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ESTAT ACTUAL I PATOLOGIES

Estructura ala principal convent

Estructura claustre

Estructura i impermeabilització cobertes

Podem dir que l’estat general del conjunt és força correcte, no es troben 
grans problemes estructurals com esfondraments de forjats, murs o voltes. 
Cal destacar que tots els elements arquitectònics compleixen la seva 
funció estructural i només s’ha d’intervenir en els morters, arrebossats i en 
la substitució d’alguna peça com llindes, brancals o escopidors.
Només s’ha trobat una esquerda de grans dimensions que afecta 
l’extrem oest de l’ala principal. Considerem imprescindible l’anàlisi i la 
reparació d’aquesta esquerda perquè no efecti en la futura intervenció i 
en la correcte execució del projecte.
La causa principal d’aquesta esquerda és un canvi en l’estat inicial de les 
càrregues, a l’edifici es va afegir un ascensor interior sense haver reforçat 
la façana i l’estructura anteriorment. A sobre de la coberta es va construir 
la caseta de l’ascensor amb la respectiva maquinària que juntament 
amb altres factors van influir en la provocació d’aquesta patologia. Altres 
causes que han intervingut poden ser l’esgotament del mur degut a la 
seva vellesa i al seu poc monolitisma en quant als materials que el com-
posen, els factors atmosfèrics que amb la infiltració d’aigua han anat 
debilitant l’estructura i com a hipòtesi final podem subratllar l’assentam-
ent diferencial del terreny.
Es detecten esquerdes en les dues façanes de l’extrem de l’edifici (nord i 
oest), aquestes comencen en el coronament del mur i es van ajuntant 
poc a poc formant un “con” fins arribar als fonaments. Podem observar 
que la part del mur inclosa en aquest “con” és lleugerament més baixa 
que la cota principal de l’edifici.

La part més malmesa del conjunt és el claustre, que amb prou feines ha 
rebut un manteniment correcte en els últims anys. Per evitar l’entrada 
d’aigua per la coberta, s’ha projectat escuma de poliuretà, es tracta 
d’una solució provisional i de ràpida aplicació sense gaire criteri arqui-
tectònic. Com es pot apreciar en les fotografies totes les parts que com-
posen el claustre (arcs, columnes, voltes, coberta...) han patit el pas del 
temps i han deixat de complir la seva funció estructural.
Una de les principals causes d’aquesta degradació, és el material que 
composa el claustre i que ha anat perdent les seves propietats. Es tracta 
de la pedra de Folgueroles que destaca per la seva característica sorren-
ca, fet que juntament amb els agents medioambientals (gelades, humi-
tats, radiació...) ajuden a la desfragmantació del basament i capitells de 
les columnes com també de la reducció de la seva secció. Aquestes 
causes ens indiquen els problemes de pandeig/obertura que pateixen 
gran part de les galeries del claustre. En alguns punts s’ha intentat sol·lu-
cionar la patologia mitjançant tirant ancorats al nucli murari però 
aquestes han deixat de treballar a tracció, s’han oxidat i abracen parts 
molt deteriorades de les columnes.
Tractant-se d’un claustre de dues plantes, el forjat que separa les dues 
plantes és de voltes d’aresta de maó macís arrebossades amb morter de 
calç. En una de les quatre cantonades la volta ha cedit i s’ha creat un 
forat de considerables dimensions. Com a causa probable trobem 
l’entrada i l’acumulació d’aigua, possibles lesions en les diagonals a 
causa de càrregues excessives i empentes laterals.

Tant la coberta del claustre com la coberta del convent es troben en un 
estat força precari. Aquestes no han suportat les inclemències climàtiques 
degut a la seva senzillesa constructiva (coberta realitzada amb armadu-
res de fusta amb tirants, llates, rajoles i teula àrab i coberta feta amb 
cavalls, bigues, llates per canal i teula àrab respectivament) i els materials 
han sofert tota una sèrie de patologies.
Dintre d’aquestes patologies en destaquem les d’origen meteorològic 
provocades per l’aigua, la humitat i la radiació, les d’origen biològic cau-
sades pels éssers vius que ataquen la fusta (tèrmits, insectes, fongs...) i les 
d’origen químic que són degudes a la desintegració de la lignina pels 
raigs ultravioleta i la llum solar.
Les principal lesions de l’estructura de la coberta són la disminució de les 
característiques de la fusta, el canvi de la seva tonalitat, la desaparició 
de fibres com també l’aparició d’esquerdes, tots aquests fets provoquen 
pèrdues en la resistència.
L’estructura de les cobertes que pateixen patologies no es poden tractar 
o resulta molt dificultosa la seva restauració i és preferible la seva substi-
tució.

1- Enderroc de la caixa d’ascen-
sor per tornar a l’estat de 
càrregues inicial

2- Apuntalament del mur a recalçar 3- Perforació dels fonaments,
col·locació de l’armadura, injecció de la 
“lechada” a baixa pressió i recuperació 
de la camisa

4- Repetició de la mateixa operació 
desde d’intre de l’edifici.

5- Col·locació dels tirants perimentrals per tal de lligar totes les façanes 
i evitar que es segueixin obrint

1- Apuntalament de tot el claustre 3- Retirada de totes les voltes d’ar-
esta trencades i reconstrucció 
d’aquestes.

4- Retirada de les columnes malmeses per sanejarles o substituir-les per unes 
de noves. Per poder extreure les columnes previament s’haurà d’apuntalar 
els arcs adjacents.

5- Col·locació de nous tirants d’acer  
per evitar que es seguixi obrint la 
façana.

1- Estat actual de la coberta, 
estructura malmesa, filtracions 
d’aigua i teules en mal estat.

2- Retirada de cada una de les 
capes que formen la coberta 
actual. Les teules es natejaran i 
s’aprofitaran totes les que es pugui.

3- Col·locació de cada una de 
les capes que formen la nova 
coberta. Estructura de fusta 
sanejada o nova, col·locació 
de “unduline bajo teja” per tal 
d’evitar les filtracions d’aigua.

5- Col·locació de canalò i baixants 
per evacuar les aigües pluvials

Com a millor solució per poder resoldre aquesta patologia s’ha d’actuar sobre els fonaments per evitar que l’edifici 
continui assentant-se i recolzar-lo sobre un estrat dur i segur. Després de descartar les opcions de recalçar excavant i 
col·locant una  sabata a sota de l’existent o de realitzar un cinturò als fonaments per la seva complexitat, s’ha optat 
per recalçar mitjançant micropilotis. Aquesta opció et permet recalçar els fonaments amb una màquina de petites 
dimensions i de forma que no has d’excavar per sota del nivell de fonamentació.

Un cop consolidats els fonaments es procedeix a la substitució de la llinda trencada i a l’atirantament de les façanes, 
abraçant l’edifici com si fos un cinturò.

Sent una de les parts més deteriorades de l’edifici, és on més peces s’han d’arreglar o reconstruir.
Veient els seu mal estat, el pandeig de les columnes i la caiguda d’una part de les voltes d’aresta, es decideix apuntalar 
tot el claustre, tan la planta baixa com la planta primera.
Pel que fan les arcades hem de tenir en compte la deterioració de les juntes exteriors a causa d’agents atmosfèrics fet 
que provoca l’acomodament i les deformacions en les peces de pedra. La solució més segura es el repicat i saneja-
ment de les juntes i el posterior reomplert i reforç dels buits del mur per tal d’augmentar la superfície de descàrrega.
En quant a les voltes d’aresta, s’ha de sanejar el gruix arrebossat del guix (morter de calç) i reconstruir la part de volta 
caiguda.
Per tal de poder treure les columnes deteriorades per sanejar-les o substituir-les per una de nova, s’haura d’apuntalar els 
arcs adjacents.
Un cop realitzades totes aquestes operacions s’atiran-te el claustre lligant-lo al nucli rigid del cos central per tal de que 
no continui pendejant.

L’estat precari de les teulades és el principal origen de degradació de l’edifici, per tant s’ha de realitzar la seva repa-
ració o substitució.
Els sistemes constructius  tan bàsics que es van utilitzar per la construcció de les cobertes han ajudat al llarg del temps a 
l’aparició de fongs, humitats i tèrmits que fan imposible el tractament i recuperació de la fusta. Es desmuntaran totes les 
cobertes aprofintant el màxim nombre de teules per el seu posterior ús i es col·locaran noves encavellades amb fusta 
l’aminada tractada de molta millor qualitat.

2- Es retiren totes les capes de la part 
superior del forjat per tal de poder 
arreglar les voltes d’aresta. Posterior-
ment en comptes de amb runes, s’om-
pliran les voltes amb arlita.

4-  Col·locació de les teules noves a la part interior de la coberta 
i les velles a la part superior, per tal de preservar l’imatge real que 
tenia el convent
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