dry and 

without any screw. To make the trencajunt had to cut one of the 

plates in half in odd rows. The second level at the time of placing the 

plates in trencajunts among themselves so they had to be the first 

layer, so in this case, the average plate was placed in two rows. The 

cut of the plates was very simple and fast to determine half of the 

plate was only required short side of another, and cutting was done 

by two passes cutter and once dry, which favored distribution of 

wood panels and limited wastage. 

Having plates in trencajunts insulation helps unify functionality 

avoiding to appear together on the ability thermal insulation does not 

work - see Figure 30. 

 

On the high-density cork tiles was placed impermeable material, is a 

sheet-breathable waterproof Tyvek 3mm thick; characterized by 

minimizing the risk of interstitial condensation and contribute to the 

environment because it improves the energy efficiency of buildings. 
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The blade came in rolls of 1.50m in width and 50m in length. This 

would unrolling and placed perpendicular to the slope of the roof 

without any cut in the entire length of this; and the Canal Zone to 

reach the front of the second floor. In this way the rows closest to 

front sheets were above those located further east, overlapping 

approximately 15cm. 

The correct positioning of the sheet was very important to prevent 

the seepage of water inside the house and to favor the management 

of the water evacuation. The blade also waterproof and dry place 

without any screw. 

 

In order to hold the plate and create a waterproof camera ventilated 

they have two levels of wooden rake waterproof, with a look of 

green color- 40x20mm. The first level of rakes was placed in the 

same direction as the slope of the roof to enter to the effect that if 

water could properly evacuate up to the gutter. These are rakes 

grabbed screws 180mm long and 20mm in order to transfer the bulk 

of its own rake, the 3mm thick sheet of Tyvek, the two 120mm thick 

layer of cork tiles and high density anchor in wood panel 37mm. 

 

The second level is arranged rake perpendicular to the direction of 

the slope of the roof and the first level of rake, creating a grid of 

70x70cm, in order to form a chamber ventilated the entire surface of 

the roof. These bolts were screwed to the first 30mm in length, in 

order to transfer the 20mm thickness own rake and anchor at the 

bottom 10mm. 

 

On these two levels, also had a third water-resistant, for the purposes 

of helping to place the tiles correctly following the technique of tin 

per channel. At first, they have parallel to the slope of the roof, 

creating a grid of couples separating rake 2cm between the two rake 

comprising 7cm between the couple and the couple anchored the 

second consecutive level of rakes by screws 30mm long. 

 

During the execution of the roof of the room 1.5 industrialists that 

the government began to put different levels of rake and found that 

the third level to carry it took too much. So during our stay in the 

work, asked to change to another third level of rake with 14cm 

100x20mm separated them and thus creating the same starting grid. 

This distance is the very size of the tile cover, fits well in order to 

ensure that the roof gutter and do not move.  

The solution it seemed reasonable as long as the rake has the same 

technical characteristics as the original - see Figure 30. 

 

The roof eaves, which generates protecting and restoring facades 

was respected in the affected areas. Were placed ceramic shaping the 

gutter. As I mentioned earlier some of the ceramic pieces are the 

original gutter to the house, however others have been reproduced by 

a specialist craftsman.  

The piece of gutter comes with its own set of tile channel bonding; 

Some of them also have a protruding feature with gargoyle. The 

pieces that have been recovered were scratches to remove surface 

dirt that they could have. 

To put the pieces of gutter connected wing channel had to pierce the 

center of the channel one by one through a drill and anchored with a 

margin of movement of the piece, the last wooden rake the second 

level - in this case the rake was 100x20mm, to withstand the weight 

of the piece gutter. 

 

To end the sloping roofs of the house had placed the tiles Arabs. As 

in the case of the pieces of gutter, they could also be the original 

farmhouse, or a reproduction. The placement of the tiles was 

performed using the technique llata per canal based on putting 

shingles convex shape, creating a channel in the space generated by 

the wooden slats of the third level of rakes, following the direction of 

slope of the roof, one over the other starting area in contact with the 

front of the second floor and up to the gutter ceramics. At the same 

time, for every two tiles convex channel types, two different rows, 

place a tile cover concave, this time from the area where the gutter is 

located to the front of the second floor. 

 

Among the pieces covers incorporated lime mortar, who had no role 

in union but only contributed to the cover weight effects of the wind 

it from winning any tile. 

These then have been the main premises for the creation of roofs 

found in the farmhouse Can Monés, but each of them has presented a 

particular incident have been resolved to work through our stay. 

 

Works office. For the implementation of the covers I was squeezing 

the details of structure panels mentioned in paragraph 2.3.5 Roofs of 

ceilings layers that comprise it. They had to incorporate the third 

level of Rastrelli, determined to work as well as more specific 

elements of each of the covers.  

The roof of the hall 1.5, I detail the area where the piece of pottery 

and plinth screed mortar without retraction of the gutter area, in 

order to give continuity to the slope of the roof. On the second floor 

deck, is the interruption of senior rake in the meeting with the profile 

Z. All the plans can be seen in Appendix I. Masia Can Monés plans, 

AS10, AS11 and AS12. 

 

Construction works. During the execution of the composition of the 

covers I was not the work continued as such for the realization of the 

functional replacement of roofing, but I could be in the placement of 

each layer on both decks. The works have been very specific and not 

as ordered in other cases, because the realization of the two decks 

has made alternate, hence explain each one individually, but trying 

to link the maximum possible. 

Figure 21 Composition of the cover: slabs of cork, 

foil waterproof and rakes. 
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