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A1.1 A1.3

SISTEMA COSTRUCTIU
L’estructura d’aquestes edificacions industrials té una estreta relació amb el tipus edificatori. Són edificis sense divisions in-
teriors i on gairebé tota la construcció té un paper estructural. Estructuta i construcció són dues cares de la mateixa moneda.

Tenim doncs un conjunt format, bàsicament, per una nau amb murs de secció horitzontal discontínua i amb jàsseres de 
fusta, perpendiculars a la llargada sobre pilars de peces ceràmica i pedra. La nau principal A1.1  i en l’extrem nord A1.3. 

TRANSMISSIÓ DE LES CÀRREGUES VERTICALS
Les càrregues verticals són suportades directament pels forjats que les desvien cap a les jàsseres o voltes, i d’aquí als pilars, 
murs perimetrals i finalment a la fonamentació. El correcte comportament derica directement de les capacitats mecàniques 
de cada element, de les unions entre elles i de la seva disposició. 
Els constructors van adaptar-se a unes dimensions ja experimentades i per a les quals els elements constructius estaven 
sobredimensionats. 

LES EMPENTES HORITZONTALS. ESTABILITAT

Aquest conjunt té els nusos articulats en la unió de pilars i jàsseres. Això porta a què l’esquelet interior de la “caixa” sigui 
fàcilment plegable davant les empentes horitzontals i necessiti algun sistea de travada, Així doncs, l’estabilitat del conjunt 
es resol amb els murs perimetrals de gruix considerable (entre 60 i 114cm) que formen una capsa tancada i rígida, i amb la 
continuïtat de les jàsseres perpendiculars encastades als murs més llargs.

L’ESTABILITAT GLOBAL. ELEMENTS

FONAMENTACIÓ

Degut a la impossibilitat de realitzar cales i prospeccions adequades per tal d’esbrinra la composició de la fonamentació del 
conjunt, seguim els estudis realitzats per Ramon Gumà a la seva tesis doctoral. 

Sota mur de façana, ja sigui de secció contínua o apilastrada de paredat, la fonamnetació trobada en el 100% dels casos 
analitzats al llarg de la seva tesis és sabata correguda de paredat ordinari amb peces de considerable dimensió. 

Pel que fa a la geometria de la sabata, aquesta acostuma a ser de secció rectangular amb mides compreses entre 80cm i 
140cm d’amplada i entre 80cm i 150cm d’alçada en funció de la profunditat a l’estrat resistent.  Pel gruix del nostre mur 
(114cm en la base) seria d’esperar una sabata de la dimensió de 140-150cm d’amplada, ja que és freqüent que aquesta 
sobresurti uns 25-30cm respecte el pla de façana per un o ambdçós costats. Aquí suposem que sobresurt tan sols per un 
dels costats. 

A la base d’aquests fonaments s’hi acostuma a trobar una capa de sorra de 10cm de gruix aproximadament. 

Si el terreny fós excessivament tou, la fonamentació que caldria esperar seria a base de pous fins a l’estrat resistent enllaçats 
amb arcs. 

ESTRUCTURA VERTICAL. ELS MURS

Els murs que trobem en el conjunt de la fàbrica de Can Miralda són de maçonera de pedra   

Els murs de la torre  són d’obra de fàbrica de maó massís format català de 30x15x5cm    

OBERTURES dels MURS
Les obertures dels murs són de 115x235cm. Responent a la voluntat de portar el màxim de llum a l’interior. La part superior 
de les obertures de la nau principal són de llinda de maó ceràmic en forma de plec de llibre. 

ACABATS dels MURS
Els murs del conjunt estan acabats amb un arrebossat i pintat que en moltes parts de conjunt s’ha desprès de la fulla del 
mur deixant desprotegit aquest de les agressions ambientals.

APARELL CONSTRUCTIU DELS MURS DE LA TORRE DETALL OBERTURES TORRE

ESTRUCTURA VERTICAL. PILARS i ARCS

PILARS
Els pilars estan estan construïts amb dos sistemes constrcutius, alguns de maçoneria igual que la maçana i l’altres d’obra.  

ACABATS dels MURS
Els murs del conjunt estan acabats amb un arrebossat i pintat que en moltes parts de conjunt s’ha desprès de la fulla del 
mur deixant desprotegit aquest de les agressions ambientals.

Paviment ceràmic

Carcanyons farcits amb terra

Revoltó ceràmic

Bigueta de fusta

Jàssera de fusta

DETALL FORJAT
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ESTRUCTURA HORITZONTAL

ARCS
El sostre de la planta semisoterrania  està format per auna estrcutura horitzontal d’arcs rebaixats de maó a plec de llibre. 

JÀSSERES
La planta baixa i primera estan formades per una estructura horitzontal de jàsseres de fustade melis d’una secció rectangular 
de 30x35cm (PB) i 30x40cm (P1). Estan encastades als murs de maçoneria i recolzades sobre els pilars d’obra i maçoneria. 

Estrat resistent

Capa de sorra de 10cm de gruix 
aproximadament

Sabata correguda de paret ordinari 
sota mur de maçoneria

Mur de maçoneria 

Jàssera de fusta

Pilar de peces ceràmiques 
o maçoneria

DETALL ESTRUCTURA VERTIVAL. PILARS 
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Capitell

FORJATS
Els forjats del conjunt són unidireccionals de biguetes de fusta de melis i revoltó de pces petites ceràmiques. Les biguetes 
són suportades per les jàsseres de fusta o empotrades en un mur perimetral de maçoneria del conjunt.
La pudrició de la fusta ha provocat una excessiva deformació a l’element estructural secundari, i la conseqüent pèrdua de 
planeïtat dels forjats.
El paviement de sobre le forjat és de peces ceràmiques. 

ENCAVALLADES
La planta segona està coberta per una estructura horitzontal de mitja encavallada a la nau principal i encavallada sencera 
a la nau nord. Aquestes en molt bon estat ja que es van col·locar totes noves l’any 2010 en el moment de la renovació de 
la coberta. 

OBERTURES LLINDA AMB FAÇANA DE 

MAÇONERIA
 

PILAR AMB CAPITELL- PILAR PSS 

FORJAT ARC PLANTA SEMI SOTERRANI ENCAVALLADES 

NAU NORD A1.3NAU PRINCIPAL A1.1

Seguint els estudis i anàlisis realitzats per Ramon Gumà i Esteve a la seva Tesi doctoral, Orígen i evolució de les tipologies 
edificatòries i característiques constructives dels edificis industrials tèxtils a Catalunya (període 1818-1925) podem classificar 
la Fàbrica dels Panyos segons les tipologies determinades en funció de les seves característiques formals i constructives:

A. Edificacions de planta rectangular, de més d’una planta d’altura i amb il·luminació a través de finestres obertes en els 
murs laterals.

 A.1 Edificacions que tenen una o més fileres de pilars interiors paral·lels a la longitud.

 A.1.1 Edificacions on l’última planta té el mateix nombre de crugies que les inferiors. 

 A1.2. Edificacions on la darrera planta té la crugia centra més ampla (s’ha eliminat una filera de pilars). 

 A.1.3 Edificacions amb la darrera planta d’una sola crugia i coberta suportada 
 

TIPOLOGIA EDIFICATÒRIA

A1.1

A1.2

A1.3Classificació segons Ramon Gumà
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