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“Les masies catalanes, més que obra de l’arquitecte serien obra de la naturalesa: la 
pagesia  creix com una flor del nostre paisatge, feta de la pedra de les seves muntanyes, 
i del fang de les seves valls” 

Josep Puig i Cadafalch (1867-1956) 
Arquitecte modernista català 
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RESUM 

Aquest treball, pretén descriure amb tot detall, com es la masia. Fent recerca en els seus 
orígens històrics,   coneixerem l’ evolució  i les ampliacions de l'edifici,  des del seu origen 
al segle XV fins que van marxar els últims masovers els anys 60 del segle XX. En 
aquest recorregut, veurem com la casa es va fortificar primer , protegint-se del 
bandolerisme, i després coincidint amb períodes de bonança econòmica de la pagesia 
catalana, la casa experimentava ampliacions,  el forn, el graner etc.. La manera en que es 
vivia en aquestes cases ens ha ajudat a posar en valor  aquells elements arquitectònics que 
cal preservar, com son el forn, l’arc de mig punt de la porta d’entrada, els festejadors de les 
finestres, la sala o la pica de pedra. 
En la  descripció arquitectònica  es   descriu la composició de l’edifici, els seus volums 
distribució i usos. Aquí podem adonar-nos de com es la casa en el seu conjunt i la distribució , 
amb el bestiar a la planta baixa, l’habitatge en la primera, i a les golfes,  el graner. A l' 
habitatge la part mes important era la llar de foc on es menjava i es feia vida en grup. Era un 
espai domèstic i vital, on es barrejaven les funcions de cuinar, de menjar, de relació familiar, i 
de treball domèstic. 
La descripció constructiva  ens permet conèixer amb detall els sistemes constructius  
i materials de l'edifici, descomponent-lo en  estructura vertical, estructura horitzontal, 
coberta, façanes i tancaments i les divisions interiors. Adonant-nos de les virtuts i mancances 
d’aquests sistemes. Com a virtuts,  podem anomenar que la casa esta fonamentada sobre 
una roca, evitant assentaments diferencials, així com humitats de capil·laritat; els sostres 
amb encofrats de guix molt comuns a la zona, tot i que difícil de justificar, resulten molt mes 
monolítics que els de maó ceràmic, perquè el guix abraça les bigues; Els revestiments de 
morter de calç, que protegeixen les façanes, deixant respirar el mur. Com a defectes 
constructius, mes que defectes serien errors d’execució, o que simplement s’adaptaven 
al que tenien, com per exemple, jàsseres de poca secció per la llargada que tenen, o bigues 
curtes etc... En la descripció de l’estat actual, es pretén posar èmfasis  a les 
patologies de l’edifici causades per el pas del temps, la pluja , el sol, el vent, els corcs de la 
fusta etc..., determinant en cada cas la seva causa . El mesurament de les humitats de 
les bigues ens ajudarà a conèixer-les. Amb el càlcul de l’estructura podrem saber 
quines son aquelles parts mes debilitades, que cal reforçar. 
En  les conclusions  de la diagnosi, fem un recull de les dades que ens han aportat els apartats 
anteriors, recomanant en cada cas, que cal fer. 
La proposta d’intervenció pretén retornar a la casa el seu us d’habitatge unifamiliar , amb les 
necessitats d’avui.   
Aquest treball es basa en la documentació gràfica de la masia, feta amb exhaustiu rigor, amb 
ella podem diagnosticar l’estat de l’edifici.  
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1. INTRODUCCIÓ

Aquest treball final de grau, està  basat en l’ aixecament gràfic de la masia  Santa Eulària. 
Reflectint exhaustivament  l’edifici als plànols,  en podem extreure una bona  diagnosis , ja que 
en coneixem tots els detalls . També  pot ser molt útil per la base d’un  bon  projecte de 
rehabilitació ,ja que ,com  millor  coneguem l’edifici  menys errades hi hauran, tant  en la 
redacció , com en l’execució del projecte . 
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1.1 GENERALITATS 

1.1.1  Localització I situació 

La masia Santa Eulària es troba situada a Catalunya a  la comarca del Solsonès, terme 
municipal de Guixers, paratge de la Corriu. Les seves coordenades UTM són: 390075 
4667585 i l’altitud és de 1065 metres sobre el nivell del mar, per tant ens trobem al pre-
pirineu. 

Comarca del solsonès 

Per arribar a la masia des de la ciutat de Solsona, agafem la carretera LV-4241 direcció 
al municipi de Sant Llorenç de Morunys passant per l’embassament de la Llosa del 
Cavall. Desprès de 24 quilòmetres girem a la dreta direcció cap a Berga. Seguim la 
carretera durant 5 Km i arribem a Guixers, a un  nucli de cases anomenat Valls, on es 
troba l’ajuntament del municipi. Seguint per aquesta carretera asfaltada  ens portaria 
fins a Gòsol. En tres quilòmetres trobem el desviament cap a Santa Eulària. Aquí 
agafem una pista forestal i en 600 metres arribem a la masia. 

La masia de Santa Eulària es troba al vell mig de la finca que es coneix amb el mateix 
nom. Aquesta finca consta de 92,39 hectàrees. La major part està formada per zona 
forestal, alguns camps de pastura i annexa a la masia també hi ha un cobert. 
La finca delimita per l’est amb el riu Aigua de Valls , pel Sud amb la finca Riu de Valls i 
finca Sanmartí , a l’oest delimita també amb la finca Sanmartí i al Nord amb la finca de 
la Torra de la Curriu. 

1.1.2 Galeria fotogràfica de la masia 

Vistes de la façana nord-oest 

Vistes de la façana sud-oest 

Vistes de la façana sud-est  Vistes de la façana nord-est 
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 Planta Baixa 

Planta primera 

Planta Segona 

Coberta 

Entorn de la masia 
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2.HISTORIA

2.1 Recerca històrica

Per entendre els orígens  de la masia Santa Eulària  (1419)  ens remuntem mig segle 
enrere.   
La Pesta Negra de 1348 feu disminuir la població de Catalunya en gairebé la meitat, 
aquest fet, va propiciar l’abandonament dels masos per la mort de molts pagesos, i van 
donar origen als masos rònecs , i alguns pagesos veïns s'en van apropiar. 
La disminució de la producció , va crear una crisi social agrària. Els  senyors,  van 
intentar augmentar els gravàmens, per compensar la disminució de la recaptació , els 
pagesos però, van intensificar les revoltes, ja molt presents per la disconformitat amb 
els contractes de remença , que obligaven al pagès a romandre al mas . Inicialment  el 
pagès, només pagava uns censos, com  podien ser, parts proporcionals de la  collita, 
però poc a poc va passar a ser un servent del senyor , i quedà fixat a una terra, que no 
podia abandonar sense pagar un rescat . 
El segle XV, va ser una època d'una lleugera recuperació del camp català, alliberant-
se de les pestes i fam del segle XIV , però una època de conflicte entre pagesos i 
senyors , no va ser fins a finals del  XV i  durant el XVI , amb el reconeixement d’alguns 
drets per els  pagesos , que  la pagesia catalana entra en un procés de recuperació, 
això va implicar la regeneració d’antics masos rònecs  i la reconstrucció de nous. 
El bandolerisme i la pirateria  durant els segles XVI i XVII va obligar en molts casos a 
fortificar-los per protegir-se dels  atacs. 
Amb el temps va anar apareixent una diferenciació entre masos rics  i pobres , propiciat 
per una banda per el sistema de l’Hereu únic , que  assegurava la no- fragmentació del 
patrimoni , a mes d'obrir les portes a unificacions patrimonials com els casaments 
hereu-pubilla. 
Paral·lelament , el sistema feudal estava en decadència, i amb l’arribada de 
l'industrialització el segle XVIII la burgesia anava acumulant capitals de les 
activitats comercials i industrials fent clara competència als qui eren rics de les rendes 
feudals. Així doncs durant el segle XVIII la propietat dels masos era principalment  de 
pagesos benestants, que vivien en cases pairals  i de la burgesia. 
Es en aquesta època  quan  s’instauren els contractes de masoveria consistents  en la 
cessió del mas durant 5 anys  a canvi d'un terç de la collita. 
Aquest va ser el model social agrari que va continuar amb pocs canvis durant  el segle 
XIX fins a mitjans del segle XX,  quan l’agricultura es va començar a mecanitzar ,  la ma 
d’obra, cada vegada era menys necessària i  el camp català s’anà despoblant. Les 
zones amb parcel·les mes petites i allunyades, que feien difícil l’accés  de la maquinària 
es reconvertiren en pastures. 
Avui moltes masies estan deshabitades i algunes en ruïnes, principalment les mes 
allunyades, això  comporta un problema  de pèrdua del  patrimoni històric  i 
abandonament  del territori .En els últims anys moltes d’elles  s’estan rehabilitant  , per al 
turisme rural.  

La masia de Santa Eulària data de 1419. Des d’aquesta data fins 1960 ha estat sempre 
habitada per diferents masovers. La propietat de la finca també ha passat per varies 
famílies.  
Els habitants d’aquesta zona es dedicaven bàsicament a tres activitats principals: al 
conreu de les terres, a la ramaderia i a l’explotació forestal. 

La masia es trobava  situada al centre de la finca, envoltada per camps de conreu, els 
mes pròxims a la casa dedicats a la horta ( tomàquets, patates, enciams, llegums,...) per 
al consum humà i els mes allunyats eren dedicats a cultius extensius de diverses 
varietats de cereals. 
La horta es trobava situada pròxima a la casa i a un petit torrent per poder agafar aigua 
de rec. La finca també disposa d’una font que s’utilitzava per l’aigua de la casa i per 
abeurar el bestiar. 
Els cereals els segaven a l’estiu i en feien garbes que traslladaven a l’era de la casa 
situada a la part est,  per poder-les batre separant-ne el gra de la palla. Els grans de blat 
s’havien d’assecar al graner, que es troba situat a la planta superior de la casa. Un cop 
el gra era sec el portaven a dos molins pròxims de la zona per a fer-ne farina.  
Actualment en el graner encara podem visualitzar a les parets unes inscripcions 
referents als sacs de diferents varietats de cereals obtinguts en  diferents collites del 
segle XIX. 

De la farina que obtenien en feien pa als  forns que hi solia haver a les masies. 
 A la masia de Santa Eulària podem veure el forn que és manté en perfectes condicions 
Es tracta d’un forn elevat, ja que és accessible des de l’estància de la cuina al primer pis 
i visible des de l’exterior de la casa. 

En els camps més allunyats de la casa, els feien servir de pastura per als animals i per 
conrear farratges, que el bestiar podia consumir directament o desprès d’haver-se 
assecat a la pallissa o al paller.  

Forn 

Graner 
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Des de l’era de la casa es podia accedir a un cobert annexa a la masia format per dos 
nivells. Al nivell de dalt és on posaven la herba dallada per assecar per poder donar 
desprès al bestiar. I al primer nivell  és on hi havia els animals, bàsicament ovelles. 

A la planta baixa de la casa , també hi havien un seguit de corts on hi havia diferents 
tipus de bestiar. Hi havia la cort dels matxos, bestiar que utilitzaven per arrossegar la 
fusta del bosc, la cort de les vaques, dels porcs, gallines i conills. 
Un dels principals aspectes positius de situar les corts a la planta baixa de la masia era 
aprofitar l’escalf que proporcionava el bestiar, sobretot durant l’hivern. I en contrapartida, 
un dels problemes funcionals més usuals que tenien les corts eren les humitats que 
generaven els animals i els processos de salinització en els edificis que ocasionaven els 
seus excrements. 

Dels boscos de la finca, formats majoritàriament per pi roig i roures,  la major part era 
per a l’explotació forestal per part dels propietaris de la finca i una petita part en feien 
llenya  els masovers com a combustible per  a la llar de foc , per escalfar el forn i també 
per als fogons de la cuina. 
Dels boscos també en recol· lectaven els bolets , les plantes medicinals i les pinyes. 
Actualment la masia es troba deshabitada. La connexió a la xarxa elèctrica és de l’any 
1989 en que es va fer la electrificació de la zona. 

2.2 Evolució de l'edifici 
Inicialment es tractava d’una construcció de dimensions reduïdes amb l’entrada per el nord 
-est . A la façana sud-oest podem observar les espitlleres, típiques de les construccions 
fortificades per protegir-se del bandolerisme i la pirateria presents els segles XVI i XVII, el 
fet de que  la  casa dati del segle XV, fa pensar que es va   fortificar en posterioritat a la 
construccció inicial. 

Al segle XVI, coincidint amb una època de recuperació de la pagesia, es va construir 
el forn, annexat a la casa en la seva façana sud –oest. 

Al llarg del segle  XVII la casa es va ampliar , l’accés serà a partir d’ara ,per la 
façana Nord –oest , per una porta construïda amb carreus de pedra, formant  un arc 
de mig punt.Ja en el segle XVIII, en un context d’esplendor de la pagesia catalana, 
es va fer una ampliacó  per la façana sud-est. Que va permetre   la incorporació d’un  

Edifici inicial 
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graner a les golfes, l’ampliació de la vivenda,  i a la planta baixa la construcció  de 
noves corts per als animals. 
En aquest segle també es va construir un corral per les ovelles, i un paller  en una 
construcció  propera a la casa . 

2.3 Materials de construcció 

Principalment els materials utilitzats en la construcció de la majoria de masies 
catalanes, eren materials del territori amb la finalitat d’abaratir costos i facilitar el 
transport dels materials de construcció,  aquests eren principalment  pedra, calç, sorra, 
guix, fang i fusta. 
La pedra de la zona es calcària, i segons  la duresa o ductilitat, podia tenir múltiples 
funcions en la construcció de murs, de cantoneres, de marcs d’obertures, d’empedrats, 
de cobriments, etc... Degut a la proximitat del riu aigua de valls hi ha força tova calcària , 
coneguda popularment com a tosca. Es forma quan l'aigua flueix a la superfície de les 
regions calcàries carregada de carbonat càlcic  dissolt, que en trobar-se amb l'atmosfera 
allibera el seu CO2 dissolt (procés afavorit per l'existència de vegetació), per la qual 
cosa la calcària precipita i forma la roca, es tracta d’un tipus de pedra molt porosa i 
lleugera, de fàcil treballabilitat, i que fins i tot es pot serrar, amb una serra per fusta, amb 
la qual cosa es poden obtenir carreus amb facilitat, la seva lleugeresa les fa aptes per 
cantoneres, especialment en les parts elevades de la casa, i poc aptes en les zones 
baixes, ja que la seva porositat  facilita l’absorció d’aigua, i per tant l’aparició d’humitats. 

La calç utilitzada en la construcció de les masies s’obtenia calcinant les pedres 
calcàries, o carbonat càlcic (CaO3)  una tipus de pedra molt abundant, i per tant, 
s’improvisaven forns  de calç  en la proximitat . Del procés de cocció, a uns 900 ºC , 
s’obte la calç viva, o oxid  càlcic (CaO). En combinar-se amb aigua es transforma en 
Calç apagada o hidròxid càlcic (Ca(OH)2). Amb calç apagada , barrejada amb sorra, 
obtenim morter de calç  amb el qual es feien els murs de pedra, i s’arrebossaven les 
parets. La calç, un cop posada en obra, i  en entrar en contacte amb l’oxigen  es torna a 
transformar en pedra calcaria, es el que alguns anomenen el miracle de la calç. 
El color de la sorra, els tons terrosos de la calç i les tonalitats que sorgien amb el pas 
del temps, integraven les masies al territori, fent com si sempre haguessin  format part 
d’aquest. 

Al municipi de Guixers hi ha canteres de pedra de guix , l’ Empresa de fabricació de 
plaques de cartró –guix  Knauf hi te una factoria. 
També hi ha diversos forns antics de guix, i a la zona son força habituals els sostres de 
guix, ja sigui amb voltes de canó abocant guix barrejat amb pedres sobre un encofrat de 
fusta , o sostres amb bigues  de fusta, amb l’entrebigat de guix,  que a la vegada serveix 
de paviment per la planta superior. Aquest entrebigat es feia abocant cabassos de 
morter de guix negre, barrejat amb pedregoleig sobre l’ encofrat de fusta . 

Forn de guix al municipi de guixers (dibuix de Xavier Riu) 

La Pedra de Guix  o sulfat  càlcic bihidratat ( CaSO4·2H2O), esta compost  por sulfat 
càlcic amb  dues  molècules d’aigua de hidratació , amb la cocció del guix es forma el 
sulfat de calci  hemihidratat ( CaSO4·½H2O) 

Com que la temperatura de cocció de la pedra de guix es produeix a temperatura 
baixa, a partir de 200ºC, coure el guix és més fàcil que coure calç o maons, que 
necessiten arribar prop dels 1.000ºC. Per això, fins i tot si algú necessitava una petita 
quantitat de guix se’l podia fabricar coent la pedra en una paella. 

Tots els forns es construïen en un pendent i més o menys excavats al terreny, de 
manera que per la part baixa s’accedia a la fogaina i per la part de dalt a la  càrrega. 

Tots estan fets de pedra seca i, com a mínim la part de dintre, amb una pedra que no 
fos la de guix, ja que el forn s’hauria cuit igual que la càrrega. 

Cada forn tenia la seva pedrera, sempre a prop i a un nivell més alt que el forn, per 
poder moure sempre les pedres pendent avall.

La fusta utilitzada per la construcció de Santa Eulalia es de  pi roig de la pròpia  finca. 
Als boscos de Catalunya es tallen els pins per aclarida, el bosc mai es talla sencer, 
només es tallen les peces grosses per a que els arbres petits creixin amb facilitat. 
Un cop l’arbre es tallat, cal esbrancar-lo, i antigament se li treia l’escorça a cops 
de destral al mateix bosc. Després, s’arrossegaven amb mules fins al riu, per 
on eren conduïts a una serradora molt  pròxima. Les bigues no es posaven als sostres 
fins que eren totalment seques. 

En una zona de la finca de Santa Eulalia, hi havia,  fins els anys 80 del segle XX, uns 
pins molt grans, aquests es reservaven per si s’havia  de canviar alguna biga, o s’havien 
de fer obres d’ampliació a la casa.  

L’argila es va utilitzar,  principalment per fer les teules, en una teuleria pròxima, i uns 
pocs maons, ja que la majoria d’envans son fets amb lloses de cantell convinades amb 
un entramat de fusta. Tampoc no hi han paviments de rajola, ja que son de guix, i de 
lloses en alguns espais.  
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3. Descripció arquitectònica

 Santa Eulària es una masia de planta  mes o menys  rectangular, amb la façana sud- 
oest, mes estreta que la nord –oest. 

 Consta de planta baixa i dos pisos.  L’estructura  es de murs  de paredat de pedra, amb 
un gruix de entre 60 i 80 cm, amb les cantoneres de pedra escairada. Disposa de 
poques obertures al exterior, especialment en les façanes mes encarades al nord. 

Està situada sobre una codina de pedra, amb mes alçada que els terrenys propers, això 
es mes  pronunciat en les façanes  nord-est  i sud oest . 

Planta Baixa  

Façana Nord-Oest 

Façana Nord-Est 

En  les façanes encarades al sud, les obertures son mes pronunciades, especialment les 
de la cara sud-est, on a la planta baixa, unes jàsseres de fusta permeten  l’acces a l’era 
des  de la casa, així com  l’entrada de llum en aquesta. 

Façana Sud-Est  

Façana Sud-Oest 
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En la façana sud-oest,, hi ha un volum afegit, es tracta del forn, que ja hem explicat 
anteriorment , es va construir el segle XVI. Està construït de manera que s’hi pot accedir 
des de la planta primera, i en la planta baixa  hi ha un espai  accessible des del nord est  

La coberta, de teula àrab,  és de dos vessants amb carener. La inclinació  es del 37 % a 
la vessant  nord- est , i del  34 % a la sud –oest. 

El carener, es horitzontal, però el ràfeg de la façana Nord- est no. Al ser la façana nord –
oest , mes ample que la Sud- est, i mantenir el mateix pendent, necessàriament, el ràfec 
no pot ser horitzontal, si el carener ho es. 

Espais interiors de la massia: 

La  majoria de les façanes principals  dels masos de la Catalunya central, i el Pre-
Pirineu  estan situades de cara a migdia, amb les obertures mes grans  en aquesta cara, 
així com l’entrada  per tal de poder aprofitar al màxim la llum i escalfor del sol, però en el 
cas de Santa Eulària, l’ entrada està situada a la façana nord-oest.  
Es tracta d’una porta principal, que dóna accés a l’entrada de la masia, d’arc de mig 
punt, dovellada de pedra treballada i polida. Actualment es troba pintada de color blanc, 
ja que en algun moment els masovers van pintar les pedres.  

Forn a la façana Sud-Oest 

Forn a la façana Nord- Oest  

Ràfec Façana Nord-Est 1 

Coberta 

Porta d’accés  
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A l’entrada, el vestíbul de la planta baixa , hi comença l’escala de pedra que ens porta al 
primer pis , també hi ha una zona de postades de fusta on es guardaven les eines , 
guarniments dels animals, sacs... 

Des del vestíbul, trobem una porta de fusta que ens comunica amb els estables i les 
corts. Segurament, l’entrada a les corts per part del bestiar es feia des de la façana sud-
est  que dona a l’era de la casa. Aquesta part de la planta baixa , un cop passada la 
paret de càrrega, te un pendent pronunciat, degut a que la casa s’adapta a les 
irregularitats de la roca, on descansa. Donat que en aquesta zona les alçades son mes 
grans, hi ha un altell, on a sobre, hi havia els conills, i a sota la cort  dels porcs.  

 Pujant les escales, arribem al primer pis, on trobem  un passadís que desemboca 
a la sala, una peça molt important de la casa. És un dels espais més grans de la 

casa, ja que era el lloc de reunió de la família per a les grans diades, i per tant no era 
d’ús quotidià, encara que en el dia a dia, tenia la funció de conexió de les estances.  

A la sala, hi podem trobar una finestra a la façana sud-oest, amb els típics festejadors 
de pedra,  un dels elements també important que hi trobem és l’aigüera de pedra, que 
servia de rentamans per als convidats abans dels àpats. Aquesta habitació feia de nucli 
de comunicació entre els diferents espais de la planta. Els espais que s’organitzen al 
seu voltant són les cambres i la cuina amb la llar de foc i el forn. 

Les peça clau de la casa eren  la cuina, i la llar del foc  on es menjava i es feia vida 
en grup. Era un espai domèstic i vital, on es barrejaven les funcions de cuinar, de 
menjar, de relació familiar, i de treball domèstic. A la masia, la cuina i la llar de foc es 
troben en espais contigüs,   comunicats per una porta. A la cuina es feia el menjar amb 
les brases de la llar de foc. Encara actualment podem observar els forats on es posaven 
les brases, que més endavant van evolucionar cap als fogons.  

Al costat de la cuina i trobem la llar de foc i el forn, que es troben una mica mès 
alçats que la cuina i la sala. La llar de foc, és un signe de relació, era el lloc on les 
persones de la masia passaven bona part dels capvespres i on sorgien els moments de 
mes comunicació i on es transmetia oralment la cultura tradicional. La llar de foc, és del 
tipus, foc de cotxal ,el colguer, que te una forma semicircular està arrambat a la paret, i 

Planta Vestíbul 

Secció Vestíbul  

Secció planta Baixa 

Sala 
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esta voltat per pedres que surten mes que no pas la part central, per privar que la 
cendra caigui per les vores.  La campana es troba sobre el colguer i segueix cap al forn, 
per conduir els fums del forn i del foc cap a la xemeneia. Les cendres, es tiraven per un 
forat (avui tapat) a la planta baixa, al cendrer, on s’emmagatzemaven per fer-ne sabó. 

 

Les cambres, que acostumaven a estar al costat de la sala, eren les estances mes 
nombroses de la casa. La masia de Santa Eulària disposa de 2 habitacions més grans i 
dues de mes petites, a les que s’hi accedeix a través del passadís de la sala. 
Cada membre de la família pagesa tenia la seva cambra, el seu llit, el seu armari i la 
seva caixa. Aquest conjunt d’elements tenia la funció de protegir la individualitat dels 
seus ocupants i les seves pertinences. 
Els revestiments d’aquesta masia, no son gaire treballats, limitant-se a un emblanquinat 
de les parets,  a vegades , directament sense revestir, i quan hi es, es tracta d’un 
revestiment irregular de guix. 
Els paviments son de guix , excepte en la llar de foc i en el vestíbul , que es de lloses de 
pedra, en els estables, no hi ha paviment.  
Les portes son de mides variables, algunes d’elles amb el vestiment sense galze.  
La majoria de  finestres son amb esqueixada simple cap a l’interior. 

Finalment, seguint escales amunt arribem al segon pis sota la  teulada, on trobem el 
graner i les golfes. Com que era l’estança més alta i més airejada de la masia, tenia 
tradicionalment la funció d’assecatge i conservació principalment del del gra, però també 
herbes medicinals, i d’altres productes del camp.  En el graner encara  podem observar-
hi diferents compartiments per assecar i guardar els diferents tipus de cereals 
recol·lectats.  

 El forat de l’escala no disposa de cap tipus de protecció . 

L’alçada lliure d’aquesta planta, es variable, ja que com hem dit, especialment la façana 
nord-est, es mes alta en la part cantonera amb la façana sud-est, per anar disminuint 
fins a la cantonera amb la façana nord – oest. Aquesta diferencia es de 40 cm en costat 
nord-est, i de tan sols 7 cm en el sud-oest.  De totes maneres, els punts amb menys 
alçada lliure son els que coincideixen amb els cavalls.  

Secció del forn , la llar de foc i cuina 

Planta Segona  

Planta de la finestra Hab 2  Alçat finestra Hab.2  

Graner
er

Secció longitudinal planta segona  
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4. Descripció Constructiva

4.1 Estructura vertical : 

Tal com hem dit amb anterioritat, la casa es recolza sobre una roca enlairada respecte 
els terrenys mes pròxims. Per tal d’adaptar-se a la forma d’aquesta, i a la 
vegada aprofitar al màxim l' espai de que es disposa , el mur de  la    façana nord-est,  
compleix aquesta funció. 
Desconeixem si la roca queda tallada en aquest punt, i el mur s’ha començat en la seva 
base, o per el contrari, hi ha un espai terraplenat, i el mur fa la funció de contenció. Sigui 
com sigui, en la base de tots els murs la roca es molt a prop, i els fonaments molt  poc 
profunds, tan sols un petit rebaix a la roca, per evitar el desplaçament de la base. 

Els murs son de paredat de pedra calcària amb morter de calç,  on aquest mur es mes 
ample, està  format per dues fulles ,  reomplert amb morter de calç i pedres, les dues 
fulles, es traven entre si amb  algunes  pedres  que  travessant  el mur, fan que treballi 
conjuntament. 
Com ja hem comentat, la casa ha estat construïda en varies etapes durant quatre 
segles, i el que ara son murs de càrrega interiors, en algun moment, havien estat, murs 
exteriors, i per tant façana.  

A mesura que pugem d’alçada, els  murs s’aprimen. Els perimetrals,  a la planta baixa, 
fan entre 70 i 80 cm, en la primera 70 cm , i 60 cm  en la segona , excepte en la façana 
sud-est que son de  20 cm. En els murs  de càrrega interiors,  el mur transversal a la 
casa es de 80 cm en la planta baixa i primera, i de 60 cm en la segona, el longitudinal a 
la casa es de 40 cm a la planta baixa 30 cm a la primera, i 26 a la segona. 
L’estructura  també disposa de dos pilars, un a la façana sud-est , i l’altre al interior. 
A les parts mes elevades de la casa , els  murs, i també els pilars  estan   conformats 
amb tova calcària (coneguda popularment com a tosca) , ja  hem explicat amb 
anterioritat, que es molt  lleugera i que es poden obtenir carreus amb facilitat serrant-la 
amb una serra de fusta. 

Secció transversal planta baixa 

Parts elevades amb carreus de tova calcària 

Parts de les façanes  nord-est 
(primera)  i sud-oest  on s’aprecia 
l’antiga façana, que avui fa la funció 
de paret de càrrega interior. 
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4.2 Estructura horitzontal : 

Les bigues recolzen en els murs i també amb jàsseres de fusta. 
En la façana sud-est de la planta baixa, aquestes jàsseres son dobles  i en aquesta part, 
les llums estan partides amb jàsseres. 

En la zona del foc, el sostre, es diferent,  per evitar que les bigues es cremin, així  com 
disposar d’un paviment mes resistent que no pas el guix, conformat amb  lloses de pedra. 
En aquest cas,  l'entrebigat està format amb taulons de fusta de 3 cm de gruix, i 20 cm 
d’ample. 
A sobre, hi ha una capa de 18 cm de replenat, majoritàriament  amb terra, i a sobre, lloses de 
pedra.  

El forn es sustenta amb un sostre amb les bigues juntes, sobre elles un replè, principalment 
de  terra compactada  de 1m de gruix ,  i una solera amb lloses de pedra. La volta del forn , es 
una  semiesfera ,( una cúpula)  les seves carregues, descarreguen majoritàriament als murs. 

Tancament de la façana sud-est amb carreus de tova calcària (també el pilar) 

Sostre que aguanta el forn , i volta del forn 

Sostre planta Baixa 

Sostre 
del forn 

Sostre planta primera 

Sostre 
Llar de 
foc 
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Tota la resta dels sostres, es amb entrebigat d’encofrat de guix. Son  sostres , molt 
comuns  a la zona, per fer-los, es  constituïa un motlle de fusta de pi, confeccionat  amb 
una amplada coincident amb l’espai entre bigues, i una llargada que voltava els dos 
metres. El motlle,  s’estintolava  independentment de les bigues, amb llistons travessers 
suportats per puntals recolzats a terra i falques entre les puntes superiors dels puntals i 
la cara inferior llisa del motlle, per anivellar-lo amb la màxima exactitud i facilitar-ne el 
desemmotllament. 
.Amb aquesta disposició, el conjunt restava a punt per abocar-hi el guix pastat, que 
s’anava tirant per capes d’uns 2 o 3 cm de gruix, fins a cobrir en la seva totalitat 
l’embigat. Per donar consistència a aquesta capa de compressió, s’hi barrejaven trossos 
de teula, llosetes de ceràmica o pedretes molt planes. 
Quan ja s’havien omplert uns 5 cm per damunt de l’embigat, es considerava acabada 
aquesta capa de compressió. 
Com que el guix s’adorm molt ràpidament, abans que s’hagués adormit del tot, per 
facilitar l’adherència entre capes, s’abocava finalment la capa corresponent al paviment, 
d’uns 2 cm de gruix, feta amb guix més afinat, i premsat, per resistir el desgast. 
Al cap d’unes tres hores d’haver iniciat l’operació, es podia considerar el guix ja adormit i 
el conjunt consolidat, es desencofrava. 
Aquest tipus de sostre, malgrat que, avui no podem considerar que disposi de capa de 
compressió, ja que no disposa de connectors,  resulta molt mes monolític que 
l’entrebigat  de maons, ja que el guix abraça les bigues. 

L’escala  de la planta baixa a la primera, es de pedra,  amb els esglaons de pedra 
picada.La base del primer tram, es de paredat de pedra , i es sostenta sobre la 
fonamentació, el segon tram, te una base de paredat de pedra, però sustentada sobre 6 
bigues juntes, de fusta , per tal d’aprofitar un espai a sota l’escala. 
La jàssera que permet el forat de l’escala està disposada de pla per tal d’aprofitar 
l’alçada lliure entre el replà i aquesta. Les bigues del sostre que hi recolzen, ho fan a 
testa, amb encaixos .Finalment es reforçada amb un pilar de fusta. 

L’escala de la planta primera a la segona, te els esglaons  de guix, i els marxapeus de 
fusta. 
Els tres primers esglaons estan posats directament sobre el sostre de la planta baixa. 
El  replà, es recolza en unes biguetes de fusta, que descansen  a la jàssera , i al mur. 
El  tram llarg de graons, amb tres biguetes,  que recolzen, en la part inferior, per mitjà 
d’un jou, a la jàssera i a la paret.  I a la part superior, a una biga  de secció igual a la 
resta, i que es reforçada per uns pilarets de fusta a banda i banda de la porta d’accés a 
la planta primera. 
La jàssera que permet el forat d’aquest tram d’escala, també es reforçada  amb l’envà 
de 10 cm fet amb lloses de cantell i  pilarets de fusta , que descansen a la jàssera de la 
planta baixa. 

Sostre de bigues de fusta amb entrebigat d’encofrat de guix 

 Secció longitudinal vestíbul planta baixa 
Secció transversal escala planta baixa 

Secció transversal escala planta primera 

Escala planta primera 
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4.3 Coberta  : 

L’estructura de la coberta, està formada per cavalls i bigues de fusta. 
Els cavalls, recolzen en els murs de les façanes  nord –est i sud-oest i en la paret de 
càrrega central ,que coincideix amb el carener.  

On no hi ha la paret de càrrega, els cavalls es recolzen en unes jàsseres 

Les bigues son paral·leles al carener en el vesant sud-oest, i paral·leles a la façana en 
la vessant nord-est excepte la part del graner,  que també son paral·leles al carener. 

Les teules àrab estan col·locades amb el sistema de llata per canal.  
Els  ràfecs de la teulada van ser construïts sobresortits dels murs per a protegir les 
parets de la humitat i de les pluges.  Es tracta d’uns ràfecs simples que és limiten a 
llençar les aigües fora de la vertical de les parets. 

 A la sud –est  es sustenta per la extensió de les bigues de fusta  mes enllà de la 
façana. En les façanes nord-est i sud-oest , sobresurt gràcies a  la prolongació de les 
llates , unides  en el seu extrem per un tauló . A la façana nord –oest , aquest ràfec 
està format per lloses de pedra. 

 Ràfecs laterals  

Ràfec façana sud-est    
(secció longitudinal) 

Ràfecs  façanes  nord-est i  
sud-oest  (secció transversal) 

Ràfec façana nord-oest 

Secció longitudinal de la coberta  paral·lela a la façana nord-est 

Estructura de la coberta 

Secció transversal de la coberta 

Ràfec façana nord –oest 
(secció longitudinal) 
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4.4 Façanes / tancaments : 

El revestiment de les façanes es de morter de calç, malgrat que està molt deteriorat. En 
algunes parts es inexistent, i es possible que mai hagués estat revestit. 

Els emmarcaments de les finestres , son en la majoria de casos inexistents, tan 
sols la finestra de la llar de foc, a la façana nord-est,  i la  espitllera de la planta baixa 
a la façana sud-oest ,tenen  un emmarcament, ja que, les seves obertures , estan 
construïdes  amb pedra escairada.  

 

Però en la majoria dels casos, son amb la pedra sense carejar, i una llinda de fusta. En 
alguns casos, el propi vestiment corregeix les irregularitats de la pedra, i en d’altres es 
tapa el vestiment amb guix. 

En molts casos, disposen de vestiment, però no de tancament, i en d’altres ni tan sols 
de tancament 

En d’altres es regularitza amb guix, fent que l’obertura quedi mes o menys 
rectangular. 

 

Finestra de la planta segona, 
façana sud-oest 

Finestra de la planta segona , façana 
nord-est. 

Part dreta de la façana nord-oest sense restes de revestiment 

Finestra de la llar de foc, façana nord-
est 

Espitllera  façana   
sud-oest 

Finestra del passadís planta primera,  façana nord-est 

 Finestra de la planta segona, 
façana sud-oest 

Finestra planta segona, façana 
sud-est 
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La porta d’entrada, malgrat que ja hem explicat en la descripció arquitectònica que es 
tracta  d’una porta d’arc de mig punt,  constructivament, les dovelles  tan sols tenen 20 
cm d’ample. Per la part interior,  hi han tres bigues  juntes, que conjuntament amb l’arc 
fan la funció de llindar la porta. 

 

4.5 Particions interiors : 

A la casa hi ha  dos tipus de particions interiors. 
D’una banda els envans fets amb un entramat  de fusta  i lloses de pedra. Consistent en 
uns pilarets de fusta del gruix de  l'envà, n’hi ha de 6 cm fins a 15 cm, l’amplada 
del pilaret també es variable, però oscil·la entre 12 i 20 cm, i separats  entre 25 i 60 
cm . Entre l’entramat de fusta, hi han lloses, col·locades amb guix . Enguixats  tots ells 
fins al pla de la fusta, quedant  aquesta  visible, després emblanquinat amb beurada de 
calç.  

L’altre tipus d’envà, es el de maó de massís de 14 x 29 cm amb una amplada de 5 cm 
Revestits  amb guix en el cas dels envans que  separen la llar de foc  de la  cuina  i de 
la sala. I els altres, nomes emblanquinats . 

Molts dels vastiments de les portes son sense galze  , aquestes son d’amplades 
variables però les de vestiment amb galze son totes de 70 cm i una alçada de 2 m. 

4.6 Instal· lacions : 

La casa no disposa d’instal· lacions d’aigua corrent  ni d’electricitat, però si un desaigüe 
de la pica de la sala. 

Alçat porta d’entrada 

Secció porta d’entrada. 

Envans d’entramat de fusta i llosa 

Desaigüe de la pica 
de la sala , a la 
façana sud-oest. 
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5.Estat actual.

A continuació  farem una  descripció  de l’estat en que es troba 
la masia  i  les seves lesions , i  recorrent a la descripció constructiva  
detallada anteriorment,  podrem analitzar les patologies que pateix i les possibles 
causes. 

5.1 Estructura vertical : 

Els murs  no presenten  esquerdes,  possiblement , el fet de que la casa descansi sobre 
una roca, fa que no hi hagi assentaments . 
La cantonada de la paret de la façana nord-oest,  te un desplom  .  S’inicia   a  la base 
del mur,  i continua fins a la planta primera, el desplom es de 15 cm . El fet de no haver-
hi cap esquerda, fa pensar que  no es recent , i que en alguna ampliació o reforma de la 
casa, es va reparar.  
Els motius d’aquest desplom  poden ser  variats . Ja hem explicat a la descripció 
constructiva, que no sabem si la part del vestíbul de la casa es  terraplenada,  si així 
fos, junt amb el fet  que  el desplom  s’origina  en la zona del forat de l’escala i en el punt 
on el mur es mes elevat ,  indica que la falta de trava  en pot ser l’origen.  També podria  
 ser, encara que menys probable , per un assentament diferencial.
Actualment es estable, però cal una intervenció. 

5.2 Estructura Horitzontal: 

Sostre de la planta baixa  

1-Jàssera  11 de la planta baixa:

Aquesta jàssera  presenta una flexa considerable, les seves dimensions son de 22 cm 
de base i 24 cm de cantell, tot i que algunes bigues recolzin al mur, la seva llargada es 
considerable i la flexa molt exesiva, en el càlcul, ho comfirmarem, però cal substituir-la. 

Cantonada façana nord-oest     Planta baixa 

1

2 

Jàssera 11 de la plànta baixa (plànol 14) 
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2- Les bigues  39 i 40 representades en el plànol 14

Aquestes bigues, en lloc de recolzar en el mur de càrrega recolzen molt tímidament en 
dues bigues . Pot ser fruit d’alguna reforma, en la que van aprofitar bigues que tenien. 

Aquestes bigues necessiten una intervenció ,  
Possiblement la substitució per unes de mes llargues. 

En general,  les bigues en aquest sostre tenen un estat 
de conservació força  deteriorat, per la presencia  
d’animals durant molts anys, i la corresponent humitat  
que generaven , així com danys ocasionats pel corc en 
l’albeca de la fusta, tot i que el duramen està bé. 
No hi ha cap cap de biga podrit. 

S’han mesurat les humitats dels caps de biga , i, en aquesta planta s’en ha detectat en 
dos punts, possiblement degudes a l’absència d’alguns tancaments de la planta primera  

1-L’absencia de tancament a l’obertura de la sala, a la planta 1, fa que , quan plogui
entri aigua, i, en conseqüència, apareix la humitat a les bigues . Apareix detallat i
numerat  en el plànol 20.

2-El mateix passa, amb el tancament de l’habitació 1 , a la façana nord-est. Apareix
detallat i numerat en el plànol 20.

Bigues 39 i 40 del sostre de la planta 
baixa  (plànol 14) 

Plànol humitats sostre planta baixa 

Plànol humitats sostre planta baixa 

Obertura sense tancament (sala, planta primera) a la façana sud-oest) 

Plànol humitats sostre planta baixa 

Obertura sense tancament a la façana nord- est 

2 

1 
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Sostre planta  i escala planta primera 

1- Jàsseres 3 i 4 de la planta baixa:

Aquestes  jàsseres, especialment la 3,  presenta una fletxa considerable, les seves 
dimensions son de 22 cm de base i 24 cm de cantell,  la seva llargada es considerable i 
la fletxa molt excessiva. 
En el cas de la 4 , les bigues recolzen també en el mur, i aquesta,  te una part 
encastada  al mur. El problema es el recolzament en el pilar, de molt dubtosa efectivitat, 
de fet, però, recolza parcialment en un envà de 10 cm, que  en la planta baixa te 
continuïtat perquè el pilar es mes gran. 
De totes maneres, cal una intervenció  

2- Per la part interior les bigues presenten un estat general força deteriorat, per el pas dels
anys i els  danys del corc a l’albeca de la fusta, tot i que el duramen està bé. No es veu
cap cap de biga podrit,  però des de l’exterior podem observar alguns caps de biga
massa exposats a la intempèrie i que s’han podrit, així com algunes jàsseres.

També s’han mesurat les humitats de tots els caps de biga, i en aquest punt, en tractar-
se de una zona molt ventilada, en el moment de la mesura no s’han detectat humitats .

Cal una intervenció en aquests caps de biga i en les jàsseres. Especialment les bigues 
2, 3, 4, 8, 9, 11, 12 ,13, 14 i les jàsseres 1 i 2 del sostre de la  planta primera. (per mes 
informació d’aquestes bigues i jàsseres al plànol 15, amb informació del entrebigat al 
plànol 18 i amb les humitats al plànol 21 

Façana sud- est jàsseres planta primera 

1 

3 

Jàsseres 3 i 4 del sostre de la planta primera 

2 
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3-Escala de la planta primera a la segona

A la descripció constructiva, ja hem explicat amb detall, el sistema constructiu d’aquesta 
escala, si be fins avui ha funcionat, amb les exigències actuals (tant estructurals com 
d’accessibilitat ) caldria replantejar-la. 
(1, 2 , 3 , 4, 5, 6 son pilarets de fusta, el 47 una biga de 14 x 22 , el 6 una jàssera de 
18 x 26) 

5.3 Coberta: 
El problema de la l’ estructura de la  coberta, recau en la quantitat de cavalls , que 
representen un destorb, en una planta amb un alçada lliure limitada.  

S’ha mesurat la humitat de totes les bigues i  cavalls de la coberta, ja que s’ha 
considerat important per saber si hi ha possibles filtracions. No s’han observat humitats 
importants, però cal tenir en compte que es una part molt ventilada. Amb les dades 
recollides, però, observem que la les bigues mes humides son les de la façana  nord-
oest i nord-est. Aquest nivell d’humitats no hi era a la planta segona, per exemple, això 
fa pensar que hi ha filtracions, i que s’eixuguen ràpidament , especialment  a les façanes 
encarades al sud. 

També podem observar humitats al voltant de la xemeneia, que fan pensar, també, en 
possibles filtracions en la trobada de la coberta i la xemeneia. 

En cas de que aquesta planta  hagués de ser habitable hi hauria d’haver aïllament. 

Estructura de l’escala de la planta primera a la segona ( plànol 15 i plànol 18 acotat) 

47 

 Plànol Estructura coberta ( plànol 16 i plànol amb cotes 19) 

Secció longitudinal de la coberta, paral·lela a la façana nord-est 

Plànol humitats bigues de la coberta (plànol 22 ) 
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 5.4 Façanes/ tancaments: 

El revestiment de morter de calç de les façanes està molt degradat,  en gran mesura per 
la seva antiguitat. 
Però al seu deteriorament, hi ajuda molt, el fet de que a la coberta no hi ha canalons de 
recollida d’aigües pluvials. També hi fa, el fet que a les finestres no hi ha lleixa, fa que 
l’aigua es filtri per aquest punt, i degradi l’ampit de la finestra.  

Com ja hem comentat, moltes finestres no tenen tancaments, això es molt perjudicial per la 
casa, ja que la fa molt vulnerable a factors com la pluja o el  vent, però també de possibles 
actes vandàlics. 

Els murs de paredat de pedra i morter de calç, per molt gruixuts que siguin, i malgrat tenir 
molta inèrcia tèrmica, no compleixen les exigències   actuals de transmitància tèrmica. Així, per 
exemple el mur mes gran de la casa de 80 cm , te una transmitància de 1,49 w/m2 .K en front 
dels  0,66 w/ m2. K de les exigències actuals.     

5.5 Càlculs de l’estructura en l’estat actual : 

El càlcul es farà segons l’estat actual de  l’estructura , i  amb les sobrecàrregues  d’us 
descrites en la normativa actual. 
 Considerarem que la fusta es C-14 , i li restarem 1cm de secció a tot el seu voltant (per 
la secció danyada per el corc) 
La resistència característica a flexió (fmk) de la fusta C-14 es de 14 N/ mm2 . 
Li apliquem un cuoficient de seguretat per calul d’estats límits de 1,3 

fmd= fmf/ 1.3  fmd = 10.76 N/ mm 2 

Calcularem les bigues mes desfavorables en cada sostre ( mes llum , menys secció o un 
entrebigat mes gran) 

Els tipus de sostre de  l’edifici: 

20 cm 

Ampit sense lleixa 
(façana sud-oest) 

Sostre planta Baixa 

Sostre 
del forn 

Sostre planta primera 

Sostre 
Llar de 
foc 

Sostres 
amb 
encofrat  
de guix 
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Càrregues segons el tipus de sostre: 

Sostres amb encofrat de guix  

 Sostre de la llar de foc 

Sostre del forn 

   Els càlculs, s’han fet una taula Excel amb les següents formules: 

Bigues : 

Les bigues del forn i les de la llar de foc, compleixen be,  totes les bigues aguanten a flexió , 
(< 10.76 N/ mm2 )  però hi ha un trams de bigues que tenen la fletxa excessiva. 

Jàsseres: 

Aquestes jàsseres, no compleixen a flexió. També tenen una fletxa molt excessiva, especialment la 11 de 
la planta baixa i la 3 de la planta primera 

Inercia efectiva: 
Ief= (Bef*(Hef)3)/12 

Mòdul resistent efectiu: 
Wef= (Bef*(Hef)2)/6 

Moment màxim 
Mmax= (q*(llum)2)/8 

Tallan màxim 
Mmax= (q*llum)/2 

Fletxa = (5*q*llum4)/(384*E*Ief) Fletxa max = llum/ 500 σflex= Mmax/Wef
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Càrregues de la Coberta : 

Bigues  

Un tram de bigues, entre la façana sud-est i la paret de càrrega, te la fletxa una mica excessiva (en 
cobertes l/ 300) 

Cavalls 

Les jàsseres compleixen be, tant a flexió com la fletxa màxima  

6.CONCLUSIONS DE LA DIAGNOSIS

La masia santa Eulària ,  conte elements que  cal preservar com son  l’arc de mig punt 
de l’entrada ,  l’estructura fortificada de la planta baixa amb les espitlleres , el forn ,  els 
festejadors i la pica de la sala amb el desaigua exterior. 
Havent realitzat un aixecament gràfic detallat de l’edifici podem diagnosticar, que la seva 
estructura vertical es troba en  bon estat, ja que no presenta esquerdes, possiblement el fet 
de que la casa descansi sobre una roca, fa que la seva fonamentació sigui estable. Es 
important però, assegurar el desplom que pateix la façana nord –est en la zona  de l’escala 
del edifici, aquest desplom està estable, però aquest tipus de patologia, pot  complicar-se 
sense avisar, i amb una intervenció poc costosa podríem evitar danys majors. 
  La seva estructura horitzontal presenta deficiències, però son mes aviat de tipus  
constructiu, les jàsseres que aguanten alguns  dels sostres, son  de secció massa petita. 
S’haurien de canviar per unes que aguantin els esforços sol·licitats. Tant les jàsseres com les 
bigues  tenen danys per l’acció dels corcs , però afecten  a l’albeca de la fusta, el durament 
està be . S’ha calculat la estructura amb aquesta pèrdua de secció, les bigues dels sostres 
aguanten be, a flexió, però algunes necessiten reforços perquè tenen una fletxa  excessiva. 
El fet de que a la casa no hi hagi hagut mai instal·lacions d’aigua, ha contribuït positivament 
l 'edifici, ja que ha evitat humitats  per fugues d’aigua. El que si que està contribuint en 
aquest moment a la degradació de l’edifici, es l’absència de finestres en moltes obertures, 
això fa que entri aigua de la  pluja, amb tots els perjudicis que això comporta. Seria molt 
necessari posar tancaments en aquestes obertures, ja que aquestes filtracions no han 
ocasionat, encara, danys de pudrició  a les bigues, però poden ocasionar-ne si no es 
solucionen aquestes filtracions.  També s’ha detectat  la degradació dels caps de bigues de 
la  façana sud- est, molt exposats al exterior, caldria reforçar-los o substituir-los 
Les jàsseres  a substituir son: 
-Jàssera 11 del plànol 17
-Jàssera 1 del plànol 18
-Jàssera 2 del plànol 18
-Jàssera 3 del plànol 18
Replantejar el recolzament de la jàssera 4 del plànol 18 en el pilar.
Reforçar els caps de les bigues:
-Bigues  39 i 40 del plànol 17
-Bigues 2, 3, 4, 8, 9, 11, 12 ,13, 14 del Plànol 18
Caldria millorar la fletxa de totes les bigues, per exemple amb una capa de compressió .
El sistema constructiu de l’ escala, es força rudimentari,  si be fins avui ha funcionat, amb les 
exigències actuals (tant estructurals com d’accessibilitat ) caldria replantejar-la.
El problema de   l ’ estructura de la  coberta, recau en els  cavalls , que son  un destorb, en una 
planta amb una   alçada lliure limitada. Si ha de ser habitable, cal replantejar-la totalment,  
garantint l’estanqueïtat, i el aïllament tèrmic. En cas de fer la coberta nova, seria molt 
recomanable fer un cèrcol perimetral per lligar l’edifici. També es recomana posar a la coberta 
canalons de recollida d’aigua, per protegir les façanes.
A les façanes, seria recomanable rejuntar les pedres ja que la falta de revestiment en alguns 
llocs fa que els murs es degradin. També seria recomanable posar lleixes a les finestres per 
evitar filtracions.
Evidentment perquè la casa sigui habitable, caldria dotar-la de totes les instal·lacions de llum, 
aigua i sanejament que no te. 
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7.PROPOSTA D’INTERVENCIÓ.

Es proposa la rehabilitació  de la masia santa Eulària com a habitatge unifamiliar. Mantenint 
l’essència de la masia ,  reforçant l’estructura,  millorant el confort tèrmic i complint els criteris 
d’habitabilitat , tot , de la manera mes sostenible possible. 

7.1 Intervenció  en la distribució: 

L’entrada a la casa seria per el mateix lloc, on hi hauria un vestíbul, separat d’una porta , i un 
vidre. 
L’escala es canviaria de lloc, d’aquesta manera, aconseguim compliment de la 
normativa,(CTE, Documento Básico Seguridad de Utilización y Accesibilidad) , l’entrada de 
llum natural en aquesta zona de la planta baixa, i  una millor distribució interior. 
Es preservarien les espitlleres de la façana sud- oest, i s’adaptaria aquest espai per utilitzar-lo 
com a celler. 
La construcció d’una escala per superar el desnivell que hi ha entre les dues parts de la casa a 
la planta baixa i millorar l’accés  a la façana sud-est  així com a l’era de la casa.  

A la planta primera es preservaria el forn, la pica  i els festejadors  de la sala, donant a aquest 
espai mes protagonisme  del que actualment te. Connectant la sala  amb la llar de que 
foc, i deixant els dos espais al mateix nivell . El foc,  s’adaptaria  amb les tecnologies 
actuals, perquè  tingui un bon rendiment tèrmic.  

La cuina, estaria connectada amb la sala per mitjà d’una gran porta  corredissa. La planta 
disposaria d’una habitació individual, un bany  i una habitació doble, encarada al sud-est amb 
bany interior i vestidor 

L’accés a la planta segona es realitzaria en la zona central (mes propera al carener) que es on 
disposem de mes alçada lliure. Els espais s’organitzarien de manera que les zones de menys 
alçada lliure, s’aprofitarien com a zones d’emmagatzematge. A la part mes lluminosa de la 
planta, hi hauria un estudi, a la resta un espai polivalent.  

Planta Baixa  

Planta Primera 

Planta Segona 
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Les noves obertures serien principalment a la façana sud-est, ja que apart d’aprofitar la llum i 
escalfor, no posaríem en  compromís l’estructura de la casa. Les obertures mes importants 
serien a la planta segona, que a  l’estiu, el ràfec de la coberta, hi faria ombra, i a l’hivern, amb 
el sol mes pla, n’aprofitaríem l’escalfor. A la planta baixa hi hauria unes lames d’acer corten 
per fer ombra a l’espai de barbacoa. 
Els tancaments serien de fusta, i els revestiments de les façanes amb morter de calç. 

7.2 Intervencions  a l’estructura , l’evolvent  i la dotació d’ instal·lacions: 

Realitzar un reforç de l’estructura vertical , amb la infusió de beurada de morter de calç en els 
murs, per tal d’ assegurar la seva cohesió i estabilitat.    

L’atirantament  del mur de la façana nord-oest  en el punt que hi apareix el desplom. Es 
realitzarà per mitjà d’un cable, connectant-lo a la façana sud-oest, passant entre les bigues  del 
sostre de la planta baixa. La fixació  als murs es farà per l’exterior. 

Es substituiran les jàsseres següents , per unes de mes secció, de fusta laminada : 

-Jàssera 11 del plànol 17
-Jàssera 1 del plànol 18
-Jàssera 2 del plànol 18
-Jàssera 3 del plànol 18

Replantejar el recolzament de la jàssera 4 del plànol 18 en el pilar

reforçar els caps de les bigues:
-Bigues  39 i 40 del plànol 17
-Bigues 2, 3, 4, 8, 9, 11, 12 ,13, 14 del Plànol 18

Fer una capa de compressió col·laborant amb panells de fusta laminada,  connectant-la 
a les bigues amb tirafons  que hauran d’arribar a una profunditat  de la meitat de la biga, 
per garantir que la capa de compressió i les bigues treballen de manera solidaria. 

Replantejar l’estructura de la nova escala, amb noves jàsseres, un nou mur i la 
corresponent fonamentació 

Refer la coberta, fent un cèrcol perimetral per lligar l’ edifici .Replantejant la col·locació 
de les jàsseres i les bigues per guanyar alçada lliure. Aïllar tèrmicament la coberta.   
Aïllar tèrmicament les façanes amb aïllament per dintre  

Per la calefacció de la casa, es generarien les calories per  mitjà d’una caldera de 
biomassa (d’estelles de fusta) i es distribuirien per la casa amb radiadors.  
L’aigua calenta sanitària, també es generaria amb la caldera de biomassa. 
Es posarien canalons de recollida d’aigua a les cobertes  
La instal·lació de  aigües residuals es connectaria a una fosa sèptica 

Façana Sud-est amb les noves obertures 
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9. ENGLISH VERSION

INTRODUCTION:

This degree’s senior project consists of the graphic survey and analysis of Santa Eulària 
farmhouse located in the municipality of Guixers, in Solsonès County, Catalonia. Its altitude is 
1065 meters above sea level, therefore it is situated in the pre-Pyrenees. Santa Eulària 
farmhouse origins date back to 1419.

The purpose of this project is to describe the farmhouse, in detail.
The evolution and the expansions of the building are acknowledged by a research on its 
historical origins – from the 15th century until the last sharecroppers moved in the 60s of the 
20th century. Through its history, we are able to see how Santa Eulària farmhouse was first 
fortified to protect themselves against banditry and later on and concurring with a period of 
economic prosperity of the Catalan peasantry, expansions such as the oven, the barn, and so 
on, were made. 

The inhabitants of this area were engaged primarily in three main activities: land tillage, stock 
breeding and forestry. Their way of life helped us to reevaluate which architectural elements 
worth being preserved. And these worthy architectural elements are: the oven, the round arch 
of the entrance door, the window seats, the living room or the stone sink.

In the architectural description, the building, its volumes, its distribution and its uses are 
defined. Here it is shown how the farmhouse, as a whole, and its distribution is. That is to say: 
animals in the ground floor, the dwelling in the first floor and the barn in the attic. The most 
important place in the dwelling was the fireplace where eating and life in group took place. It 
was a cozy and vital place where the duties of cooking, eating, familiar gathering and 
household combined.

Materials used in construction of most of Catalan farmhouses were local ones with the 
purpose to reduce costs and facilitate transportation of building materials. Those materials 
were mainly stone, lime, sand, plaster, mud and wood. 

Constructive description allows us to recognize in detail the building systems and its 
materials. Thus, we comprehend the advantages and the shortcomings of these systems.

As an advantage we can state that the farmhouse is founded on a rock. Consequently 
differential settlements as well as capillarity humidity are avoided.
For example, the floors of wooden beams with forms of plaster – very common in the area – 
are much more monolithic than those made of ceramic brick because plaster hold beams 
better. And, also, lime mortar linings that protect façades, allow walls to breathe.

As construction shortcomings, in that case they would be, more or less, execution mistakes or 
constructions adapted to what was present in the region. For instance: low section girders or 
beams with little support.

Regarding the current conditions of the farmhouse, my main aim was to emphasize 
the pathologies of the building caused by the passage of time, rain, sun exposition, 
wind, and woodworms and so on, in order to establish their cause in each instance.
.
The humidity measurements of the beams will help us getting to know them, as we will 
see later on, and with structure calculations we will be able to recognize which parts 
are weaker and require reinforcements. 

In diagnosis conclusions, all the data provided by previous work is collected and 
strong recommendations in every case are provided. 

As a final point to this introduction, I would like to point out that the goal of the project 
is to restore the farmhouse to its original state as a single-family house but with the 
needs of today.
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1.1BASIC CONCEPTS

1.1.1 Location and situation 

Santa Eulària farmhouse is located in the municipality of Guixers, in Solsonès 
County, Catalonia. The estate sits on the area of la Corriu. The UTM coordinates 
are 390075-4667585 and the altitude is 1065 meters above sea level, therefore it is 
situated in the pre-Pyrenees.  

 Solsonès County 

To reach the farmhouse, take the road LV-4241 from the town of Solsona towards the 
village of Sant Llorenç de Morunys through la Llosa del Cavall reservoir. After 24 
kilometers turn right at Berga directional sign. Following this road for 5 Km you get to 
Guixers and a nucleus of houses called Valls, where the Municipality Hall is located. 
Following this asphalted road you will reach Gòsol. After 3 kilometers, take the detour to 
Santa Eulària. Here you will take a forest track and, after 600 meters, reach the 
farmhouse. 

The Santa Eulària farmhouse is situated in the middle of the estate known with the same 
name. This property consists of 92.39 hectares. The greater part is made up of forest, 
some pastures and next to the farmhouse there is a shed. 
The estate borders with the Aigua de Valls River to the East, with the estates Riu de 
Valls and Sanmartí to the South. To the west, the estate abuts the Sanmartí estate and 
the farmhouse named la Torre de la Corriu, to the North. 

1.1.2 Photography Gallery of the farmhouse 

Views of the North-Western facade 

Views of the South-Western facade 

View of the South-Eastern facade  View of the North-Eastern facade 
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 Ground floor 

First floor 

Second floor 

Roofing 

Farmhouse surroundings 
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2. HISTÒRY

In order to understand the origins of the Santa Eulària farmhouse we need to go back 
five centuries ago, specifically back to 1419.   
The 1348 Black Death caused the death of about half of the Catalan population. Due to 
this fact, many farmhouses were abandoned because a lot of farmers died from this 
disease. For this reason, most farmhouses became abandoned farmsteads and some 
neighboring farmers appropriated them. 
As a result, the fall of production created a social and agricultural crisis. In order to 
compensate the decline of revenues, Feudal Lords tried to increase the dues.  But 
peasants intensified their uprisings, already current in the country instigated by the 
disagreement with Remença contracts (a Catalan mode of serfdom). Remença contracts 
forced peasants to stay in their farmhouses. Initially, farmers, only paid a small tribute 
such as a proportion of their harvest. But, gradually, farmers became serfs of their Lord 
and were required to remain in their land where they could not leave from without paying 
ransom.   
The 15th century was a period of a slight recovery for the Catalan agricultural production 
due to the end of pandemics and famine from the 14th century. Nonetheless, it was a 
period of conflict between serfs and Lords.  It was not until the end of the 15th century 
and throughout the 16th century, with the recognition of some farmers rights, which the 
Catalan peasantry began a recovery process. This implied a regeneration of the old 
abandoned farmsteads and construction of new ones.  
However, banditry and piracy during the 16th and 17th centuries forced in many cases to 
fortify farmhouses against attacks. 
As times went by, a differentiation between rich and poor farmsteads appeared, led by 
the heir apparent system – assuring non-fragmentation of heritage and leaving an open 
door for estate unification by marriage between heirs. 
At the same time, the feudal system was in decline and with the arrival of the industrial 
revolution in the 18th century, the Catalan bourgeoisie was accumulating wealth from 
commercial and industrial activities whereas competing against rich peasants.  
So during the 18th century, the ownership of farmsteads was primarily of affluent 
farmers, who lived in manor houses, and of the bourgeoisie. 
It is at this period of time when sharecropping contracts appeared. Those contracts 
consisted in transferring their farmsteads and lands for five years in exchange of a third 
of their harvests.  
This social and agricultural system remain little unchanged during the 19th century up to 
the mid-20th century when mechanized agriculture started. Consequently, workforce was 
less necessary and the Catalan rural areas were becoming depopulated. Areas with 
smaller and more distant plots, therefore with more difficult machinery access, were 
converted into pastures. 

Nowadays many farmhouses, mainly the most distant ones, are uninhabited and in ruins. 
This fact causes a heritage loss and territorial dropout. In recent years, many of them 
have been renovated for rural tourism.  

As an illustration, Santa Eulària farmhouse dates back to 1419. From its origins to 1960, 
it has always been inhabited by several farmers. The property of the estate has gone 
through several families, though.  

The inhabitants of this region were engaged primarily in three main activities: land 
tillage, stock breeding and forestry. 

In detail, the farmhouse is located in the center of the estate surrounded by fields. The 
nearest ones to the farmhouse are devoted to market gardening (tomatoes, potatoes, 
lettuces, legumes, etc.) for human consumption. On the other hand, the farthest ones 
are devoted to extensive crop farming of different varieties of cereals. 
The garden is located next to the farmhouse and to a mountain stream in order to use 
water to irrigate. The estate also has a source used in the past for water consumption of 
the house and to water livestock.  
During summer, cereal grains were mowed and moved to the threshing floor - located in 
the East area – in order to thresh grain harvest and winnow it. Wheat grains had to finish 
drying in the barn located on the top floor of the farmhouse. Once grain was dry, it was 
moved to two close mills to make flour.  
Currently, in the barn walls some inscriptions related to different cereal varieties 
obtained in different vintages of the 19th century are still displayed. 

Farmers produced bread in traditional ovens common in farmhouses of that period from 
the obtained flour. 

Tr aditional  oven Barn 
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In particular, the traditional oven of the Santa Eulària farmhouse is maintained in perfect 
conditions. This oven is an elevated one, as it is accessible from the kitchen on the first 
floor and visible from the outside of the farmhouse. 

Most of the farthest fields were used for grazing and growing forage that livestock could 
consume either directly or after being dried in the haylofts. It was possible to access an 
attached shed, composed of two levels, from the threshing floor of the farmhouse.  
Reaped grass was stock to dry at the top level in order to feed livestock afterwards. On 
the ground level there were livestock, mainly sheep. 
Additionally, on the ground floor of the farmhouse, there were yards to house different 
types of livestock. There were a hinny stable – for animals used to pull wood from 
forests –, a cow shed, a pigsty, a hen coop and rabbit hutches.  
One of the main helpful assets of housing livestock on the ground floor was to take 
advantage of heat provided by animals, especially during wintertime. On the other hand, 
two of the most common functional problems were that livestock generated humidity and 
salinization in buildings caused by their droppings.  . 

With regard to the forest of the estate, mostly formed by red pines and oak trees. The 
largest part was used by owners of the estate to forest and a small part was used by 
farmers as fuel for the fireplace, to heat the oven and for the stove in the kitchen. 
Recollection of mushrooms, medicinal plants and pinecones took place in forests, too. 
Nowadays the farmhouse is uninhabited. Electrical network connection was made in 
1989 when the electrification process of the area began. 

2.4  THE EVOLUTION OF THE BUILDING 

The farmhouse was, initially, a small building with a North-Eastern entrance. Loopholes, 
typical of fortified constructions to protect from banditry and piracy from the sixteenth 
and seventeenth centuries, are still present in the South-Western façade. It is thought 
that, due to the fact that the farmhouse dates back from 15th century, fortification was 
subsequent to the initial construction. 

In the 16th century and concurring with a peasantry recovery period, the traditional 
oven was built attached to the South-Western facade. 

Ground floor / north-western facade / north-eastern facade / south-eastern facade / south- western facade / 
15th century / 16th century / 17th century / 18th century   
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Throughout the 17th century, the farmhouse was expanded. From then on, access 
would be from the North-Western facade, through a door built with stone ashlars, 
forming a round arch.  
By the 18th century – in a splendorous Catalan peasantry period – an expansion was 
built on the South – Eastern facade. This fact allowed the addition of a barn in the 
attic, the extension of the farmhouse and the construction of new yards for livestock. 
In this century, a sheep pen and a hayloft in a near building were constructed. 

2.5 CONSTRUCTION MATERIALS 

Materials used in construction of most of Catalan farmhouses were local ones with the 
purpose to reduce costs and facilitate transportation of building materials. Those 
materials were mainly stone, lime, sand, plaster, mud and wood. 
First of all, the stone of this particular area is limestone, and depending on its hardness 
and ductility, it could have multiple functions in construction such as walls, cornerstones, 
opening frames, sett paving, vaulting, etc. Due to the close proximity to the river, there is 
abundant tufa, popularly known as “tosca”.  Tufa is formed from waters supersaturated 
with calcite emerging and degassing CO2 - presence of vegetation favors this process -. 
Consequently, carbonate mineral precipitates and forms limestone. Tufa is a type of very 
porous and light stone, easy to work with, and it even can be sawed by a saw for wood, 
therefore, ashlars can be made easily. Their lightness makes them suitable for 
cornerstone, especially in upper levels of buildings. By comparison, they are not suitable 
for lower levels since their porosity enhances the absorption of water and thus humidity. 

Lime used to build farmhouses was obtained boiling limestones o calcium carbonate 
(CaO3). This stone is very abundant in the area, therefore, lime kilns were usually build 
in the vicinity. From the heating process, up to about 900ºC, quicklime or calcium oxide 
(CaO) is made. By combining it with water, it becomes calcium hydroxide (Ca (OH) 2) or 
slaked lime. Slaked lime mixed with sand becomes lime mortar used to build stone and 
plaster walls. Lime, once used in construction and in contact with oxygen becomes lime 
stone, it is called “lime miracle”. 
In this case, the color of the sand, the earthy tones of lime and the color schemes 
emerged as time went by, got the farmhouses integrated in the territory as if they had 
always been a part of it. 

Secondly, in Guixers, there are limestone quarries. Knauf Company has a factory there, 
where gypsum plasterboards are manufactured. There are several ancient chalk kilns 
and plaster ceilings are quite usual in this area, either made with barrel vaults -built 
pouring plaster mixed with stones in wooden formworks – or  ceilings with wooden 
beams - including plaster space between beams and works, in turn, as flooring for top 
floor -. This space between beams was made by pouring black plaster mortar mixed with 
scree stones in wooden formworks. 

Chalk kiln in Guixers (drawing by Xavier Riu) 

Gypsum stone or bihydrate calcium sulfate (CaSO4·2H2O) is formed by calcium sulfate 
and two water molecules of hydration. Hemihydrate calcium sulfate CaSO4·½H2O) is 
made by heating chalk.  

Since plaster stone boiling temperature occurs in low temperatures, from 200ºC, boiling 
plaster stone is easier than boiling lime or bricks, they need temperatures close to 
1000ºC. Therefore, even if someone needed a small amount of plaster, they could get it 
from heating a plaster stone in a pan. 

All chalk kilns in this region were built on a slope and more or less buried on the ground. 
That way it was easier to get access in the lower level to the firing chamber and in the 
upper level to the charge. All chalk kilns were made of dry stone since inside walls had 
been made with plaster stone, chalk kilns would have been burned like charge. 

Overall in this particular case, each kiln had its quarry, always near and at a higher level 
in order to transport stones down slopes. 

Thirdly, red pines, from the estate, were used to build the Santa Eulària farmhouse. 

Catalan pine forests are cut by thinning. Pine forests are never cleared, only largest 
trees are cut to improve growing of smaller ones. Once a tree is cut, it must be lopped 
off. In the past, bark was removed with an axe in forest itself. Afterwards, trees were 
skid by mules to a river, where they were driven to a very close sawmill. Beams were 
not placed in roofs until they were absolutely dry. 

There were, until 80’s, a few large pine trees in an area of the Santa Eulària estate. 
These pine trees were reserved either to change the farmhouse beams when needed or 
to expand the farmhouse.  

And finally, clay was used mainly to make tiles, in a close tile factory, and a few bricks 
since most partitions are made with slabs and wooden formwork. The farmhouse does 
not have tile floorings, quite the opposite, the Santa Eulària farmhouse floorings are 
mainly made with plaster and slabs in some areas. 
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3. Architectural description

Santa Eulària is a fairly rectangular floor plan farmhouse. The south-western facade is 
narrower than the north-western one. 

Ground floor 

It is a three story building. The structure is made up of masonry stone walls and their 
thickness are between 60 and 80 cm with square rubble corners. It features few 
openings and even less in the northernmost facades. 

North-eastern facade 

The openings in the southern facades are more prominent, especially those in the South-

eastern facade. On the ground floor of the South-eastern facade, wooden girders allow 

access to the threshing floor from the farmhouse as well as entry of natural light.  

South-eastern facade 

The farmhouse is located on an elevated rock, higher than nearby lands. This height on 

the North-eastern and the South-western facades is more patent. 

North-western facade 

South-western 

facade 
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On the South-western facade there is an attached volume, the aforementioned traditional 

oven built in the 16th century. It was built in order to gain access from the first floor and 

from the ground floor of the North-western facade. 

The ridge is horizontal but the North-eastern facade eave is not. Since the North-western 

facade is wider compared to the South-eastern one and taking into account that both have 

the same slope, the eave cannot be horizontal if the ridge is. 

North-eastern facade eave 1 

Interior spaces of the farmhouse: 

Most of the main facades of the Central Catalan and the Pre-Pyrenean farmhouses are 
south facing, with bigger openings as well as entrance doors in order to take full 
advantage of natural light and the sun’s warm rays. But as per the case of Santa Eulària 
farmhouse, the entrance door is located on the North-western facade. 

Oven view from the North-western 

facade 

Oven view from the South-western facade 
It is a main door and gives access to the farmhouse. It is made up of a Roman arch of 
voussoirs of worked and polished stone. It is currently painted in white because at some 
point of time farmers painted the stones.  

The curve tile roofing is a  gable roof with a ridge. The degree of tilt of the North-eastern slope is  

37% and the South-western one is 34%. 

Roofing     Main entrance door
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At the entrance, in the lobby on the ground floor, the stone staircase is located and leads 

to the first floor. There is also an area of wooden shelves used to keep tools, animal 

harnesses, sacks …  

Lobby section 

Lobby plan 

In the lobby there is a wooden door that leads to the barn and the yard. The access to 

the yard was surely gained from the South-eastern facade adjacent to the threshing floor.  

This part of the ground floor, after gone through the load bearing wall, has a steep slope 

due to the adjustments to irregularities of the rock where the farmhouse lays on. As a 

result of the higher walls in this area, a loft was built where rabbit hutches were placed on 

and a pigsty was located below it. 

Ground floor section 

Upstairs, on the first floor, there is a hallway that leads to the living room, a very 

important part of the farmhouse. It is one of the largest spaces of the building, since it 

was the gathering place of the family for the great celebrations, therefore, it was not 

used daily. 

Although it was used every day as a crossing point towards the rooms. 

Living room 

In the living room a window in the South-eastern facade is found with the typical stone 

window seats. Another important element of the living room was the stone sink that 

serves as a hand sink for the guests before meals. This room served as a communication 

point between the several spaces of the floor. The spaces around it are the rooms and 

the kitchen with a fireplace and an oven. 

The most important places in the building were the kitchen and the fireplace where 

cooking and life in group took place. It was a cozy and vital place where the duties of 

cooking, eating, familiar gathering and household tasks were combined. The kitchen and 

the fireplace were positioned in adjoining spaces connected by a door. In the kitchen 

cooking was made with the hot embers of the fireplace. Even nowadays holes where 

trivets used to be placed are visible and, later on, evolved into the modern stove. 

The fireplace and the oven are more elevated than the kitchen and the living room. A 

fireplace was a relationship indication because it was the place where the farmhouse 

inhabitants spent a great part of their evenings, that is to say, it was the place where 

communication and orally culture transmission occurred. The fireplace is of catxal fire (a 

type of fireplace with an elevated footing) and the stone bench with a semicircular shape 

is next to the wall, and surrounded by higher stones in order to prevent ashes to fall 
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down the edges. The hood is located above the stone bench and before the smoking 

chamber in order to convey exhaust gases from the fireplace to the chimney. Ashes were 

thrown away through a hole (currently sealed) to the ground floor, specifically to the ash 

pit. Ashes were stored here to make soap.  

Finally, a barn and an attic are located upstairs, on the second floor and under the roof.  

As it was the highest and most ventilated space, its functions were traditionally and mainly 

grain drying and preservation, but also medicinal herbs and other products preservation. In 

the barn some of the partitions to dry and store different varieties of collected cereals are 

still present. 

Traditional oven, fireplace and kitchen section 

The rooms or chambers, used to be located next to the living room, are abundant. 

The Santa Eulària farmhouse contains two large rooms and two smaller ones. All of them 

can be entered through the hallway of the living room. 

Each member of the farmer family had their own room, bed, wardrobe and box. These 

rooms had the purpose to protect the individuality of its occupants and their belongings. 

The linings of the farmhouse are not labored but just whitewashed walls. Walls without 

linings are common and when there is a lining, it is an uneven plaster lining. 

Its floorings are composed of plaster except in the fireplace and the lobby. These ones 

are made from stone slabs. There is no flooring in the barn.  

The doors have several sizes, some of them without rebate profiles. Most 

windows have simple inner windowsills. 

Barn 

Second floor plan 

The staircase hole does not have protection. 

The free height of this floor is variable since, as mentioned before, the corner between the 

North-eastern facade and South-eastern facade is higher than the corner of North-

western facade. The difference is up to 40cm on the North-eastern side and just 7cm on 

the South-western side. Nevertheless, the least free height points are those that match 

with the rafters.  

Window plan of room 2 
Window elevation of room 2 Second floor longitudinal section 
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4. Constructive description

4.1 Vertical structure : 

As aforementioned, the farmhouse rests on a rock higher than the nearby lands. The 

north-eastern facade wall was built in order to adapt to the shape of the rock and take full 

advantage of the space. 

It is not known whether the end of the rock at this exact point is and as a consequence 

the wall was built on its base or there is a terraced area and therefore the wall works as a 

retaining wall. Be that as it may, the rock is very close to the basis of all walls and the 

foundations are very shallow. In other words, there is just a slightly thinning of the rock in 

order to prevent displacement of the base. 

Ground floor transverse section 

These walls are made of limestone with lime mortar. Wherever the walls are wider, these 

are made of two walls topped up with lime mortar and stones. Both walls locked with 

each other and stones, therefore they work as a whole.  

As already stated, the farmhouse was built in different periods throughout four centuries, 

consequently what are now interior load-bearing walls, at some point of time they used to 

be exterior walls, thus facades. 

North-eastern facade parts (left 

one) and South-western facade 

(right one). It is clearly visible the 

old facade that later on became the 

interior load-bearing wall. 

The walls become slimmer at the top heights. The perimeter walls, on the ground floor, 

measure between 70 and 80cm; on the first floor, between 70cm and 60cm on the 

second floor excluding the ones in the South-eastern facade, their width is of 20cm. 

Regarding the interior load-bearing walls, the transverse wall width is of 80cm on the 

ground and first floor, of 60cm on the second floor and the longitudinal wall measures 

40cm on the ground floor, 30cm on the first floor and 26cm on the second floor.  
 
The structure also has two pillars, one in the South-eastern facade and the other in the 
interior wall.   

At the highest parts of the farmhouse, the walls and the pillars are built with tufa (popularly 
known as tosca), as stated before. Tufa is very light and it can be sawed by a saw for 
wood, therefore, ashlars can be made easily.  

Elevated parts with tufa ashlars 



40 Aixecament gràfic i diagnosi de la masia Santa Eulària del municipi de Guixers 
Damià Bover i Casas 

Exterior tufa walls in the South-eastern facade (as well as the pillar) 

4.2 Horizontal structure: 

The walls are supported by beams and wooden girders. On the ground floor of the South-
eastern facade, these girders are double and in this part of the farmhouse the lights are 
parted by these girders.  

Oven 

ceiling 

Fire- 
place 

ceiling 

Regarding the fire area, the ceilings are different so that the beams will not burn and the 

flooring is more resilient than the plaster one, and for this reason, this flooring is made of stone 

slabs.   
In this case, the space between beams is made of wooden planks of 3cm in thickness and 

20cm in width.  On top of the wooden planks, there is a compression slab of 18cm, mostly of 

soil, and on top of that, there are stone slabs. 

The oven bears the weight of a ceiling with adjacent beams with a compression slab mainly 

made of compacted soil of 1m in thickness and a concrete sole with stone slabs. The dome of 

the oven is a hemisphere. Its loads bear mainly on the walls. 

Ground floor ceiling 

Ceiling supporting the oven and dome 

First floor ceiling 
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The rest of the ceilings are made of wooden beams with forms of plaster. These ceilings 

are very common in the area and to build them a frame of pinewood, with the same width 

of the space between beams and a length of approximately 2 meters, was required. The 

frame was fortified - independently of the beams- with slanting planks supported by 

mainstays buttressed on the floor and wedges between the top of the mainstays and the 

inferior flat part of the frame in order to level them with the utmost accuracy and ease their 

demolding.  

With this layout, the structure was ready to pour the kneaded plaster in layers of about 2 

or 3cm in thickness up to cover the beams completely. In order to give consistency to this 

layer, tile pieces, small ceramic tiles and flat pebbles were mixed in.  

This compression layer was considered finished when there was 5cm in thickness above 

the beams.  
 
Since plaster gets dry fast, before it was fully dry and to facilitate adhesion between 

layers, a pavement layer was poured. This last layer was of 2cm and was made of a 

more refined and compact plaster in order to withstand the wear and tear of time.  

Longitudinal lobby section on the ground 

floor  
Transverse staircase section on the 

ground floor   
After three hours of the beginning of this task, plaster was considered fully dry and the 

structure solidified, therefore it could be demold. 
 
This  type of ceiling, despite the fact that, nowadays, cannot be considered a 

compression slab because it does not have connectors, is much more monolithic than 

those made of ceramic brick because plaster hold beams better. 

Wood beams ceiling with plaster formed between beams 

The part of the staircase between the ground floor and the first floor is made of stone with 

scabbled stone steps. The base of the first flight of stairs is made of stone and it is 

supported by the foundations, the base of the second flight of stairs is made of stone 

rubble and it is supported by 6 adjacent wooden beams in order to benefit from the space 

under the staircase.     

The main beam that supports the staircase hole is situated horizontally to exploit the free 

height between the landing and the main beam. The ends of the ceiling beams are held 

by the main beam with woodworking joints. Eventually, the main beam is enhanced with 

a wooden pillar.  

The first flight of stairs has plaster steps and the threshold is made of wood. 
 
The first three steps are placed directly on the ceiling of the ground floor. The landing is 
supported by three small beams that rest on the main beam and the wall.  
 

The long flight of stairs with three small beams supported by, in its lower part and via a 

yoke, the main beam and the wal, and in its upper part, is supported by an equal -to the 

rest of the beams- section beam and it is reinforced by small wooden pillars on either side 

of the entrance door on the ground floor.    

The main beam was also reinforced with a septum of 10cm with small wooden pillars 

resting in the main beam of the ground floor.  

Transverse staircase section on the ground floor 

First floor staircase 
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4.3 Roofing: 

The structure of the roofing is made up of rafters and wooden beams. The rafters rest on 
the walls of North-eastern and South-western facades and on the wall of the central 
load-bearing beam overlapping with the ridge.  

The beams are parallel to the ridge in the South-western slope and parallel to the facade 

on the North-eastern slope with the exception of the barn area. In this last case, they are 

parallel to the ridge.   

Roofing longitudinal section parallel to the North-eastern facade 

The curve tiles of the roofing are placed with the lath system by channel.  

The eaves of the roofing were built to stand out from the walls with the aim of 

protecting the walls from moisture and rain. These eaves are simple and serve to get 

rid of the water and keep it away of the vertical walls.  

The South-eastern eaves are supported by the extension of the wooden beams 

beyond the facade. In the North-eastern and South-western facades, the eaves stand 

out thanks to the extension of the laths joined in their end to a plank. On the North-

western facade, eaves are built with stone slabs. 

Roofing structure 

If there is not a load-bearing beam, the rafters rest on main beams. 

North-eastern and south-western facade 

eaves (transverse section) 

Lateral eaves North-western facade eaves 

(longitudinal section)  South-

western facade eaves 

(longitudinal section)Roofing transverse section 

North-western facade 

eaves  
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4.4 Facades / exterior walls: 

In many cases, openings have linings but not finished ones and, in others, they do not 

The lining of the walls is of lime mortar, although it is very faded. In some parts,   have even that. 

it is non-existent and it may have never been covered. 

Second floor window, 

South-western facade 

Second floor window, North-

eastern facade. 

Second floor window, South-

western facade  

In other places, it is fixed with plaster, making them seem as a rectangular 

opening. 

Right area of the North-western facade without lining remnants 

The frames of the windows are mostly non-existent but the window of the 

fireplace, on the North-eastern façade, and the loophole on the ground floor of the 

South-western facade have frames because their openings are built with stone 

corners.  

Window of the second floor. 

South-eastern facade  

Window of the first floor hallway, North-eastern facade 

Loophole, 

South-western 

facade  

Fireplace window, North-eastern 

facade  

But in most cases, openings have just unpolished stones and in other cases, openings 

are covered with plaster.  
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The main entrance door, even though already explained in the architectural description, is 

a Roman arch, it should be stated that, constructively, the voussoirs have just 20cm in 

width. Inside the arch, there are three joined beams and both function as the door 

threshold. 

Main entrance door elevation 

Main entrance door section 

4.5 Interior partitions: 

In this farmhouse, there are two types of interior partitions.  

On one hand, the dividing walls made from wooden formwork and stone slabs. There are 

small wooden pillars as wide as the dividing walls. The dividing walls are between 6cm 

and 15cm in width and the small pillars width is also variable, from 12 to 20cm, and they 

are detached by 25 to 60cm.  Inside the wooden formworks, there is also slabs placed 

with plaster up to the flat of the wood. For this reason, the wooden formworks are still 

visible but whitewashed with lime slurry.  

Wooden formworks and slabs septa 

Many door frames do not have glazes. These doors are of different widths but the 

ones with glaze frames are all of 70cm in width and 2m in height. 

4.6 Facilities: 

The farmhouse has no electricity or running water but it has a drain in the sink of the 

living room.  

Sink drain of the 

living room, in the 

South-western 

facade  

On the other hand, there are septa with solid brick of 14x29cm and 5cm in width. The 

septa are coated with plaster in the case of those that serve to separate the fireplace 

from the kitchen and the living room. The rest of the septa are only whitewashed. 
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10.DOCUMENTACIÓ GRÀFICA





























Num. llum/s
1 0,16 x0,22 2
2 0,2 x0,22 2
3 0,19 x0,22 2
4 0,18 x0,22 2
5 0,17 x0,22 2
6 0,25 x0,22 2
7 0,23 x0,22 2
8 0,17 x0,22 2
9 0,22 x0,22 2

10 0,56 x0,22 2
11 0,24 x0,22 2
12 0,18 x0,22 3,7
13 0,18 x0,22 3,7
14 0,18 x0,22 3,7
15 0,18 x0,22 3,7
16 0,17 x0,22 3,7
17 0,2 x0,22 3,7
18 0,14 x0,22 3,4
19 0,14 x0,22 3,4
20 0,14 x0,22 3,2
21 0,14 x0,22 3,2
22 0,14 x0,22 3,1
23 0,14 x0,22 3,15
24 0,14 x0,22 3,15
25 0,14 x0,22 3
26 0,14 x0,22 3
27 0,14 x0,22 3
28 0,14 x0,22 3
29 0,14 x0,22 3
30 0,14 x0,22 3
31 0,14 x0,22 3
32 0,14 x0,22 3,7
33 0,2 x0,22 3,75
34 0,2 x0,22 3,8
35 0,18 x0,22 3,95
36 0,15 x0,22 4
37 0,14 x0,22 4
38 0,18 x0,22 4
39 0,17 x0,22 4,1
40 0,18 x0,22 4,1
41 0,17 x0,22 4,1
42 0,17 x0,22 4,2
43 0,14 x0,22 2,8
44 0,23 x0,22 3,4
45 0,21 x0,22 3,45
46 0,15 x0,22 3,5
47 0,16 x0,22 3,5
48 0,16 x0,22 3,55
49 0,16 x0,22 3,55
50 0,14 x0,22 2/2,3
51 0,14 x0,22 2/2,3
52 0,14 x0,22 2/2,3
53 0,14 x0,22 2/2,3
54 0,14 x0,22 2/2,3
55 0,14 x0,22 2/2,3
56 0,14 x0,22 1,9/2,2
57 0,14 x0,22 1,3/1,5/1,3
58 0,14 x0,22 1,3/1,5/1,3
59 0,14 x0,22 1,3/1,5/1,3
60 0,14 x0,22 1,3/1,5/1,3
61 0,14 x0,22 1,3/1,5/1,3
62 0,14 x0,22 1,3/1,5/1,3
63 0,14 x0,22 1,3/1,5/1,3
64 0,14 x0,22 1,3/1,5/1,3

secció (bxh)Num. llum
1 0,2 x0,22 3,2
2 0,2 x0,22 3,2
3 0,22 x0,24 3,5
4 0,24 x0,26 4,5
5 0,2 x0,29 3,5
6 0,2 x0,29 3,5
7 0,2 x0,24 3,8
8 0,2 x0,24 4,15
9 0,2 x0,22 1,4

10 0,18 x0,22 1,4
11 0,22 x0,24 5,7
12 0,22 x0,24 1,3
13 1,18 x0,23 1,3
14 0,25 x0,19 3,6

secció (bxh) Num. llarg
1 0,16 x0,16 2,52

secció 



Num. llum
1 0,14 x0,22 4,6
2 0,14 x0,22 4,6
3 0,14 x0,22 4,6
4 0,14 x0,22 4,6
5 0,14 x0,22 4,6
6 0,14 x0,22 4,6
7 0,14 x0,22 4,6
8 0,14 x0,22 4,6
9 0,14 x0,22 4,6

10 0,14 x0,22 4,6
11 0,14 x0,22 4,6
12 0,14 x0,22 4,6
13 0,14 x0,22 4,6
14 0,14 x0,22 4,6
15 0,14 x0,22 4,6
16 0,14 x0,22 3,35
17 0,14 x0,22 3,35
18 0,14 x0,22 3,35
19 0,14 x0,22 3,35
20 0,14 x0,22 3,35
21 0,14 x0,22 3,25
22 0,13 x0,22 3,25
23 0,14 x0,22 3,25
24 0,14 x0,22 3,25
25 0,14 x0,22 3,25
26 0,14 x0,22 3,25
27 0,14 x0,22 3,25
28 0,14 x0,22 3,25
29 0,14 x0,22 3,25
30 0,14 x0,22 0,5
31 0,14 x0,22 0,5
32 0,14 x0,22 0,5
33 0,14 x0,22 0,5
34 0,14 x0,22 0,5
35 0,14 x0,22 0,5
36 0,14 x0,22 0,7
37 0,13 x0,22 0,7
38 0,14 x0,22 0,7
39 0,13 x0,22 3,7
40 0,14 x0,22 3,7
41 0,14 x0,22 3,75
42 0,14 x0,22 3,8
43 0,14 x0,22 3,85
44 0,14 x0,22 3,85
45 0,14 x0,22 3,9
46 0,14 x0,22 3,95
47 0,14 x0,22 4
48 0,14 x0,22 3,6
49 0,14 x0,22 3,65
50 0,14 x0,22 3,7
51 0,14 x0,22 3,75
52 0,14 x0,22 3,8

*53 0,12 x0,22 2,3
*54 0,12 x0,22 2,3
*55 0,12 x0,22 2,3

56 0,1 x0,22 1,1
57 0,1 x0,22 1,1
58 0,1 x0,22 1,1

secció (bxh)
Num. llum

1 0,22 x0,24 3,5
2 0,22 x0,24 3,8
3 0,22 x0,24 5,7
4 0,22 x0,24 5,7
5 0,24 x0,24 3,2
6 0,18 0,26 3,5

secció (bxh) Num. llarg
1 0,2 x0,10 2,52
2 0,2 x0,10 2,52
3 0,14 x0,10 2,52
4 0,14 x0,10 2,52
5 0,14 x0,10 2,52
6 0,14 x0,10 2,52

secció 



Circular 
1 0,21 x0,20 Ø 0,52
2 Ø 0,12 4,8 0,52
3 Ø 0,2 4,8 0,54
4 Ø 0,21 4,8 0,55
5 Ø 0,13 4,8 0,57
6 Ø 0,23 4,8 0,57
7 Ø 0,2 4,8 0,58
8 Ø 0,2 4,8 0,6
9 Ø 0,12 4,8 0,62

10 0,21 x0,20 0,63
11 0,14 x0,20
12 0,2 x0,20 3,7
13 0,2 x0,20 3,8
14 0,2 x0,20 3,9
15 Ø 0,23
16 0,19 x0,24 2,6/1,9
17 0,19 x0,24 2,7/1,9
18 0,19 x0,24 2,8/1,9
19 0,18 x0,18
20 0,16 x0,20 3,2/1,5
21 Ø 0,22 3,2/1,5
22 Ø 0,22 3,2/1,5
23 Ø 0,22 3,2/1,5
24 Ø 0,23 3,0/1,5
25 Ø 0,2 2,5/1,5
26 Ø 0,22 2,5/1,5
27 Ø 0,23 2,5/1,5
28 Ø 0,22 2,5/1,5
29 0,2 x0,2 2,5/1,5

llum /s * voladís
Rectangular (bxh)

Tipus secció
Num.

Circular 
1 0,18 x0,22 3,5
2 0,18 x0,22 3,7
3 Ø 0,3 4,8
4 Ø 0,3 5,9
5 0,24 x0,26 4,2
6 Ø 0,3 3,85
7 0,24 x0,26 4,5
8 Ø 0,3 3,85
9 Ø 0,3 4,8

10 0,22 x0,27 4,8
11 0,24 x0,26 4,7
12 0,24 x0,26 4,8

Num.
Tipus secció

llum *
Rectangular (bxh)



Num. llum/s
1 0,16 x0,22 2
2 0,2 x0,22 2
3 0,19 x0,22 2
4 0,18 x0,22 2
5 0,17 x0,22 2
6 0,25 x0,22 2
7 0,23 x0,22 2
8 0,17 x0,22 2
9 0,22 x0,22 2

10 0,56 x0,22 2
11 0,24 x0,22 2
12 0,18 x0,22 3,7
13 0,18 x0,22 3,7
14 0,18 x0,22 3,7
15 0,18 x0,22 3,7
16 0,17 x0,22 3,7
17 0,2 x0,22 3,7
18 0,14 x0,22 3,4
19 0,14 x0,22 3,4
20 0,14 x0,22 3,2
21 0,14 x0,22 3,2
22 0,14 x0,22 3,1
23 0,14 x0,22 3,15
24 0,14 x0,22 3,15
25 0,14 x0,22 3
26 0,14 x0,22 3
27 0,14 x0,22 3
28 0,14 x0,22 3
29 0,14 x0,22 3
30 0,14 x0,22 3
31 0,14 x0,22 3
32 0,14 x0,22 3,7
33 0,2 x0,22 3,75
34 0,2 x0,22 3,8
35 0,18 x0,22 3,95
36 0,15 x0,22 4
37 0,14 x0,22 4
38 0,18 x0,22 4
39 0,17 x0,22 4,1
40 0,18 x0,22 4,1
41 0,17 x0,22 4,1
42 0,17 x0,22 4,2
43 0,14 x0,22 2,8
44 0,23 x0,22 3,4
45 0,21 x0,22 3,45
46 0,15 x0,22 3,5
47 0,16 x0,22 3,5
48 0,16 x0,22 3,55
49 0,16 x0,22 3,55
50 0,14 x0,22 2/2,3
51 0,14 x0,22 2/2,3
52 0,14 x0,22 2/2,3
53 0,14 x0,22 2/2,3
54 0,14 x0,22 2/2,3
55 0,14 x0,22 2/2,3
56 0,14 x0,22 1,9/2,2
57 0,14 x0,22 1,3/1,5/1,3
58 0,14 x0,22 1,3/1,5/1,3
59 0,14 x0,22 1,3/1,5/1,3
60 0,14 x0,22 1,3/1,5/1,3
61 0,14 x0,22 1,3/1,5/1,3
62 0,14 x0,22 1,3/1,5/1,3
63 0,14 x0,22 1,3/1,5/1,3
64 0,14 x0,22 1,3/1,5/1,3

secció (bxh)Num. llum
1 0,2 x0,22 3,2
2 0,2 x0,22 3,2
3 0,22 x0,24 3,5
4 0,24 x0,26 4,5
5 0,2 x0,29 3,5
6 0,2 x0,29 3,5
7 0,2 x0,24 3,8
8 0,2 x0,24 4,15
9 0,2 x0,22 1,4

10 0,18 x0,22 1,4
11 0,22 x0,24 5,7
12 0,22 x0,24 1,3
13 1,18 x0,23 1,3
14 0,25 x0,19 3,6

secció (bxh) Num. llarg
1 0,16 x0,16 2,52

secció 



Num. llum
1 0,14 x0,22 4,6
2 0,14 x0,22 4,6
3 0,14 x0,22 4,6
4 0,14 x0,22 4,6
5 0,14 x0,22 4,6
6 0,14 x0,22 4,6
7 0,14 x0,22 4,6
8 0,14 x0,22 4,6
9 0,14 x0,22 4,6

10 0,14 x0,22 4,6
11 0,14 x0,22 4,6
12 0,14 x0,22 4,6
13 0,14 x0,22 4,6
14 0,14 x0,22 4,6
15 0,14 x0,22 4,6
16 0,14 x0,22 3,35
17 0,14 x0,22 3,35
18 0,14 x0,22 3,35
19 0,14 x0,22 3,35
20 0,14 x0,22 3,35
21 0,14 x0,22 3,25
22 0,13 x0,22 3,25
23 0,14 x0,22 3,25
24 0,14 x0,22 3,25
25 0,14 x0,22 3,25
26 0,14 x0,22 3,25
27 0,14 x0,22 3,25
28 0,14 x0,22 3,25
29 0,14 x0,22 3,25
30 0,14 x0,22 0,5
31 0,14 x0,22 0,5
32 0,14 x0,22 0,5
33 0,14 x0,22 0,5
34 0,14 x0,22 0,5
35 0,14 x0,22 0,5
36 0,14 x0,22 0,7
37 0,13 x0,22 0,7
38 0,14 x0,22 0,7
39 0,13 x0,22 3,7
40 0,14 x0,22 3,7
41 0,14 x0,22 3,75
42 0,14 x0,22 3,8
43 0,14 x0,22 3,85
44 0,14 x0,22 3,85
45 0,14 x0,22 3,9
46 0,14 x0,22 3,95
47 0,14 x0,22 4
48 0,14 x0,22 3,6
49 0,14 x0,22 3,65
50 0,14 x0,22 3,7
51 0,14 x0,22 3,75
52 0,14 x0,22 3,8

*53 0,12 x0,22 2,3
*54 0,12 x0,22 2,3
*55 0,12 x0,22 2,3

56 0,1 x0,22 1,1
57 0,1 x0,22 1,1
58 0,1 x0,22 1,1

secció (bxh)
Num. llum

1 0,22 x0,24 3,5
2 0,22 x0,24 3,8
3 0,22 x0,24 5,7
4 0,22 x0,24 5,7
5 0,24 x0,24 3,2
6 0,18 0,26 3,5

secció (bxh) Num. llarg
1 0,2 x0,10 2,52
2 0,2 x0,10 2,52
3 0,14 x0,10 2,52
4 0,14 x0,10 2,52
5 0,14 x0,10 2,52
6 0,14 x0,10 2,52

secció 



Circular 
1 0,21 x0,20 Ø 0,52
2 Ø 0,12 4,8 0,52
3 Ø 0,2 4,8 0,54
4 Ø 0,21 4,8 0,55
5 Ø 0,13 4,8 0,57
6 Ø 0,23 4,8 0,57
7 Ø 0,2 4,8 0,58
8 Ø 0,2 4,8 0,6
9 Ø 0,12 4,8 0,62

10 0,21 x0,20 0,63
11 0,14 x0,20
12 0,2 x0,20 3,7
13 0,2 x0,20 3,8
14 0,2 x0,20 3,9
15 Ø 0,23
16 0,19 x0,24 2,6/1,9
17 0,19 x0,24 2,7/1,9
18 0,19 x0,24 2,8/1,9
19 0,18 x0,18
20 0,16 x0,20 3,2/1,5
21 Ø 0,22 3,2/1,5
22 Ø 0,22 3,2/1,5
23 Ø 0,22 3,2/1,5
24 Ø 0,23 3,0/1,5
25 Ø 0,2 2,5/1,5
26 Ø 0,22 2,5/1,5
27 Ø 0,23 2,5/1,5
28 Ø 0,22 2,5/1,5
29 0,2 x0,2 2,5/1,5

llum /s * voladís
Rectangular (bxh)

Tipus secció
Num.

Circular 
1 0,18 x0,22 3,5
2 0,18 x0,22 3,7
3 Ø 0,3 4,8
4 Ø 0,3 5,9
5 0,24 x0,26 4,2
6 Ø 0,3 3,85
7 0,24 x0,26 4,5
8 Ø 0,3 3,85
9 Ø 0,3 4,8

10 0,22 x0,27 4,8
11 0,24 x0,26 4,7
12 0,24 x0,26 4,8

Num.
Tipus secció

llum *
Rectangular (bxh)



Num. llum/s
1 0,16 x0,22 2
2 0,2 x0,22 2
3 0,19 x0,22 2
4 0,18 x0,22 2
5 0,17 x0,22 2
6 0,25 x0,22 2
7 0,23 x0,22 2
8 0,17 x0,22 2
9 0,22 x0,22 2

10 0,56 x0,22 2
11 0,24 x0,22 2
12 0,18 x0,22 3,7
13 0,18 x0,22 3,7
14 0,18 x0,22 3,7
15 0,18 x0,22 3,7
16 0,17 x0,22 3,7
17 0,2 x0,22 3,7
18 0,14 x0,22 3,4
19 0,14 x0,22 3,4
20 0,14 x0,22 3,2
21 0,14 x0,22 3,2
22 0,14 x0,22 3,1
23 0,14 x0,22 3,15
24 0,14 x0,22 3,15
25 0,14 x0,22 3
26 0,14 x0,22 3
27 0,14 x0,22 3
28 0,14 x0,22 3
29 0,14 x0,22 3
30 0,14 x0,22 3
31 0,14 x0,22 3
32 0,14 x0,22 3,7
33 0,2 x0,22 3,75
34 0,2 x0,22 3,8
35 0,18 x0,22 3,95
36 0,15 x0,22 4
37 0,14 x0,22 4
38 0,18 x0,22 4
39 0,17 x0,22 4,1
40 0,18 x0,22 4,1
41 0,17 x0,22 4,1
42 0,17 x0,22 4,2
43 0,14 x0,22 2,8
44 0,23 x0,22 3,4
45 0,21 x0,22 3,45
46 0,15 x0,22 3,5
47 0,16 x0,22 3,5
48 0,16 x0,22 3,55
49 0,16 x0,22 3,55
50 0,14 x0,22 2/2,3
51 0,14 x0,22 2/2,3
52 0,14 x0,22 2/2,3
53 0,14 x0,22 2/2,3
54 0,14 x0,22 2/2,3
55 0,14 x0,22 2/2,3
56 0,14 x0,22 1,9/2,2
57 0,14 x0,22 1,3/1,5/1,3
58 0,14 x0,22 1,3/1,5/1,3
59 0,14 x0,22 1,3/1,5/1,3
60 0,14 x0,22 1,3/1,5/1,3
61 0,14 x0,22 1,3/1,5/1,3
62 0,14 x0,22 1,3/1,5/1,3
63 0,14 x0,22 1,3/1,5/1,3
64 0,14 x0,22 1,3/1,5/1,3

secció (bxh)Num. llum
1 0,2 x0,22 3,2
2 0,2 x0,22 3,2
3 0,22 x0,24 3,5
4 0,24 x0,26 4,5
5 0,2 x0,29 3,5
6 0,2 x0,29 3,5
7 0,2 x0,24 3,8
8 0,2 x0,24 4,15
9 0,2 x0,22 1,4

10 0,18 x0,22 1,4
11 0,22 x0,24 5,7
12 0,22 x0,24 1,3
13 1,18 x0,23 1,3
14 0,25 x0,19 3,6

secció (bxh) Num. llarg
1 0,16 x0,16 2,52

secció 



Num. llum
1 0,14 x0,22 4,6
2 0,14 x0,22 4,6
3 0,14 x0,22 4,6
4 0,14 x0,22 4,6
5 0,14 x0,22 4,6
6 0,14 x0,22 4,6
7 0,14 x0,22 4,6
8 0,14 x0,22 4,6
9 0,14 x0,22 4,6

10 0,14 x0,22 4,6
11 0,14 x0,22 4,6
12 0,14 x0,22 4,6
13 0,14 x0,22 4,6
14 0,14 x0,22 4,6
15 0,14 x0,22 4,6
16 0,14 x0,22 3,35
17 0,14 x0,22 3,35
18 0,14 x0,22 3,35
19 0,14 x0,22 3,35
20 0,14 x0,22 3,35
21 0,14 x0,22 3,25
22 0,13 x0,22 3,25
23 0,14 x0,22 3,25
24 0,14 x0,22 3,25
25 0,14 x0,22 3,25
26 0,14 x0,22 3,25
27 0,14 x0,22 3,25
28 0,14 x0,22 3,25
29 0,14 x0,22 3,25
30 0,14 x0,22 0,5
31 0,14 x0,22 0,5
32 0,14 x0,22 0,5
33 0,14 x0,22 0,5
34 0,14 x0,22 0,5
35 0,14 x0,22 0,5
36 0,14 x0,22 0,7
37 0,13 x0,22 0,7
38 0,14 x0,22 0,7
39 0,13 x0,22 3,7
40 0,14 x0,22 3,7
41 0,14 x0,22 3,75
42 0,14 x0,22 3,8
43 0,14 x0,22 3,85
44 0,14 x0,22 3,85
45 0,14 x0,22 3,9
46 0,14 x0,22 3,95
47 0,14 x0,22 4
48 0,14 x0,22 3,6
49 0,14 x0,22 3,65
50 0,14 x0,22 3,7
51 0,14 x0,22 3,75
52 0,14 x0,22 3,8

*53 0,12 x0,22 2,3
*54 0,12 x0,22 2,3
*55 0,12 x0,22 2,3

56 0,1 x0,22 1,1
57 0,1 x0,22 1,1
58 0,1 x0,22 1,1

secció (bxh)
Num. llum

1 0,22 x0,24 3,5
2 0,22 x0,24 3,8
3 0,22 x0,24 5,7
4 0,22 x0,24 5,7
5 0,24 x0,24 3,2
6 0,18 0,26 3,5

secció (bxh) Num. llarg
1 0,2 x0,10 2,52
2 0,2 x0,10 2,52
3 0,14 x0,10 2,52
4 0,14 x0,10 2,52
5 0,14 x0,10 2,52
6 0,14 x0,10 2,52

secció 



Circular 
1 0,21 x0,20 Ø 0,52
2 Ø 0,12 4,8 0,52
3 Ø 0,2 4,8 0,54
4 Ø 0,21 4,8 0,55
5 Ø 0,13 4,8 0,57
6 Ø 0,23 4,8 0,57
7 Ø 0,2 4,8 0,58
8 Ø 0,2 4,8 0,6
9 Ø 0,12 4,8 0,62

10 0,21 x0,20 0,63
11 0,14 x0,20
12 0,2 x0,20 3,7
13 0,2 x0,20 3,8
14 0,2 x0,20 3,9
15 Ø 0,23
16 0,19 x0,24 2,6/1,9
17 0,19 x0,24 2,7/1,9
18 0,19 x0,24 2,8/1,9
19 0,18 x0,18
20 0,16 x0,20 3,2/1,5
21 Ø 0,22 3,2/1,5
22 Ø 0,22 3,2/1,5
23 Ø 0,22 3,2/1,5
24 Ø 0,23 3,0/1,5
25 Ø 0,2 2,5/1,5
26 Ø 0,22 2,5/1,5
27 Ø 0,23 2,5/1,5
28 Ø 0,22 2,5/1,5
29 0,2 x0,2 2,5/1,5

llum /s * voladís
Rectangular (bxh)

Tipus secció
Num.

Circular 
1 0,18 x0,22 3,5
2 0,18 x0,22 3,7
3 Ø 0,3 4,8
4 Ø 0,3 5,9
5 0,24 x0,26 4,2
6 Ø 0,3 3,85
7 0,24 x0,26 4,5
8 Ø 0,3 3,85
9 Ø 0,3 4,8

10 0,22 x0,27 4,8
11 0,24 x0,26 4,7
12 0,24 x0,26 4,8

Num.
Tipus secció

llum *
Rectangular (bxh)
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