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BREU HISTÒRIA DE LES MASIES CATALANES 

 

INTRODUCCIÓ 

 
La masia en general forma per ella sola una unitat completa.  

Sense cap altra edificació al voltant , té vistes als quatre vents i l’orientació de les seves dependències 

permet aprofitar els avantatges de les quatre estacions; no té límits ni restricció de les dimensions 

ciutadanes; omnivalent, és alhora capaç de rumbejar senyorívola per sales, cambres i estances i, 

pagesa, de feinejar incansable per cuines, estables i cellers. 

 

Per tot això, aquella casa de pagès no és una construcció com les altres; per tot això aquella masia de 

pagès es pot denominar la casa, és a dir, la casa per antonomàsia. 

 

Sovint era el futur amo del mas qui feia quatre gargots del projecte arquitectònic, ajudat i servit pel 

mestre de cases de la mateixa zona, aquest sense altra dotació que el seu innat bon instint i una 

pràctica de l’ofici afinada per la vocació i l’experiència. 

 Amb aquests elements primaris, aquells homes trobaben solucions enginyoses, i que l’experiència i 

ningú més donaven com a bones . 
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FUNCIONS I EVOLUCIÓ DE LA MASIA A TRAVÉS DE LA HISTÒRIA 
 

Quan entra el colonialisme romà a les nostres comarques es produeix una forta influència en tots els 

àmbits socials durant el temps que durà la romanització, del s. II abans de JC, al s. V després de JC. 

Es pot dir, doncs, que l’agricultura gironina fa l’entrada en la història durant aquests segles. Els 

aspectes millorats foren incomptables: la desmembració a què estava sotmès el país es transforma en 

ordre i coherència en tota la vida social, entrada de nous sistemes de conrear les terres i en la cria del 

bestiar, ampliació dels productes del camp ja existents, configuració d’un nou estament social: 

l’adscripció a la gleva, camí jurídic per disminuir el daltabaix en les classes socials produït per 

l’existència de l’esclavatge, etc. 

 

Les nostres terres colonitzades cal figurar-se-les dividides, generalment, en grans propietats agrícoles-

ramaderes amb les corresponents instal·lacions per l’estada de propietaris, pels corredors, i pel 

bestiar, així com altres dependències per a les feines del camp. Cadascuna d’aquestes unitats 

productives rep el nom de “vil·la”. 

 

La influència constructiva fou tan gran en tots els segles posteriors, que podem dir que les actuals 

masies no són més que l’evolució arquitectònica de les antigues construccions romanes. 

 

El deteriorament de l’Imperi Romà d’Occident va permetre l’entrada dels pobles vinguts del nord 

anomenats visigots en l’any 414. 

Els nous ocupants escamparen la desolació i la ruïna, les “villae” foren cremades i destruïdes. Anys 

després, moltes d’elles, foren reconstruïdes i ocupades pels nous conqueridors seguint el mateix 

sistema de vida que els antics ocupants ja que estaven totalment mancats d’una cultura i d’una forta 

tradició pròpies. 

 

L’ocupació visigòtica, del s. V al VIII, va ésser un període de pocs canvis socials i culturals. 

 

El poder visigot, a mesura que passaren els anys, esdevingué un règim amb poca solidesa. Els 

sarraïns, vinguts del nord d’Àfrica, no trobaren cap obstacle a l’hora d’ocupar la península. El seu 

establiment en les nostre terres (718-802) foren anys de gran impuls per al nostre camp. 

 

Els antics ocupants de la plana, refugiats en els vessants pirinencs per causa de la invasió dels 

sarraïns, esdevingueren homes hostils vers els ocupants de les seves propietats. Quan Carlemany 

dóna suport i ajut als refugiats hispans, comença una de les més grans i llargues empreses de la 
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història de la nostra península: la reconquesta. Girona fou conquerida l’any 785. Els nous territoris, 

aproximadament les tres quartes parts de la Catalunya actual, formaren La Marca Hispànica. 

El rei franc dividí els territoris de La Marca Hispànica en comtats, on s’estaven els corresponents 

comtes elegits prèviament pel mateix rei. 

En el s. X els comtes s’independitzaren del rei, constituint així el seu propi regne. D’aquesta manera 

s’obrí una nova etapa històrica: l’època Medieval.  
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L’ESPLENDOR DE LA MASIA  
 

A mesura que el segle XIX arribava a la seva fi, l’entrada de la màquina i altres avenços tècnics, així 

com els milloraments dels transports i del comerç, produïren una veritable revolució agrària. La 

retirada de les velles eines i els antics sistemes de conreu s’anà succeint de forma ininterrompuda fins 

als nostres dies. 

 

En els aspectes constructius, un dels elements més remarcables fou la utilització generalitzada dels 

elements ceràmics. D’aquesta manera, la tecnologia arquitectònica donà un autèntic pas vers el 

millorament constructiu. 

En aquests anys, la volta de canó fou molt utilitzada en moltes masies, sobretot en les plantes baixes, 

on la humitat de les quadres produïa veritables problemes en els elements estructurals que constituïen 

el bigam. 
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NAIXEMENT DEL MAS 
 

En tota l’edat mitjana la societat medieval continuà amb les mateixes condicions de vida. Els senyors, 

tancats dintre el més profund conservadorisme, tenien sotmesa a vassallatge la major part de la 

població del camp. 

 

La població, de forma molt genèrica, estava agrupada de la següent manera: l’antiga aristocràcia, 

composta pels grans senyors i terratinents, formava la classe privilegiada que vivia de les seves 

extenses possessions, molts d’ells es dedicaven a càrrecs polítics i de govern. 

 

En les vil·les, la gent es dedicava a l’artesania i al comerç, formava una altra classe social de nivell 

mitjà.  

 

Un altre grup social era el format pels pagesos redimits, “homes lliures”. Després de quedar moltes 

propietats abandonades per les grans mortaldats de l’època, molts d’aquests pagesos varen anar 

ocupant els masos abandonats veient d’aquesta manera augmentades les seves propietats. 

 

Finalment, cal fer esment a la pagesia restant: els remences. Constituïts per la pagesia lligada a la 

servitud feudal, vivien treballant del jornal del camp com a simples arrendataris. 

 

A partir del segle XIV, i per tant, a mesura que es fa palès el ressorgiment econòmic, les obertures 

s’engrandeixen buscant sempre la llum i la claror del dia. Les finestres esqueixades de dimensions 

reduïdes, i les senzilles finestres romàniques, van deixant lloc a l’entrada de les noves mesures del 

finestral gòtic. La masia, a partir d’aquest moment, ja no sofrirà alteracions importants en la seva 

estructuració fonamental, solament una superficial influència renaixentista, moltes vegades les formes 

plateresques i l’influx d’un barroc posterior, acabaran de retocar unes formes molt arrelades per la 

tradició. 

 

El segle XVI és per a la masia catalana d’una gran modèstia, en el XVII guanya una certa 

sumptuositat, en el XVIII s’accentua la seva amplitud agrària i en el XIX, a partir de la meitat de la 

centúria, s’assenyala un nou redreçament. 

 

Malgrat tot, durant els segles XVII i XVIII, el gòtic continuà imperant com l’estil principal en la decoració 

de finestrals i obertures. 

Els portals d’àmplies dovelles o bé solucionats amb una gran llinda de pedra, representen una vegada 

més l’interès de la gent del camp, en oferir al visitant la millor imatge possible de llur patrimoni. 
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Les masies, en tota aquesta època, esdevenen veritables construccions senyorials amb tot tipus 

d’ornaments. 

 

De totes maneres, si com a entitat agrària la vil·la romana és progenitor i primer model del futur mas 

català, cal dir que arquitectònicament, en iniciar-se la reconquesta, els fundadors de la masia catalana 

partiren de zero i hagueren de bastir llurs construccions amb la penúria que és pròpia de tot 

començament. 

 

Des del punt de vista arquitectònic, la masia es diversifica de manera sorprenent. El tipus d’explotació, 

la situació geogràfica, les característiques climàtiques, i sobretot el constant enginy del pagès, fan de 

les construccions rurals un veritable ventall de riquíssimes solucions arquitectòniques difícils 

d’imaginar. En l’aspecte simplement estructural, la masia continua caracteritzant-se amb el més 

tradicional sentit comú. Parets de càrrega disposades de forma paral·lela, donant suport a les diferents 

filades de cairats. Els paraments d’obra són alçats amb pedres i morter de calç i terra, en els primers 

anys; s’anirà després substituint la terra per sorres exemptes de pols. Les peces de ceràmica, teules i 

rajols sobretot, començaren a introduir-se en l’edificació de les masies. El millorament de les cobertes 

de teules, i la major comoditat de terres enrajolats, es posà de seguida de manifest. Les quadres 

resten totalment separades de les cambres dels estadants, normalment situades en una part de la 

planta baixa, des d’on, a la vegada, per una escala, es pujava al primer pis; en aquest, la gran sala 

central donava accés a les diferents cambres i dormitoris. 

 

La vida rural de Catalunya, i més concretament en el nostre litoral, els pirates esdevenien una 

amenaça inquietant. Aquest factor féu que s’incorporés a les nostres masies costeres, un nou element 

arquitectònic que assegurés la protecció dels pagesos. La torre defensiva va suposar la gran solució a 

aquesta constant amenaça. 

 

Donant una visió general a l’evolució del mas post-remença, caldria dir que després d’haver passat el 

segle XVI dintre les característiques d’una arquitectura popular encara bastant modesta, s’entrà en els 

segles XVII i XVIII en un vertader floreixement constructiu i arquitectònic en els edificis rurals catalans. 

La masia, es veié coronada per tota classe de comoditats i millores, reflex d’una pagesia benestant. 
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ORÍGENS DE LA PAGESIA 
 

El poble romà, de cultura superior a la de l’indígena, exercí una forta influència en el país. El mas 

feudal serà el successor migrat i a precari de la robusta vil·la romana. 

 

L’estabilitat del règim feudal es mantenia per l’equilibri del poder defensiu que tenia cadascun dels 

comtats. D’aquesta manera les fortificacions sorgiren amb gran rapidesa al llarg de tota la nostra 

geografia, així s’assegurava la integritat dels territoris davant de qualsevol escomesa del poder veí, o 

bé de l’enemic forà. 

 

La repoblació es portà a terme gràcies a les concessions de terres que els comtes oferien als pagesos. 

Aquestes concessions asseguraven la legítima propietat del tros a tots aquells que la conreessin 

durant trenta anys, amb la  consegüent protecció del comte davant de qualsevol incursió ofensiva de 

l’enemic. Per altra part el comte els demanaria un tribut i una lleial submissió per acatar les ordres del 

seu govern. Aquest sistema s’anomenava “aprisió”. Així nasqué l’organització feudal composta pels 

servents i els senyors. 

 

A mesura que anaren passant els anys, la incondicionalitat a què en tot moment es veié sotmès el 

pagès, anà portant a una situació cada vegada més favorable als senyors. Una nova figura social, 

l’adscripció a la gleva, comença a agafar forma. 

 

L’adscripció a la gleva suposava una sèrie de rigoroses servituds vers el senyor, restant lligats a les 

seves terres de forma hereditària. A canvi, s’atorga l’anomenada protecció vers l’enemic. 

 

Aquesta nova figura social comportava: venda conjunta de terres i conreadors en el cas que es 

produís l’alienació, el dret del senyor a perseguir el servent que s’hagués escapat, i també, en el cas 

que el senyor ho concedís, el servent podia alliberar-se a canvi d’un cànon o també podia redimir-se 

per alguna causa política. 

 

L’època medieval fou una època de tanteig de cadascun dels elements arquitectònics fonamentals que 

donaren lloc a la gran riquesa constructiva dels anys posteriors. 

 

De les construccions rurals dels segles XI, XII i XIII ben poca cosa en coneixem. 

 

El mas medieval, com totes les edificacions populars romàniques, cal suposar-lo d’una gran senzillesa 

constructiva. Murs gruixuts disposats de forma paral·lela, amb l’amplada que donaven els cairats, 
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formaven les diferents dependències de l’habitatge: la cuina, la sala, les cambres, les golfes, el pati, 

etc. 

 

Sense mantenir el nom primitiu de vil·la, són nombroses les poblacions catalanes, en especial a les 

regions de la Catalunya Vella, que tenen origen en noms de ciutadans romans, segurament allí 

establerts, com per exemple, Celrà, que ve de Celeranus, o Cornellà, que ve de Cornelius, etc. 
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FUNCIONS I EVOLUCIÓ DE LA MASIA 
 

Si ens remuntem a la prehistòria, al paleolític concretament, podríem dir que els habitatges d’aquella 

època eren les coves o refugis. Aquelles construccions eren fetes amb materials molt lleugers i de 

poca consistència, una estructura de troncs amb una coberta de branques i terra trepitjada per evitar la 

humitat del terreny. 

 

Durant el neolític l’home d’aquesta època s’estableix a les valls, creant zones de conreus, la qual cosa 

afavoreix l’aparició de petits poblats de cabanes circulars amb l’estructura de pals portàtils i tancament 

fet amb elements vegetals i encanyissat. Per evitar les humitats a la coberta posaven molsa, terra 

argilosa i fang, tot barrejat amb palla. Al perímetre de la cabana hi havia un sòcol, fonament format per 

una paret seca de pedres que feia de reforç i d’element d’unió entre la cabana i el paviment. 

 

Posteriorment, en l’edat del metalls, es té constància de que triaven l’espai i el subsòl, la disposició i 

orientació de les cabanes, etc. 

 

Més endavant, quan sorgeix la cultura ibèrica, l’habitatge deixa de ser un mer refugi o aixopluc, per 

anar-se transformant en un espai de convivència familiar. Les cases eren de planta trapezoïdal i d’una 

sola estança plurifuncional, però poc a poc es van anar compartimentant fins a dos o tres estances, 

amb un porxo frontal on es feia la vida de dia, per poder aprofitar la llum del sol. És en aquesta època 

on neix la paret de càrrega i el bigam de la teulada, la primera era de  maçoneria, dues parets unides 

per un cos central de pedregam i morter de fang. A vegades es revestia l’interior amb un arrebossat de 

fang. Les parets rarament estaven foradades a excepció de la porta d’entrada. El sòl era generalment 

de fang o terra trepitjada. La coberta, d’una o dos vessants, estructura que encara avui perdura, 

formada per tirades de bigues recolzades sobre la paret de càrrega o sobre senzilles jàsseres de fusta. 

Com a material de cobriment utilitzaven ramatge i aconseguien un mica d’aïllament mitjançant una 

capa d’argila, palla i herbes diverses. 

 

Quan varen arribar els romans, es creen les urbanitzacions en retícula i s’obren vies de comunicació 

que faciliten els accessos. Adopten l’arc dels etruscs i també nous sistemes de cobriment , com la 

volta, i es comença a foradar la paret per treure-li rigidesa. 

L‘arquitectura d’aquesta època la formaven senzilles construccions de pastors i petits pagesos, que es 

classificaven en casu –cases aïllades- ,  vicus –petits veïnats–  i villae –les construccions rurals–, el 

que podríem dir que és l’antiga o els orígens de la masia tal com  avui la coneixem. 

En quant al procés constructiu, a diferència de les noves tecnologies de l’època com el rajol i el 

formigó  que varen ser aplicades als sistemes constructius, es seguia la tradició ibèrica. Podem dir que 



 

Projecte d’ Interiorisme del Mas Carrera de Mieres 

el mètode de construcció tradicional va evolucionar fins arribar al mur de rajol amb obertures, que 

permetien l’entrada de llum i la ventilació interior, juntament amb el rajol, també va sorgir la teula com 

a element de cobriment de la coberta. 

 

L’arc era l’element que delimitava les obertures en els murs sobre pilars. Generalment el més emprat 

era l’arc de mig punt. 

 

Els elements de cobriment que en sorgiren foren les voltes de canó, les d’aresta i la cúpula. Les 

primeres no són res més que la repetició d’un arc de mig punt al llarg d’un eix horitzontal; les voltes 

d’aresta és la intersecció de dues voltes de canó formant dues arestes en diagonal que transmeten els 

esforços als quatre punts extrems; i la cúpula és el resultat de rotar un arc al voltant d’un eix vertical. 

Tot això va portar a la realització d’espais més amplis. 

 

Durant l’època medieval, concretament durant el baix imperi es van construir les primeres torres de 

defensa en els edificis rurals. En aquesta època on el pagès tala arbres, conrea les terres i forma 

petites explotacions agro-ramaderes de tipus familiar, i la casa, de dimensions reduïdes, estava dotada 

d’una sola planta, composta pel celler, el graner i les quadres per al bestiar.  

És en la transició entre l’alta i la baixa edat mitjana (segles XI i XII) que es realitza un major 

desenvolupament de la producció agro-ramadera, amb la conseqüent necessitat de creixement de la 

casa que esmentàvem abans, d’una sola planta amb molts usos, etc. 

Va ser en aquest temps que es van fortificar les cases rurals, les quals, algunes esdevindrien 

mansions senyorials, mentre que la pagesia quedava sotmesa a l’autoritat de comtes, barons o 

prelats. 

Fou llavors quan gran quantitat de petits habitatges de pagesos i ramaders que, aïllats o ben agrupats 

en petites barriades, formaren la major part dels assentaments rural de les nostres terres. 

 

Aquí és on apareixen diferents tipus d’edificis, destinats a diferents usos i serveis:  

 

- el Tugurium, construcció senzilla de fusta;  

 

- la cabana o la cabanella, cambra rudimentària emparentada amb les actuals cabanes de pastors;  

 

- la borda, el casot i el casalot, que eren els edificis més simples del mas i estaven habitats per la gent 

més humil;  
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- i finalment la Villa, que s’anomenava “mansions”, mot del qual derivà amb el temps la paraula 

“masia”. 

 

Les construccions resultaven molt rudimentàries ja que eren els mateixos pagesos que feien les 

construccions, tot això sense cap mena d’especialització tècnica, i emprant els materials que els oferia 

l’entorn, els que tenien a mà. La seva manera de construir seguia els sistemes tradicionals, abans 

explicats, parets de càrrega de pedres unides amb fang i argila, cobriment fet a base de tirades de 

bigues que feien de suports a brancatge i fullam, amb argila de protecció. L’edifici tenia una sola porta 

d’accés i alguna finestra de reduïdes dimensions i prou. La divisió interior era quasi inexistent o molt 

simple. Sembla talment que tornés endarrera amb el temps, però amb el pas dels anys es van anar 

ampliant, en diferents èpoques, fruit de les successives generacions d’estadants. 

 

Durant la baixa edat mitjana, en els segles XIV i XV, augmenten les dimensions de les finestres i 

disminueix el gruix de les columnes característica totalment gòtica que afavoreix l’accés del sol i l’aire 

a l’interior de l’edifici. 

 

A partir del segle XVI es popularitza la finestra rectangular de llinda horitzontal amb columnates, i més 

endavant ho fa la finestra renaixentista, de forma rectangular i amb ampit. En els grans casals apareix 

l’ornamentació a la façana amb els esgrafiats. Al final del segle XVIII algunes de les façanes de les 

grans masies adopten el decorativisme barroc, i també és en aquesta època, encara que de manera 

discreta, quan apareixen les galeries porxades, les quals es generalitzen a mitjans del segle XIX. 

Per a la realització d’un “projecte” que conduirà a la construcció de la masia s’han tingut en 

consideració diferents premisses, com ara el clima, la topografia i el sistema d’explotació dominant. 

Els autors d’aquest procés són persones amb una relació molt íntima i uns vincles molt forts amb la 

natura. 

 

Els mas era projectat generalment pel seu mateix propietari, ajudat pel mestre d’obres de la zona, el 

qual, si bé no tenia gaire formació tècnica, si que tenia, l’experiència que dóna la pràctica de l’ofici. 

Amb aquests elements primaris, aquells homes reeixien en unes solucions que avui trobem admirables 

i enginyoses. 

 

El replanteig de l’esquema de la masia es fa d’una manera racional i harmònica, amb un resultat ben 

positiu: cada edifici assoleix un caràcter i una personalitat propis, i no existeix quasi cap construcció 

igual. Tot i haver-hi un pla preconcebut, a mesura que s’aixeca la casa es fan improvisacions, més per 

raons de conveniència que no pas de simetria. Aquí hi ha la raó que ens explica la diferenciació d’estil 

entre les masies. Aquesta característica ha permès que es formessin diferents tipologies dins el món 
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de l’arquitectura. Aquesta mena de construcció no fou mai ambiciosa des d’un punt de vista 

arquitectònic, la seva única funció era satisfer unes necessitats funcionals. 

 

Amb el pas del temps s’anaven fent ampliacions en el cos principal de l’edifici a mesura que les 

necessitats agrícoles i ramaderes així ho exigien. La funcionalitat de l’edifici rural, la masia, està 

determinada per la distribució que es dóna a les diferents plantes que el composen. El seu interior 

presenta tres peces molt importants que li donen un rellevant caràcter des del punt de vista de la vida 

familiar: la cuina, la sala i l’alcova.  

 

A la planta baixa hi ha l’entrada principal, que a través d’un vestíbul comunica directament amb d’altres 

dependències (les corts del bestiar, el celler, i en les cases més humils, la cuina i el menjador). Cuina i 

menjador formen sovint un sol estatge –com en els apartaments actuals-, és el centre de la vida 

quotidiana, ja que s’hi fa la vida familiar més intensa, s’hi menja, s’hi parla o simplement s’hi descansa, 

per això sempre hi trobarem una llar de foc. La cuina és emplaçada en els llocs més inesperats quasi 

mai al cos central de la casa. 

 

A través d’una escala totalment oberta, sense caixa, situada en el mateix vestíbul, es per accedir a la 

planta superior, on el primer que solem trobar és la sala, que forma el nucli fonamental de la casa. És 

una dependència d’exagerades proporcions, sempre relacionades amb la mesura de l’edifici, i té una 

doble funcionalitat: acollir el clan familiar i les amistats en les grans solemnitats familiars, i també és el 

punt de distribució de les diferents cambres familiars, generalment els dormitoris. 

La sala disposa també d’una o dues escales que comuniquen amb les plantes de les golfes, suposant 

que n’hi hagi. A la sala, encara que hi solia haver el mobiliari més valuós de la casa, des del punt de 

vista funcional, era l’espai més inútil de l’edifici, tot i això sol ocupar el sector més assolellat. 

A vegades, a les principals masies del país, especialment a les de caràcter més senyorial, també hi té 

cabuda el dormitori, que es tracta d’una estança dividida per un arc en dos espais, en un dels quals hi 

ha el llit, i a vegades es complementa amb un espai com a vestidor dels caps de família. 

Les golfes situades a l’última planta, són la part més il·luminada de l’edifici i normalment inclouen un 

graner i els dormitoris dels assalariats. 

 

Entre els elements que es van afegir més tardanament a la masia ressalta la galeria, que forma una 

peça única i connecta amb la sala, i té l’òptima funció d’equilibrar les temperatures, ja que protegeix la 

casa de les inclemències atmosfèriques i l’allunya dels agents exteriors. Sempre ha estat un lloc de 

remarcada importància per a la vida familiar diürna, ja que s’hi aprofiten totes les hores de claror 

natural. Això li donava una funció afegida d’assecador dels productes agrícoles. Aquest conjunt de 

circumstàncies té el seu equivalent nocturn en la cuina, on es feia vida durant el vespre. 
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La masia sol tenir una sèrie d’edificis annexos, com ara cabanes, pallisses i d’altres de diversa utilitat: 

el trespol, que pot servir com a lloc d’emmagatzematge de farratge o de cort per al bestiar, a la planta 

baixa. 
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UBICACIÓ DE LES MASIES 

 
En termes generals la masia s’estén majoritàriament per els territoris de la denominada Catalunya 

Vella, especialment les diòcesis de Girona, Vic i Barcelona. Això no vol dir que les altres comarques de 

la regió, amb major o menor densitat, desconeguin el mas. 

 

Analitzem la tipologia de les masies que pertanyen a la comarca del Gironès i la Selva. Són dues 

comarques veïnes i bessones per l’estructura agrícola, les quals es poden homologar sota la mateixa 

rúbrica. Terres ondulades voltades de serralades de mitjana altitud, constitueixen rodals que són 

paisatges tan delimitats com magnífics. En ells s’emplacen multitud de masies de totes formes i 

dimensions; també s’organitzen en règim de policonreu i ramaderia, essent de remarcar que al costat 

de la més moderna maquinària encara circulen pels camins trencats carretes de bous. En diverses 

masies dels llocs més isolats d’èxode rural hi ha deixat petjada. 
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CLASSIFICACIÓ MASIES 
( imatges extretes de : RIPOLL I MASFERRER , Ramón : Les masies de les comarques gironines . Editorial Gòthia . Girona . 

1983 ) 

 
En les nostres comarques, segons la seva configuració econòmica i social, podem fer una classificació 

molt generalitzada de tres tipus de masos: 

 

• Els masos humils. Es caracteritzen per ser una explotació familiar de pocs recursos agrari - 

ramaders. La masia, de mínimes dimensions, és d’una gran senzillesa i simplicitat. Aquest tipus 

de mas sol correspondre a les propietats més reduïdes situades en els indrets més erms i 

pobres. Els seus estadants solen ser petits propietaris del tros o bé simples masovers. 

 

 
• Els masos benestants. Aquests masos ja gaudeixen d’un nivell de vida molt més elevat, i 

encara que continuïn sent una explotació solament a nivell familiar, la masia sol tenir unes 

majors dimensions. Aquest tipus de mas correspon al del típic pagès de nivell mitjà. 
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• Els masos més pròspers. Aquests tipus de masos corresponen als de majors recursos 

econòmics, donant lloc normalment a explotacions agràries i ramaderes plurifamiliars que 

configuren la realitat del pairalisme. L’alt nivell de benestar que han arribat a tenir algunes 

d’aquestes cases pairals els han convertit en autèntiques estades senyorials on el luxe i el bon 

gust han creat una arquitectura rural molt significativa. 

 

 

 

 
 

 

El factor climatològic és el que realment configura molts detalls de la masia com el tipus de coberta, la 

dimensió de les obertures, la tipologia del ràfec de teulada, la profunditat i la distribució general de la 

casa, el tipus de fumera, etc. Mentrestant, el factor geogràfic que ens determina els grau de desnivell 

on s’assenta la masia, té una influència directa sobre els aspectes de distribució i organització 

funcional. 

 

Una segona generalització de les masies de les comarques gironines, atenent-nos aquesta vegada als 

aspectes climatològics i geogràfics de les zones en què estan emplaçades, obtenim dos tipus de 

masies segons les característiques de la seva zona: 

 

• Zones humides i de fort desnivell. Podríem dir que les comarques de la zona pirinenca, el 

Ripollès, la Garrotxa i les Guilleries són un clar exemple d’aquest tipus de masia. Les 

peculiaritats fonamentals que comporten són: teulades de fortes pendents, grans obertures, 

galeries cobertes, poca profunditat de la vivenda, planta baixa destinada solament a quadres, 

ràfecs de gran volada, etc. 
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• Zones assolellades i planes. Podrien pertànyer a aquest tipus les comarques de la Selva, el 

Gironès, l Empordà i la zona Costera. Les seves característiques fonamentals són 

essencialment: poca inclinació de les cobertes, obertures més reduïdes, ràfecs de teulada de 

poca volada, les quadres ocupen solament un part de la planta baixa, etc. 
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TIPOLOGIA DE LES MASIES 
( imatges extretes de : RIPOLL I MASFERRER , Ramón : Les masies de les comarques gironines . Editorial Gòthia . Girona . 

1983 ) 

 
Analitzant diferents exemples de les masies més característiques s’han obtingut tres tipus principals, 

anomenats famílies: 

 

• Família I 
Es caracteritza per tenir la coberta amb els vessants encarats cap a les façanes principals. 

Aquest tipus sol correspondre normalment a les masies de més antiguitat sorgides d’una 

evolució continuada a partir d’un primer cos de reduïdes dimensions. Aquest primer nucli, 

construït als volts dels segles XIV i XV, podia tenir diverses plantes. La planta baixa, 

pràcticament sense cap obertura, era destinada a quadres pel bestiar. La planta primera, a què 

s’accedia per una escala exterior de pedra i una porta d’influència clarament romana, era 

formada per una sola estança on hi havia llar de foc, l’aigüera, la finestra amb el festejador, etc. 

Moltes vegades hi havia una tercera planta, molt petita, que servia de dormitori, amb accés per 

mitjà d’una simple escala de mà. 

 

 
 

• Família II 
Les masies corresponents a aquesta família es caracteritzen per tenir la coberta inclinada cap a 

les dues façanes laterals de l’edifici. En general corresponen a les masies més abundants, 

construïdes en una sola etapa amb data corresponent als segles XVI, XVII i XVIII. 

Compositivament estan formades per tres crugies d’una clara racionalitat arquitectònica. 

Moltes vegades, l’ampliació de la masia ha portat a la construcció de petits cossos laterals 

destinats a l’ampliació de corts, porxos, etc. 
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• Família III 
Es caracteritza per tenir una coberta a quatre vessants. Solen ser les masies més benestants i 

de caràcter més senyorial. 

Algunes d’elles tenen una procedència antiquíssima, resultat de la rehabilitació de velles 

fortificacions de procedència medieval.  

La seva organització es realitza a través d’un pati central. 

Els exemples més corrents són de construcció relativament recent: segles XVII, XVIII i XIX. 
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INTERIOR DE LES MASIES 

 
Les nostres masies, en la seva organització interna, es caracteritzen per tenir un organigrama de gran 

senzillesa. Aquesta elemental distribució es basa en l’existència en cadascuna de les seves plantes 

d’una peça central que ordena i configura la distribució de la resta de les peces secundàries que 

l’envolten i s’apleguen al seu entorn. 

 

Així, tenim en la planta baixa una entrada central que és la que es relaciona directament amb les altres 

estances de la masia en la seva planta, i que són normalment: les corts, el celler, la cuina, el menjador 

i també amb la sal superior, per mitjà de l’escala. En la planta primera, la sala, damunt mateix de 

l’entrada, realitza la mateixa funció de relacionar-se amb cadascuna de les cambres que l’envolten, 

així com, per mitjà d’una segona escala, amb les golfes de la planta superior si és que realment n’hi 

ha. 

 

La cuina pagesa, en general, és de relatives vastes dimensions. Generalment a planta baixa, serveix, 

a la vegada, de cuina i menjador; de vegades el menjador és a part i de vegades hi ha el costum 

d’utilitzar la sala per als àpats de les grans solemnitats. De la cuina la llar és l’element capital, perquè 

és el més majestuós, el més simbòlic, el de més pregona tradició. 

 

Socialment, la cuina pagesa continua tenint una gran influència. Més o menys renovada, segueix 

rendint les seves funcions tradicionals: la gran taula reunirà els estadants del mas a les hores dels 

quatre repassos quotidians; damunt d’ella hi haurà d’un cap del dia a l’altre la ganiveta i el porró; 

aquella per a llescar el pa tothora, després de senyar-lo si s’enceta; el porró ple de vi negre ben 

aigualit per satisfer a cada moment les goles assedegades per l’esforç de les treballades. A les 

vesprades de l’hivern, sobretot, la cuina serà el centre de la intimitat familiar.  

 

A cada mas hi ha una alcova o una cambra principal: la dels caps de casa. 

 

La sala no hi pot mancar. És la peça de respecte de la casa, gairebé sempre situada a la planta del 

primer pis. La sala típica és de vastes proporcions segons, naturalment, el que permetin les 

dimensions del casal. Se li assigna una doble missió: portes enfora per a acollir la parentela i amistats 

en les grans solemnitats; l’altra funció de la sal, portes endins, és la de servir de comunicació amb les 

altres dependències de la mateixa planta i, sovint, amb els pisos superiors per mitjà de l’escala que allí 

comença. 
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De forma molt genèrica podem dir que l’àmbit més gran sol correspondre a la sala i a l’entrada de la 

masia; els més il·luminats a les golfes i els terrats, mentre que els de menys il·luminació són les corts i 

el celler. Els àmbits configurats per la cobertura en volta d’argamassa solen correspondre a estances 

de la planta baixa; les voltes de rajol, amb el seu magnífic acabat, les trobem en qualsevol planta. A 

les plantes rectangulars la coberta es realitza amb volta de canó seguida, mentre que les de planta 

més quadrangular soler ser de coberta amb volta bufada o de creueria. La cobertura amb cairats, 

jàsseres i arcs, dóna lloc a àmbits totalment diferents als de la volta. 
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SISTEMES ESTRUCTURALS 
 

Els sistemes estructurals més utilitzats en la nostra masia han estat sempre d’una gran simplicitat. La 

paret de càrrega, la volta, i el sostre de cairats, constitueixen la varietat estructural utilitzada. 

 

La paret de càrrega, que delimita l’edifici en la seva part exterior i subdivideix l’interior, ha esdevingut 

un element d’una fermesa indiscutible. En un primer moment, la part de pedra i fang, la paret d’argila i 

grava realitzat amb encofrat de fusta, i la paret seca foren les tècniques utilitzades en els migrats 

edificis rurals de la nostra baixa edat mitjana. A mesura que passaren els anys i el nivell de vida anar 

millorant successivament, la paret de morter de calç i pedra comença a utilitzar-se de forma més 

generalitzada, i esdevé la tècnica més emprada fins als nostres dies. 

Les parets secundàries han estat generalment poc utilitzades en les nostres masies. Els envans de 

canya i argila barrejada amb palla, i els envans de fusta, durant molts d’anys han estat els únics 

sistemes per al repartiment dels espais interiors. 

 

La volta com a element estructural de gran importància, ha estat un sistema constructiu molt emprat en 

les nostre masies al llarg de la seva història. Segons el material utilitzat podem distingir dos tipus de 

voltes: la volta d’argamassa i la volta de rajol o volta catalana. 

 

La volta d’argamassa s’utilitzà en la nostra arquitectura popular per tal de solucionar el problema 

d’humitats en les corts, la frescor dels cellers, la feblesa dels edificis davant dels terratrèmols, etc. La 

seva construcció es realitzava sobre encofrats de fusta o bé de canya, degudament corbats i 

sostinguts per mitjà de xindris. Una primera capa de morter constituïa l’intradós de la volta, on 

descansaven la capa de pedres col·locades de forma radial degudament aplegades unes amb les 

altres formant cadascuna d’elles vertaders tascons. Els ronyons s’omplien de terra fins arribar a la línia 

de la clau. Aquestes voltes d’argamassa, normalment a la planta baixa i soterranis, donaven a l’edifici 

una gran consistència constructiva. 

 

La volta a la catalana, amb les seves característiques de lleugeresa i de poder cobrir llums 

considerables amb una fletxa reduïda va permetre de poder utilitzar aquest sistema de coberta de 

qualsevol estança de la casa. La seva construcció es realitzà mitjançant xindris mòbils en el cas de 

voltes de canó seguit i bufades, i estàtics en les voltes d’aresta. Els rajols es col·locaven a trenca-

juntes formant dues o tres capes unides amb guix. Segons la disposició dels rajols podem trobar les 

formes més diverses. Els ronyons, encara que normalment no gaire grans, els omplien de terra, i ja en 

temps més recents els envanets realitzaven una funció d’alleugeriment. 

 



 

Projecte d’ Interiorisme del Mas Carrera de Mieres 

També cal parlar de l’estructura de cairats. La simple tirada de cairats entre dues parets és la base 

d’aquest senzill sistema de cobertura. En els casos de llums exagerades, la col·locació d’un gruixut 

cairat de roure disposat transversalment al bigam soluciona el problema del suport intermedi dels 

cairats, o bé en altres vegades és l’arc la base suport de la doble tirada del bigam. 

 

La coberta, en una primera època, estava formada per teulat de fusta, de pissarra o bé de teula; en 

èpoques més recents, els tres elements ponderats han estat la llata, el rajol i la teula aràbiga. 
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ELS TIPUS ARQUITECTÒNICS 

 
Si bé es desconeixen els tipus de la casa catalana dels segles XI, XII i XIII, es pot, malgrat això, 

reconstituir bona part de la dita casa i omplir els buits partint de les formes més abundoses de les 

construccions del segle XIV. L’estructura de les finestres és un bon element per aquest estudi. Les 

més antigues que es coneixen són estretes i petites. Es passà després a una forma més esvelta,  fins 

als finestrals del segle XIII, de canyes aprimades fetes de calcàries dures, com les que caracteritzen 

els finestrals catalans i italians de l’època gòtica i els capitells, que conserven tota l’ornamentació 

característica romana. Després ja venen els finestrals gòtics més coneguts i usuals dels segles XIV i 

XV, en els quals la finestra romànica es presenta més esvelta, les columnes s’aprimen, s’eixamplen 

les dimensions per rebre més sol i aire, malgrat conservar els elements essencials iguals als elements 

anàlegs romans.  

 

Com és natural no hi ha pas un sol tipus arquitectònic del mas català, sinó múltiples. Cadascun d’ells 

es perfila segons una extensa gamma de motius i de concauses, tals com l’índole de l’explotació 

agrícola o ramadera, les condicions climàtiques, les facilitats o dificultats de tenir a mà determinats 

materials de construcció, etc. 

 

Amb tot, en l’estudi de les distintes formes de la masia catalana, és possible de parlar d’un tipus 

clàssic com a més corrent dintre del variat assortit. La figura arquitectònica més generalitzada 

consisteix en una estructura de tres cossos paral·lels dels quals el central és més ample que els altres 

dos i consta, com a mínim, d’una planta baixa i d’una planta de pis; sovint hi ha també un altre cos 

travesser a la part posterior. Aquesta forma clàssica té les quatre façanes invariablement concebudes 

sobre una planta en forma de quadrat o rectangle, la qual està sensiblement orientada de manera que 

la façana principal miri a migjorn amb tendència a veure el sol ixen. Amb aquesta base es donen 

multitud de tipus i estructures, sobretot per l’agregació, generalment posterior, d’un cos de galeria. 

 

Quan, en els segles XIV, XV i XVI, el mas pren més protagonisme, adopta la teulada a dos vessants, 

com ja sabem, donant lloc a dos tipus: el que presenta la façana principal acabada horitzontalment, i el 

que presenta la façana principal acabada en frontó. Les cases d’aquest tipus evolucionaren en 

reformes i ampliacions posteriors, mitjançant un arc en la paret anterior i formant-se un altre cos en la 

part posterior; així s’acabava acceptant el típic pla de la casa amb tres cossos perpendiculars a la 

façana principal. Aquestes cases tenen sovint golfes o graners. 

 

Per evolució, es va del pati amb torre al pati amb una sala al costat, que dóna a la fi al pati central, al 

voltant del qual hi ha els quatre cossos de l’edifici; aquest pati es va reduint, mentre les galeries de 
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comunicació es van eixamplant i, finalment, la major seguretat del país fa que s’obrin unes finestres als 

murs exteriors per donar llum a les dependències. De fet, doncs, el pati resta sense utilitat i es cobreix 

per guardar-se de pluges i freds. 

 

A més dels grafiats i els rellotges de sol, embelleixen els masos els magnífics treballs de pedra de 

portalades, finestres i galeries: portalades adovellades, finestres gòtiques o renaixentistes, galeries de 

punt rodó amb fina columnata o sense...  
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ESTUDI TECNOLÒGIC I ESTRUCTURAL DE LES MASIES 
 

ESTUDI TECNOLÒGIC 
 

Les tècniques de construcció emprades en l’arquitectura rural que estan derivades de l’arquitectura 

romana es basen en l’economia i la funcionalitat, el que permet construir havent de salvar unes 

dificultats molt simples. 

 

Com a tret característic dels romans és que van introduir en la construcció una gran varietat de 

materials com la pedra, el fang la fusta i d’altres, de la combinació d’alguns d’aquests van sorgir-ne 

uns altres com el rajol i el formigó. 

 

La pedra, tallada en blocs, s’extreia normalment de pedreres a cel obert, separant els blocs amb 

l’ajuda de tascons aprofitant les pròpies fissures de la pedra, llavors segons la finalitat que li havien de 

donar l’acabaven de tallar, com a element corrosiu i de desgast utilitzaven la sorra, per desgastar i 

polir la pedra, aquests blocs eren destinats a llocs singulars de l’edificació, dintells, ampits, cantonades 

i doelles...Però en la resta de la construcció no s’utilitzava pas pedra treballada, sinó que s’utilitzava el 

material de l’entorn, pedres de formes irregulars, tal com venien de la natura. 

 

La fusta potser ha estat el material més comú en la història de la construcció ja que es treia dels 

boscos propers a l’edificació i se’n feien diferents elements, com els cairats, les bigues jàsseres, llates, 

encavallades... 

 

El fang fou un material molt usat, ja que era molt apreciat per la seva adherència. S’extreia de la 

mateixa terra dels voltants, després de fer-ne una breu selecció sense tenir en compte cap volum del 

gra. Amb aquesta matèria endurida al foc va sorgir la ceràmica, un dels grans avenços dins el món de 

la construcció, per la durabilitat, impermeabilitat i resistència. 

 

L’altre producte que sorgeix del fang és el rajol, fabricat amb motllos, d’on sortien peces modelades i 

humides, que un cop assecades al sol es posaven a coure en piles, d’on sortien unes peces de molt 

baixa qualitat, o bé en el forn de ceràmica, d’on sortien uns rajols de gran qualitat. Gràcies al forn 

també van sorgir tota gamma de peces ceràmiques, rectangulars, quadrades, triangulars, i també la 

teula plana i la teula àrab, gran avenç per a la construcció de les teulades. 
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El formigó també és un  material de composició romana. Aparegué com a derivat de la calç viva 

(calcinant pedres calcàries a 900º), i convenientment hidratada es convertia en calç apagada. És amb 

la combinació d’aquesta calç i diferents àrids que es feia el morter i el formigó. Amb el temps van anar 

apareixent diferents tipus de calç, el que va alterar la qualitat d’aquests morters i formigons. 

SISTEMA CONSTRUCTIU TRADICIONAL 
( imatges extretes de : RIPOLL I MASFERRER , Ramón : Les masies de les comarques gironines . Editorial Gòthia . Girona . 

1983 ) 

 

Es basa en la combinació d’una sèrie d’elements d’una manera senzilla i extraordinària: el mur de 

càrrega i les pilars, les arcs i les voltes, el bigam, - les jàsseres, cavalls i encavallades -, els ràfecs de 

coberta i sistemes de cobriment, i els revestiments. 

 

• El mur de càrrega 

 
És un element característic de les construccions rurals. Tenia una doble funció, de cos portant i 

d’element de tancament i protecció de l’exterior. Al principi fet amb fang, toves i carreus, fins 

arribar als més típicament romans: el mur de rajols i compost. El mur pot ser acabat arrebossat 

amb morter o simplement de pedra vista. 

 

Els murs de fang potser són els més antics, però patien uns problemes característics: 

s’assecaven lentament de la part inferior, i la pèrdua desigual del volum que comporta les 

retraccions, provocava fissures al llarg de la seva superfície. Per evitar aquests inconvenients i 

reforçar interiorment els murs, s’hi posaven brots i arrels d’arbres, d’aquesta manera el fang, 

que hom havia mesclat amb sorra i grava, adquiria més rigidesa i quedava molt més compacte. 

En l’execució d’aquesta mena de parets, anomenades de tàpia (barreja de fang, sorra, palla i 

grava) es feien servir, a tall de motllos, encofrats de fusta recuperables. 

 

A partir de la utilització dels blocs de fang emmotllats van sorgir els prefabricats, que es 

col·locaven a la paret afilerats i encara humits, el que permetia la unió entre ells sense morter, i 

si es feien servir les peces en sec s’havien de lligar els blocs amb morter. Això va anar 

evolucionant fins arribar a la producció del  rajol massís. 

 

Per fer les parets de càrrega també s’empraven diferents combinacions de materials com: opus 

incertum, opus quadraturm i  opus caementiciam. 
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L’opus incertum era la barreja de pedra i morter de fang, on les pedres irregulars es disposaven 

de banda a banda de la paret i s’acabava d’omplir amb reblum i fang, més endavant el fang fou 

substituït per morter de calç i les pedres que s’utilitzaven eren cairejades. 

 

L’opus quadratum estava format per carreus distribuïts horitzontalment, formant un lligament 

molt unitari. Els carreus es disposaven a la filera en sec, o bé unint-los amb morter de calç, 

col·locats a cada banda del mur, i el buit del mig s’omplia de preduscall. 

 

L’opus caementiciam estava íntegrament construït amb argamassa o formigó de derivació 

romana. En el seu procés d’execució, hi entrava els encofrats, on s’hi abocaven graves o terres 

que s’aixafaven i piconaven, i a continuació es buidava la calç líquida, així successivament i per 

capes fins que s’havia consolidat una massa compacta. 

 

 

 

 

 
Paret de pedra i argila. 

Paret d’argila i grava construïda per mitjà d’encofrats de fusta. 

Paret seca. 

 

 

 

 

 
Paret de carreus de pedra. 

Paret de pedra i morter de calç. 

Paret de pedra i morter de calç remolinada. 
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Tapial: encofrat in situ, fang, matèria vegetal i argila 

Tovots: blocs prefabricats i morter de fang 

 

 

• Els pilars 

 
Són elements arquitectònics de suport, que tenen les mateixes funcions que la paret de 

càrrega, però en una molt reduïda secció. Normalment els pilars fan entre 30 o 60 cm de 

costat, encara que les mesures depenen del pes que han de suportar. Poden ser de formes 

variades depenent de l’estètica: quadrats, rectangulars, cilíndrics... 

 

Antigament es construien amb pedra i morter de calç i també amb rajol i morter de calç. A 

vegades també s’usaven columnes de pedra massissa per fer de pilars. 

En les construccions rurals, els pilars més aviat hi escassegen. 

 

 

 

                                        
 

Pilar rectangular de pedra i morter de calç 

Pilar rectangular de carreus 

Pilar rectangular de rajols i morter de calç 

Pilar circular de pedra amb ornaments 

Pilar circular de peces de pedra 
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• L’arc 

 
És un element aportat pels romans (encara que el seu origen és etrusc), el qual es construïa 

mitjançant cindris, que tenien una doble funció, d’encofrat i d’emmotllada amb la forma 

desitjada durant tot el procés constructiu. 

Són els més abundants a les comarques gironines els d’argamassa o els de pedres irregulars 

disposades a manera de tascons, amb l’interior reforçat amb formigó romà (opus caementium). 

També trobem els arcs de rajols, col·locats a plec de llibre i amb juntes de calç, i els arcs de 

carreus, menys abundants i amb dovelles treballades. 

 

 

• La volta 

 
També és una tècnica romana d’origen etrusc. Es construïa utilitzant encofrats sostinguts per 

cindris que variaven segons el material que s’usava. Les voltes més elementals eren les 

d’argamassa o de formigó romà, i també les de pedres irregulars posades a tall de tascó 

reforçades amb argamassa. 

 

Amb la introducció del rajol es varen començar a construir les voltes de rajol massís. Els rajols, 

que eren disposats de cantell o plans en diferents filades i a trencajunt, tenien dues funcions: 

sostenir el pes durant el procés de col·locació i alhora permetien prescindir de l’encofrat. Els 

ronyons de les voltes s’omplien amb materials lleugers, com graves volcàniques, fragments de 

ceràmica i altres de característiques similars. 

 

 

                                
 

Volta de forn: feta amb rajols refractaris posats de cantell. 

Volta d’argamassa: de punt rodó i dimensions reduïdes. 

Volta d’argamassa: d’arc rebaixat o escarser. 

 



 

Projecte d’ Interiorisme del Mas Carrera de Mieres 

 

               
 

Volta d’argamassa: de llum considerable, superposada entre murs de gran amplada. 

Celler-soterrani: és construeix primer la volta i després el buidat del soterrani. 

Volta d’una sala de grans dimensions: construcció amb carreus càlcaris de gran lleugeresa reforçada 

per uns arcs torals. 

 

 

 

      
 

Volta de carpanell o ansa-paner: feta amb argamassa. 

Volta de carpanell o ansa-paner: feta amb rajols i guix. 

Volta rebaixada: feta amb rajols i guix, anomenada també tabicada o catalana. 

 

 

 

                               
 

Volta de quatre punts o bufada: construïda amb rajols i guix. 

Volta d’aresta o romana: feta amb rajols i guix. 
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Volta composta: és peculiar en moltes cases pairals. 

Volta reduïda: sobre petxines, peculiar en les cambres de càracter senyorial. 

 

 

 

 

El cert és que les voltes han estat de gran importància i utilitat a les plantes baixes de les 

masies, on han resolt el problema de la humitat a la cort. Pel que fa a la seva tipologia, trobem 

diferents tipus de voltes: volta de canó, volta d’aresta, volta de canó rebaixat, volta de canó 

interceptat per llunetes, etc. 
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• El bigam 

 
Està format per cairats de fusta, és un sistema estructural molt freqüent en l’arquitectura rural 

de les masies gironines, com a element de cobriment de les teulades. La fusta és  molt 

sensible a l’acció de la humitat, dels insectes i del foc. En els edificis de més consideració 

orgànica, s’empraven encavallades per a la solució de la seva estructura. 

 

 

 

              
 

Tirada simple entre dues parets de càrrega paral.leles, aquestes aniran empotrades. 

Tirada simple que descansa sobre dues bigues transversals sobre . 

Tirada doble amb jàssera central quan tenim llums més grans. 

 

 

         
 

Tirada doble sostinguda per mitjà d’un arc central. 

Tirada simple de coberta entre parets de càrrega paral.leles 

Tirada doble de coberta amb jàssera central 

 

 

                                
 

Tirada triple amb jàssera i arcada central. 



 

Projecte d’ Interiorisme del Mas Carrera de Mieres 

Tirada doble amb jàssera central que dóna el canvi d’aigües de la teulada. 

 

 

                                  
 

Tirada doble sobre jàssera central estintolada sobre una columna. 

Tirada doble amb jàssera central suportada per una encavellada de gran senzillesa. 

Tirada simple descansada sobre jàssera deformada que dóna lloc a la inclinació. 

 

 

 

 

                               
 

Tirada simple  de cairats deformats uniformement donant la pendent de la coberta. 

Tirada simple sobre encavallades. 
Tirada simple entre arcs diafragmàtics. 

 

 

 

 

• La jàssera 

 
És una biga mestra de fusta que rep els esforços transmesos del bigam o dels cabirons, bigues 

més petites amb les quals formen l’esquelet de la teulada. Quan les tirades són de poca llum 

els cabirons es poden recolzar de paret a paret sense cap complicació, però quan tenim llums 

majors cal posar jàsseres intermèdies, per reduir la llum dels cairats.  

 



 

Projecte d’ Interiorisme del Mas Carrera de Mieres 

Les jàsseres solen ser de roure, i no es pot fixar cap mesura estàndard per la seva secció (com 

passa als pilars, depèn en cada cas del pes que hagi d’aguantar), generalment els seus costats 

no superen els 30 o 40cm. 

També es pot recolzar una jàssera damunt d’una altra quan les llums són massa grans o 

l’edifici està mancat de parets. 

 

L’acció crítica de les jàsseres sotmeses a càrregues transversals, sol ser la flexió. Això ens fa 

recordar que degut a l’estructura i les propietats particulars de la fusta, s’ha de procurar de 

col·locar-la amb les fibres perpendiculars a les forces transversals que la jàssera hagi de 

suportar, es a dir han d’anar en el sentit longitudinal de la biga. En aquestes condicions la fusta 

resisteix l’acció flectora amb gran eficiència, ja que resol la relació entre la seva rigidesa, la 

flexió i el seu pes. 

 

 

. 

 

• L’encavallada  

 
Es pot entendre com un element estructural de forma triangular consistent en un conjunt de 

bigues de fusta, articulades, que serveix de suport al teulat, de dos vessants, i conforma el 

cobriment de determinats edificis. 

 

Els membres d’una encavallada estan sotmesos essencialment a forces axials, i en alguns 

casos a moments flectors, accions que la fusta resisteix amb eficàcia. 

 

La funció d’una encavallada consisteix a transferir als suports les càrregues que aquests han 

de sostenir de la millor manera possible, encara que a la pràctica poques vegades trobem 

simetria de càrregues, el  que ens obliga a unir les cordes superior i inferior amb uns sistemes 

triangulars que proporcionin la resistència i la rigidesa adequades. 

La seva configuració no depèn únicament de l’eficiència estructural , sinó també d’altres 

requisits funcionals i constructius. Així doncs, cal tenir en compte aspectes complementaris, 

com el tipus de coberta, el sistema de desguàs, etc. 
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• Els envans  

 
 

 
Envans de taulers de fusta 

Envà de canya i argila barrejada 

Envà de rajol 

 

 

• Els fumerals  

 
Es un element que sobresurt de la coberta i on conjuntament amb el conducte de la llar de foc 

formen un element principal i essencial de l’edifici. Segons van passant els anys es torna un 

element cada vegada més decoratiu i no únicament funcional. 

 

La seva funció és la de conduir els fums produïts per la llar de foc cap a l’exterior de l’edifici. 

Sol estar format per rajols ceràmics donant petites obertures perquè hi pugui passar el fum i 

una cobertura de teules ceràmiques per evaquar les aigües cap a la coberta i no traspassi 

l’aigua cap a l’interior. 

 

 

 
 

Fumerals de més antiguitat, corresponen a èpoques anteriors al segle XVI. La utilització de la 

pedra és l’element primordial.  
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Fumerals de secció rectangular, corresponen a l’època d’esplendor de les masies, del  segle 

XVI-XVIII. La cobertura de teula en comarques humides.  

 

 

 

• El ràfec de teulada 

 
La teulada sempre ha hagut de solucionar constructivament la volada de la coberta fins a una 

certa distància de les parets foranes de la casa, per tal de protegir millor a l’habitacle de les 

humitats de la pluja. 

 

En les primeres èpoques de la història del nostre habitatge, el ràfec no devia ser més que el 

resultat de fer sobresortir més enllà de la paret exterior el mateix material de cobriment: pedra, 

brancall i argila, etc. La seva evolució posterior passà per una segona etapa també molt 

discreta, on el ràfec de teulada estava constituït per la simple continuació dels cairats de 

l’habitatge cap a l’exterior. 

 

                              
Ràfec a base de cairats i taulers de fusta. 

Ràfec amb lloses de pedra. 

Ràfec format per una filera de rajols. 

 

 

                          
Ràfec format per una filera de teula girada. 
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Nou tipus de ràfec format per una filera de teula girada. 

Ràfec de filera doble format per lloses i teula girada. 

 

 

                               
Ràfec de filera doble format per rajols plans i teula girada. 

Ràfec format per dues fileres de teula girada. 

Ràfec de doble filera format per una filera de rajols en punta de diamant i per una altra filera de rajols 

plans. 

 

 

 

És en l’època de l’apogeu del nostre cap quan realment el ràfec de teulada agafa la seva 

vertadera importància constructiva i ornamental en les nostres masies. D’aquesta manera, la 

col·locació ordenada de successives fileres d’elements ceràmics dels més diversos, va suposar 

una nova tècnica ornamental i constructiva que arriba a convertir-se en un veritable segell de la 

perícia constructiva dels paletes rurals. 

 

 

 

                                           
Ràfec format per una doble filera de rajols plans. 

Ràfecs combinació diversa de tres fileres. 
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Ràfecs de quatre fileres 

 

 

                                            
Ràfecs combinació de cinc fileres 

 

 

 

• Sistema de cobriment dels sostres 

 
Per cobrir l’estructura dels sostres hi havia vàries tècniques , bàsicament quatre , utilitzades en les 

nostres masies . Hi havia els tipus anomenats sostres d’enterimat , els sotres de llata de fusta 

coberts de rajols ceràmics o de fusta i els sostres acabats amb un petit revoltó ceràmic i a sobre un 

paviement també ceràmic .  
 

 

                                   
Sostre d’entarimat de fusta veient-se les juntes. 

Sostre d’entarimat, sense veure les juntes amb tapajunts. 

 

 

                               
Sostre de llates de fusta i a sobre col.locació de rajols ceràmics o de fusta. 

Sostre amb un petit revoltó ceràmic i a sobre l’acabat del paviment, que sol ser també ceràmic. 
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• Sistema de cobriment del bigam de la teulada  

 
Per cobrir l’estructura de la teulada hi havia varies tècniques comunament utilitzades a les 

nostres masies, com l’anomenada teula àrab col·locada a llata per canal, que consisteix en 

posar teules entre les llates de manera que una tirada, tapant la separació de les llates, fes de 

canal, i l’altra, col·locada sobre la llata, fes de carener, i així successivament. També hi trobem 

la tècnica de teula àrab col·locada a salt de garsa, combinació diferent dels mateixos materials. 

Es col·loquen les teules en sentit invers a l’anterior, i de llata en llata fileres posades a manera 

de canal i les altres de caraner, alternativament. Una última tècnica més moderna, és la 

introducció del rajol en la coberta, en aquest cas, les teules descansen sobre una capa de 

rajols, els quals recolzen al seu torn damunt de les llates. 

 

 

                
Teulada de pissarra sobre taulers de fusta. 

Teulada de teula àrab sobre canyers i morter de calç. 

Teulada de teula àrab sobre taulers de fusta 

 

 

   
Teulada de teula àrab construïda amb llata per canal. 

Teulada de teula àrab construïda a salt de garsa. 

Teulada de teula àrab sobre rajols i llates. 
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• Revestiments 

 
S’aplicaven ja en temps dels romans, bàsicament eren de fang, al qual s’havia d’afegir palla o 

herbes perquè fos més consistent i durés més. També s’emprava l’estuc, una pasta feta amb 

calç apagada a l’aire i pols de marbre, que de vegades es complementava amb una pols molt 

fina i una petita quantitat de guix calcinat. Per donar-li més resistència, s’hi afegien més 

putzolanes. 

 

 

• Obertures  

 
Són aquells elements arquitectònics pels quals es produeix la relació de l’edifici amb el seu 

exterior. Per tant, la seva funció no és altra que la d’equilibrar i harmonitzar el continu diàleg 

entre l’espai intern i l’espai extern. 

 

 

 

 

 
Porta amb llinda de fusta. 

Porta de punt rodó de remarcada austeritat. 

Porta de punt rodó reminiscència de l’època medieval. 

Porta amb les impostes que ajuden a la llinda de pedra a salvar la llum de la portalada, típica 

reminiscència de l’època medieval. 
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Porta amb les impostes que ajuden a la llinda de pedra a salvar la llum de la portalada, típica 

reminiscència de l’època medieval. 

Porta de mig punt amb dovelles. 

Porta de mig punt amb grans dovelles (la més utilitzada). 

Porta de mig punt realitzat amb peces de ceràmica. 

 

 

 

 
Porta amb una gran llinda superior. 

Porta amb arc carpanell o ansa-paner. 

Porta d’arc rebaixat. 

Porta de rajol d’arc carpanell o nansa de cistell. 

 

 

 
Portes amb llindes fetes de rajol ceràmic. 
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Portes interiors típiques de les sales de les nostres masies. 

 

 
Finestra de reduïdes dimensions. 

Finestra amb llinda de fusta. 

Finestra de reminiscència romànica. 

 

Finestra gòtica d’arquets trilobulats. 

Finestra geminada gòtica d’arcs apuntats. 

Finestral gòtic triforat d’arquets trilobulats. 

 

 
Finestra de càracter medieval. 

Finestral gòtic d’arc conopial amb arquets. 

Finestrals gòtics amb arquet. 

Finestra gòtica de gran simplicitat formades per arcs conopials. 
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Finestra gòtica de gran simplicitat formades per arcs conopials. 

Finestral gòtic doble amb arcs conopials, arquets i guardapols. 

Finestra gòtica amb arquets. 

Finestres gòtiques amb arcs conopials i arquets, amb arabescos. 

 

 

 
Finestres gòtiques amb arcs conopials i arquets, amb arabescos i altres motius. 

Finestres gòtiques amb motllures i nervadures. 

 

 

 
Finestres de càracter renaixentista. 

Finestra d’estil renaixentista amb guardapols. 

Finestra de gran austeritat. 

Finestra amb elements ceràmics. 

 

 

 

                       
 

 
Obertura doble amb columna central. 

Obertura de punt rodó de gran austeritat. 
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Obertures aparellades de punt rodó. 

Obertures triples. 

Obertura doble amb columna renaixentista. 

 

 

 

 
Obertura doble d’arcs carpanells. 

Obertura doble sobre columnes i arcs rebaixats. 

Obertura doble amb barana ceràmica prefabricada. 

 

 
Obertura doble de rajol. 

Galeria lateral amb columnes. 

Galeria lateral d’obertura completa 

 

 

 
Obertura frontal. 

Obertura frontal d’obertura completa. 
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Els quatre factors principals que han influït de forma decisiva per crear aquesta diversitat 

tipològica són: la funció, la climatologia, l’època i el nivell de vida. 

 

No ens ha d’estranyar que moltes vegades la reinterpretació amb el més ingenu personalisme 

del pagès ha creat vertaderes barreges estilístiques amb un mateix motiu decoratiu. Així, 

després d’una primera influència del romànic, la nostra masia restà fortament influenciada per 

l’art gòtic. 

 

El corrent renaixentista i posteriorment el barroc, al contrari, tingueren una aportació molt més 

fluixa, degut a la seva menor acceptació en la nostra classe rural. 
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ESTUDI ESTRUCTURAL 

 

• La paret de càrrega 
  

Estructuralment, compleix una doble funció: la recepció de càrregues provinents de l’estructura 

de l’edifici, i la transmissió d’aquestes càrregues als fonaments. Això porta una sèrie de 

premisses: d’entrada s’ha de procurar que la càrrega estigui repartida uniformement sobre la 

paret o el pilar per tal de que el mur transmeti correctament en tota la seva extensió els 

esforços a la fonamentació. També dir que l’alçada del mur ha d’estar estretament lligada a la 

seva secció, encara que pot aparèixer un factor de desequilibri, el bombejament. El 

bombejament no apareixeria si el sector de l’edifici que en podria estar afectat el lliguem 

superiorment a la resta de l’estructura, mitjançant jàsseres, arcs o altres elements, i sempre 

quan hi hagi una relació proporcional i racional entre la menor secció que té el mur i la seva 

alçada. 

 

Si la càrrega és puntual o excèntrica respecte a l’eix de simetria del mur, la part receptora i 

transmissora de les càrregues sols queda reduïda a un fragment, que es reparteix de manera 

simètrica al voltant de la línia d’actuació de la càrrega, que passa pel punt d’aplicació del pes. 

 

Totes aquestes solicitacions o esforços, abans d’anar a parar al terreny, han de passar pels 

fonaments, i aquests han de tenir una amplada superior a la paret o pilar. Abans de realitzar els 

fonaments cal tenir uns coneixements del tipus de terreny que es tracta, per poder determinar 

una tensió admissible del terreny. 

 

 

• La fonamentació 
 

Variarà segons siguin les característiques del terreny. 

Si es compacte, caldrà rebaixar-lo més del compte, per evitar l’acció erosiva dels agents 

atmosfèrics. 

Si es un terreny de consistència mitjana (argila, grava o sorra), els fonaments s’han 

d’aprofundir lo suficient per assegurar un bon afermament de l’edifici. 

 

Diem que els petits assentaments del terreny no són perillosos sempre i quan es produeixin 

d’una manera uniforme. 
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Els assentaments no sols afecten als paraments verticals i horitzontals sinó que també poden 

ser causa de defectes als fonaments, igual que la mala elecció dels materials emprats en la 

fonamentació. 

 

Per últim també és important procurar no construir mai els edificis sobre desmunts adossats al 

terreny existent. 

 

 

• La volta 

 

Estructuralment direm que la funció de la volta és la de transmetre les càrregues de manera 

uniforme a tota l’extensió de les parets on descansa (solen ser les de càrrega).  

 

És un tipus d’estructura que dona empentes, per això no la podem aplicar a construccions 

lleugeres, i tampoc no ens es útil per suportar esforços horitzontals. Si les càrregues més 

importants estan situades sobre els ronyons de la volta, és convenient utilitzar arcs més 

rebaixats o escarsers. Es poden arribar a utilitzar tirants metàl·lics per absorbir millor les 

empentes horitzontals. 

 

Generalment la volta pertanyent a la galeria, solia ser d’aresta, i la de la resta de l’edifici és de 

canó, o be de canó interceptat per llunetes. 

 

 

• L’arc 

 

És com un element integrat en la volta que sorgeix amb una singularitat que el caracteritza com 

a element estructural. Absorbeix les càrregues que li són transmeses estàticament, i adopta 

unes reaccions inclinades en cada un dels seus costats, és per això que podem assumir llums 

més grans i aconseguir l’equilibri mitjançant dues masses. En trobem també en algunes 

cabanes, que han substituït l’estructura de fusta. 

 

• La coberta 

 

La seva missió és protegir l’edificació dels agents atmosfèrics, com la pluja, el vent, la radiació 

solar o la neu, factors determinants a l’hora d’adoptar un tipus o un altre de teulada. La 

pendent, d’altra banda, es basa en l’orografia del lloc on està emplaçat l’edifici: a més altitud, 



 

Projecte d’ Interiorisme del Mas Carrera de Mieres 

més pendent. En zones de nevades copioses la inclinació ha de ser l’adequada perquè la neu 

hi romangui a damunt el menys temps possible, així com el material que triem per cobrir la 

teulada.  

 

A l’hora de decidir el tipus de coberta, també cal tenir en compte els enllaços estructurals, com 

la superposició de diferents elements entre sí, l’armadura i els entramats. 

 

L’estructura de la coberta es recolza en tirades de cairats que cobreixen l’amplada que hi ha 

entre paret i paret, entre dues jàsseres o be entre paret i jàssera. En el cas d’haver-hi grans 

llums, es col·loca el bigam transversalment, o amb una o diverses jàsseres intermèdies per 

reduir la llum entre els elements de suport, en casos més aïllats aquesta dificultat és pot 

solucionar amb un arc. 

 

Els cabirons es subjecten a les jàsseres, ja sigui encaixades i pel seu propi pes o bé mitjançant 

elements metàl·lics, com angulars o cargols. 

 

Les corretges tenen una llargada limitada i per tant només poden aguantar un determinat 

número de peces. Les jàsseres són perpendiculars a les corretges i genèricament presenten 

unes llums de 4 o 5 metres, els cairats donen una amplada màxima de 2 o 3 metres. 

 

Damunt de tota aquesta estructura, i com a complement de tot el conjunt, hi ha les llates i les 

teules aràbigues o pissarra, i més ocasionalment llates, rajols i teules de fàcil col·locació. 

 

 

• El bigam  

 

Els antics mestres d’obres no calculaven la resistència de les bigues però en determinaven les 

dimensions en funció de la llum, les càrregues que havien de suportar, la separació entre les 

bigues i altres condicionants a considerar. 

Els cairats transmeten les càrregues que reben als seus suports, ja sigui paret o jàssera, tenen 

un capacitat de treball tant a tracció com a flexió. Les bigues de fusta de secció constant, 

recolzades en els seus extrems i carregades uniformement, tendeixen a deformar-se, allargant-

se les fibres de la part inferior i encongint-se les de la part superior. Les fibres que queden 

situades a la part central queden immòbils, és el que anomenen eix central. 
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Si la biga està aguantada pels seus extrems i té la càrrega repartida uniformement, el seu 

moment màxim es produeix en el centre de la biga, en canvi si el pes que ha d’aguantar és 

puntual, el seu moment serà de doble valor que en cas d’estar centrat. 

 

• La crugia  

 

S’entén com l’espai comprès entre dos murs de càrrega. La llum varia entre les diferents 

crugies, ja que depèn de l’esquema que es realitza en la composició inicial de l’edifici. 

 

La planta baixa és el lloc on les crugies queden més ben delimitades, amb les corresponents 

dependències configurades per les parets de càrrega. A la planta pis, el sentit de crugia es 

perd una mica, perquè en alguns casos la paret de càrrega és substituïda per un pòrtic de 

pilars i jàsseres que hi recolzen, o per un arc que divideix una estança. 

 

Les masies més modestes, i de més antiguitat, no es basen pas en crugies, a causa de la 

quantitat de modificacions que han sofert. Els cossos afegits en una i altra disposició 

produeixen tot tipus de distorsions. 
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DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 
 
L’intevenció que es preten dur a terme en la Masia és la de enjardinament i acondicionament de la 
zona exterior de la finca , la qual no està en bones condicions .  
Es preten replantar gespa en les zones en que es cregui convenient , replantar arbres que estàn 
malmesos o són inexistents i l’adequació del paviment exterior en les zones en que es cregui 
convenient . 
Les intervencions que es descriuen estàn especificades a continuació , les quals estàn descrits en els 
plànols d’enjardinament adjunts . 
 
 

SECTOR EXTERIOR 
 
Estat actual: 
La gespa actual es troba en molt mal estat , i abunden obstacles com poden ser roques i pedres de 
tamany considerable i que poden dificultar la circulació  
També hi ha arbres en mal estat , o en mal estat de conservació  
 
Proposta: 
S’ha previst la replantació de la gespa en les zones en que es cregui convenient , o en que el seu estat 
sigui dolent . 
També s’ha previst la plantació de plantes arbustives al llarg del límit de la finca . 
 
Per a l’urbanització d’aquesta zona s’han utilitzat un seguit d’elements verticals (arbres, matolls, ... etc) 
els qual es van combinant per aconseguir l’imatge desitjada en cada zona del projecte. 
 
Els elements verticals els podem diferenciar en dos tipus, canviants (plantes de fulles caduques o 
florals) i uns altres més uniformes durant l’any. 
 
 
CRITERIS GENERALS: 
 
- Integrar la intervenció amb l’entron directe que l’envolta . 
- Utilitzar elements adients tant constructius com visuals segons les necessitats de la zona a 

intervenir. 
- Conducció de les aigües pluvials a l’exterior de la finca . 
 
 
CRITERIS ESTÈTICS: 
 

- Incorporar elements naturals, en tant sigui possible, per tal de millorar l’intervenció . 
 
 
CRITERIS CONSTRUCTIUS: 
 
- Utilització de paviments adients segons les necessitats que requereixin. Paviment mixt de llamborda 

de formigó amb gespa en les zones que hi ha un trànsit esporàdic. 
 
 
CRITERIS SOBRE LES INSTAL·LACIONS: 
 
- S’ha dissenyat un conjunt de drenatges i recollida d’aigües pluvials. 
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PAVIMENTS 
 
PAVIMENT MITXE DE FORMIGO I GESPA 
 
Aquest tipus de paviment està format a partir d’una peça de formigó prefabricat foradat tipus llosa illa o 
llosa trama, segons zona del projecte, de la casa Breinco o similar, que crea una superficie de gespa i 
a la vegada suporta les càrregues de vehicles. 
 
En els casos en que la peça sigui la llosa illa, aquesta crea un tramat de gespa de 5 cm d’ample que 
envolta les illes de formigó (5x5 cm) que són les que aporten l’estabilitat necessària a la llosa. 
Aproximadament el 75% de l’àrea de la peça és àrea verda i el 62% distribueix les càrregues a les 
capes inferiors. 
 
Aquests tipus de paviment combaten l’erosió del terreny causada pels efectes del trànsit, l’aigua i el 
vent, evita l’arrossegament de la vegetació i proporcionen un execel·lent drenatge a través dels seus 
forats. 
 
 
Col.locació i execució: 
 
-  Es realitzarà l’excavació o l’explanació a nivell de la capa del primer material que es col.locarà que 

és una capa zahorra artificial 
 
-  Sobre l’explanació realitzada es col·locara una capa de 20 cm de gruix de tot-ú o zahorra natural o 

artificial degudament compactada per arribar al 98% de l’assaig Proctor 
 
-  Sobre la capa de tot-ú es col·locarà una capa de 3-4 cm de graveta 2/5 mm que serà la base de la 

peça de formigó prefabricat. 
  
-  Una vega col·locada la peça de formigó, s’omplilràn les cavitats amb substrat franc arenós 70% de 

sorra rentada amb 30% de terra vegetal adobada. És convenient atacar la terra amb l’objectiu que 
el llit de sembra estigui ben compactat i així garantir l’absència de càmeres d’aire. 

 La sembra es realitzarà amb un mescla de llavors d’igual proporcions entre elles amb els següents 
tipus de llavors: 

 
• Lolium perenne    
• Festuca ovinia    
• Poa pretensis    
• Festuca rubra    

 
-  Es recobrirà la llavor amb una fina capa de terra mitjançant un rasclet o un raspall i es regarà 

abundantment. 
 
-  Una vegada s’ha sembrat s’ha de regar cada dia. Quan les plàntules arribin als 2 centímetres 

d’alçada s’ha de reduir la freqüència de reg gradualment i regar, en canvi, més profundament. 
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SANEJAMENT , CLAVEGUERAM I DRENATGE 
 
MEMÒRIA TÈCNICA DESCRIPTIVA 
 
S'ha previst una xarxa de drenatge que recull l'aigua de pluja principalment de les zones enjardinades. 
Els tubs previstos són de formigó poròs i es conduiran fins a uns pous existents i que es preveuen 
util.litzar com a subministradors de l'aigua de reg.  
 
 
PLEC DE CONDICIONS 
 
Per als drenatges de zones verdes es tindran en compte les següents condicions: 
- El material filtrant estarà exent d'argila, marga i altres materials extranys. 
- La relació d'erosió interna serà com a màxim igual a 5. 
- La relació de permeabilitat serà major o igual a 5. 
- El límit líquid serà de 30 i el I.P. menor de 10. 
- El replè s'efectuarà per tongades correctament compactades amb gruixos màxims de 100 cm. 
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ELEMENTS VEGETALS 
 
Definicions 
 
Les dimensions i característiques que s’assenyalen en les definicions d’aquest article són les que han 
de posseir les plantes un cop desenvolupades, i no necessàriament en el moment de la plantació. 
Aquestes últimes, figuraran en la descripció de plantes que es faci en el projecte. 

 
Arbre: vegetal llenyós, que assoleix els cinc metres d’alçada o més, no es ramifica des 

de la base i posseeix un tall principal, anomenat tronc. 
 
Arbustos: vegetal llenyós que, com a norma general, es ramifica des de la base i no 

assoleix els cinc metres d’alçada. 
 
Mata: arbust d’alçada inferior a un metre . 
 
Planta vivaç: planta d’escassa altura, no llenyosa, que en tot o en part viu varis anys i rebrota 

cada temporada. 
 
 Als efectes d’aquest plec, les plantes s’assimilen als arbustos i mates quan 

assoleixen les seves dimensions i les mantenen al llarg de tot l’any i als 
arbustos quan superen el metre d’alçada. 

 
Anual i bisanual 
 
Anual: planta la vida de la qual abarca un sol cicle vegetatiu. 
 
Bienal o bisanual: que viu durant dos periodes vegetatius; en general, plantes que germinen 

o donen fulles el primer any i floreixen i donen fruit el segon. 
 
Entapissant: vegetal de petita alçada que, plantat a una certa densitat, que cobreix el 

sòl completament amb els seus talls i amb les seves fulles. Seran, en 
general, però no necessàriament, plantes estenedores. 

 
Esqueix: fragment de qualsevol part d’un vegetal, no llenyós i de petit tamany, que 

plantat emet arrels i dóna origen a una nova planta. 
 
Tepe: porció de terra coberta de gespa, molt trabada per les arrels, que es talla 

en forma generalment rectangular per a implantació de gespes. 
 
Motes: s’entén per mota el conjunt de sistema radical i terra que resulta aderida 

al mateix, a l’arrancar cuidadosament les plantes, tallant terra i arrels amb 
un tall net i precaució de que no es disgreguin. 

 La mota es podrà presentar lligat amb xarxa de plàstic o metàl.lica, amb 
palla o ràfia, amb escaiola, etc. 

 En cas d’arbres de gran tamany o transports a llarga distancia, la mota 
podrà ser lligada amb xarxa i enguixat. 

 
Contenidor: s’entendrà per planta en contenidor, la que hagi sigut criada o 

desenvolupada, com a mínim dos anys abans de la seva entrega, en 
recipient de grans dimensions, dintre del qual es transporta fins al lloc de 
la seva plantació. 

 En qualsevol cas, haurà de tenir les dimensions especificades en les 
fitxes de plantes del projecte. 
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Enfiladisses: són les que essent de naturalesa herbàcea i vives, se subjecten per si 

soles, mitjançant circell o ventoses, als murs o emparrats. 
 
 
Condicions generals de les plantes 
 
Les plantes seran en general ben conformades, de desenvolupament normal, sense que presentin 
síntomes de raquitisme o retràs. No presentaran ferides en el tronc o branques i el sistema radical, 
serà complet i proporcionat al porte. Les arrels de les plantes de mota o arrel despullada, presentaran 
talls nets i recents sense esguinços ni ferides. 
El seu porte serà normal i ben ramificat i les plantes de fulla perenne, presentaran el sistema foliar 
complet, sense decoloració ni símptomes de clorosis. 
Pel que fa a les dimensions i característiques particulars, s’ajustaran a les descripcions del projecte, 
que s’especificaran en croquis per a cada especie, haguent-se de donar com a mínim: per als arbres, 
el diàmetre normal i l’alçada; per als arbustos, la ramificació i la alçada i per a plantes herbàcees la 
modalitat i dimensió. En qualsevol cas, es donarà també el tipus i dimensions de la mota o test. 
El creixement serà proporcionat a l’edat, no admetent-se plantes velles o criades en condicions 
precaries quan així ho demostrin els ports. 
Les dimensions que figuren en el projecte, s’entenen; alçada: la distancia des del coll de la planta fins 
a la seva part més distant del mateix, excepte en els casos en que s’especifiqui el contrari com en les 
palmacees si es donen alçades de troncs. Diàmetre: diàmetre normal, és a dir a 1,20 m del coll de la 
planta. Circumferència: perímetre pres a igual alçada. 
 
 
Condicions específiques 
 
Arbres d’alineació: els arbres destinats a ser plantats en alineació tindran el tronc recte i la seva 

alçada no serà inferior a alló especificat en el projecte. 
 

Per a la formació de tanques uniformes, les plantes seran: 
De la mateixa especie i varietat 
Del mateix color i tonalitat 
Ramificades i guarnides des de la base i capaces de conservar aquestes 
característiques amb l’edat 
De la mateixa alçada 

 
Els tepes reuniran les següents condicions: 

Espessor uniforme, no inferior a 4 cms 
Amplada mínima, 30 cms; longitud superior a 30 cms 
Hauran sigut segats regularment durant dos mesos abans de ser tallats 
No hauran rebut tractament herbicida en els trenta dies anteriors 
Hauran sigut tallats dins de les 24 hores anteriors a la seva posta en obra; en 
temps fresc i humit aquest plaç pot ampliar-se fins a dos o tres dies 
Temperatura inferior a 40º, mesurada en el centre del bloc que formen i abans 
de ser descarregats 

 
 
Presentació i conservació de les plantes 
 
Les plantes a arrel despullada, hauran de presentar un sistema radical proporcionat al sistema aeri, les 
arrels sanes i ben tallades sense llargades superiors a ½ de l’amplada del forat de plantació. 
Hauran de transportar-se a peu d’obra el mateix dia que siguin arrencades en el viver, i si no es 
planten immediatament, es depositaran en rases de forma que quedin cobertes amb 20 cms de terra 
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sobre l’arrel. Immediatament després de tapar-les, es procedirà al seu reg per inundació per tal d’evitar 
que quedin bosses d’aire entre les seves arrels. 
Les plantes de test, hauran de mantenir-se en ell fins al mateix instant de la seva plantació, 
transportant-les fins al forat sense que es deteriori el test. 
Si no es plantessin immediatament després de la seva arribada a la obra es depositaran en un lloc 
cobert o es taparan amb palla fins a sobre del test. 
En qualsevol cas, es regaran diariament mentre s’hi mantenen dipositades. 
Les plantes de mota, hauran d’arribar fins al forat amb la mota intacte, tant si aquest és de guix, plàstic 
o palla. La mota haurà de ser proporcionada al vol i els talls d’arrel dins d’aquest, seran nets i sans. 
 
 
Llavors 
 
Seran de puresa superior al 90% i poder germinatiu no inferior al 80%. 
Estaran lliures de qualsevol símptome de malaltia, atac d’insectes o rosegadors. 
 
 
Arranc d'arbres i arbustos amb mata 
 
Consisteix en la obertura d’una rasa al voltant de l’arbre o arbust, en forma circular i amb un diàmetre 
mínim de cinc vegades el del fust de l’arbre i en cap cas inferior a 0,5 m. 
La profunditat serà fins que no apareixin arrels importants (de 1/5 del diàmetre del tronc). A 
continuació es tallarà netament per la part inferior de la rasa, formant la mota. 
Les arrels que sortin del mateix, es tallaran netament amb tisores o destral i es pintaran amb mastic o 
cicatritzant, extraient-se la planta del seu lloc d’emplaçament. 
Si la extracció es fes amb grua o cable pel pes de la planta, es protegirà degudament la part per la que 
s’ha de penjar, procurant no perjudicar l’escorça. 
 
 
Transplant 
 
Comprèn, l’arranc per aprofitament, la obertura del forat en el nou emplaçament, el transport, plantació 
i reg i, en el cas precís, la col.locació de vents i tutors. 
 
 
Neteja i esbròs 
 
Consisteix en la eliminació de tots els elements vegetals tant arboris, com arbustius o herbacis, 
incloent el sistema radical dels mateixos, així com el seu transport a abocador. 
 
 
Destoconat 
 
Compren l’arranc i eliminació de soques d’arbres i arbustos incloses arrels de més de 2 cm de 
diàmetre, fins a una profunditat de 1 m. 
 
 
Preparació del sòl per a gespes 
 
Llevat d’especificació en contra, la preparació del sòl per a gespes comprèn: 
 

a) Subsolat fins a 0,5 m de profunditat 
b) Esmicolament del terreny 
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c) Desempedrat fins a eliminar tot el material de costat superior a 2 cm en una profunditat 
de 0,15 m. 

 
 
Preparació de la superfície per a gespes 
 
Consisteix en el rasclonat profund, resclonat superficial i passada de rascló cec per a rasantejar la 
capa superior del terreny, deixant-lo llest per al sembrat. 
 
 
Sembra de la gespa 
 
Comprèn l’estesa de la llavor en la mescla i preparació que s’indica en el projecte, rasclonat amb 
rascló fi per a envoltar la serment i dues passades de rodet per a massissar la capa superior. 
Igualment inclou en aquesta operació els regs necessaris fins al naixement total del prat i les dues 
primeres segues de gespa. 
La llavor haurà de quedar regularment escampada i la gespa, un cop nascuda, cobrirà, de forma 
regular, la totalitat del sòl. 
 
 
Adobat 
 
Consisteix en l’escampat d’una capa de adob, brisa o fems de xampinyó (definits) sobre el sembrat de 
la gespa, en quantitat no inferior a 1 m3 per cada 100 m2 de terreny. 
 
 
Resembrat 
 
Consisteix en realitzar un llaurat a consciència de cultivador sobre una gespa existent que hagi de 
millorar, i procedir al sembrat i adobat estenent més quantitat de llavor en aquells punts en que es 
s’adverteixin clarianes. 
Inclou també els regs i els dos primers talls fins a la repoblació total del terreny. 
 
 
Plantació per tepes 
 
Un cop llest el terreny en la mateixa forma que es fa per la plantació de la gespa per tepes. 
La plantació es realitzarà de forma que: 

- No hi hagi necessitat de trepitjar els tepes ja col.locats. 
- No quedin buidats entre ells i el sòl o entre si. 
- Un cop col.locats s’escamparà terra lleugera per a reomplir les juntes. 
- Les juntes de les peces no quedin alineades. 
- Un cop plantats, els tepes seran piconats amb rodet. 

 
Es regaran fins a saturar el tepe i uns centímetres de sòl, cosa que requerirà uns vint litres per metre 
quadrat (20 l/m2). La operació es repetirà, fins a l’arrelament del tepe. 
Els tepes han de plantar-se poc després d’haver sigut tallats; en temps de calor no ha de superarse, 
en alló possible, el marge de un dia; en temps fresc el plaç pot ampliarse fins a tres o quatre dies. 
 
 
Plantació per estolons 
 
Quan la gespa es projecta a base de plantes estoloníferes podrà realitzar-se la plantació de la manera 
següent: 
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a) Preparació del terreny com per ser sembrat 
b) Estesa de estolons recen tallats i humits de forma que quedi coberta tota la superfície 
c) Adobat amb mescla d'adob i sorra en proporció de 1 d'adob per cada 2 de sorra i en 

quantitat no inferior a 2 m3 per 100 m2. 
d) Dues passades de rodet 
e) Regs fins al naixement 
f) Dos primers talls 

 
 
Plantació de gespa per divisió de mata amb verd ford 
 
Es composa de les següents operacions: 
 

a) Esfilagarsat i preparació de la mata 
b) Plantació amb punxó a un escampament no superior a 10 cms 
c) Enfemat amb adob, repàs del terreny i primers regs fins al seu arrelament 

 
 
Plantació per divisió de verd fi 
 
Compren: 

d) Esfilagarsat i preparació de la mata 
e) Plantació amb punxó a un escampament màxim de 5x5 cm 
f) Enfemat amb adob, repàs del terreny i primers regs fins al seu arrelament 

 
 
Plantació d'arbres especials 
 
Els arbres especials vindran provistos de la mota corresponent o sistema radical ben tallat, de les 
dimensions especificades en les fitxes de plantes del projecte. 
La plantació compren: 

a) Obertura de forat les dimensions del qual siguin com a mínim 1,3 (d’alt i ample), que les 
de la mota o sistema radical 

b) Canvi del total o part de la terra del mateix si per la Direcció de Obra s’estima 
necessari, amb sortida abocador de la sobrera 

c) Estesa de estolons recen tallats i humits de forma que quedi coberta tota la superfície 
d) Mescla i abonat de les terres resultants 
e) Transport al forat i plantació de l’arbre 
f) Primers regs fins al seu assentament 
g) Fixació de l’arbre mitjançant vents i tutors 
h) Confecció de l’escocell de reg 
 

 
Plantació de plantes amb mota 
 
Comprèn les mateixes operacions que l’apartat anterior, referit sempre a les dimensions de la mota. 
 
 
Plantació de plantes a arrel nua 
 
Comprèn les mateixes operacions que a l’apartat 5-1-5-14 referit a les dimensions del sistema radical. 
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Plantació de planta vivaç i de temporada 
 
Comprèn obertura del forat, plantació propiament dita, retacat i reg, deixant el terreny repassat i 
eliminant-ne pedres i material sobrant. 
 
 
Escocell de reg 
 
Consisteix en la confecció de un buit circular en la superficie, amb centre en la planta, formant una 
cresta horitzontal al voltant de uns 25 cm d’alçada que permeti l’emmagatzematge de l’aigua. 
El seu diàmetre serà proporcional a la planta. 
 
 
Afiançament de plantes amb tutor 
 
Quan així s’especifica en projecte o es consideri necessari pel vent, s’afiançarà les plantes mitjançant 
tutors. Aquests hauran de penetrar en el terreny com a mínim 1,5 vegades d’arrel de la planta. Tindran 
resistència superior al mànec d’aquella. 
En els punt de subjecció de la planta al tutor, que seràn com a mínim dos, es protegirà previament la 
planta amb una vena de sac o lona i per a la subjecció s’util.litzarà cable de ferro cobert amb un 
macarró de plàstic corrugat . 
 
 
Afiançament de plantes amb vents 
 
Consisteix en la subjecció de la planta mitjançant tres cables que la mantinguin en posició vertical. 
Els cables s’ancoraran al sòl mitjançant estaques ben fermes situades en els tres vèrtexs d’un triangle 
equilàter, el costat del qual sigui com a mínim igual a 1,5 vegades l’alçada de la planta. 
El lligat a la planta es farà a la part superior del mànec, protegint previament aquesta amb venes de 
sac o lona i lligant amb vable introduit a macarró de plàstic . 
 
 
Reposicionament de plantes 
 
Abarca les següents operacions: 

 
a) Arranc i eliminació de restes de la planta inservible 
b) Reobertura del forat 
c) Nova plantació d’una planta equivalent a la que existia abans en el mateix lloc 
d) Confecció de l’escocell 
e) Primers regs 
f) Afiançament si fos necessari 
g) Neteja del terreny 
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EXECUCIÓ 
 
Programa de treball 
 
Com a norma general i si no es diu res en contra, els treballs es realitzaran en l’ordre següent: 

 
1ª) Neteja del terreny, arranc i destoconat dels vegetals la supressió dels quals està 

prevista en el projecte. 
2ª) Moviment de terres que modifiqui la topografia del terreny i aportació de terres fèrtils o 

altres àrids. 
3ª) Obres de ram de paleta, fontaneria i instal.lació de regs. 
4ª) Perfilat de terres, així com el rasclonat i neteja de les mateixes, destinades a jardins i 

plantacions. 
5ª) Fertilitzat i esmenes del terreny. 
6ª) Plantacions i sembrats. 
7ª) Neteja general i sortida de sobrants. 
8ª) Instal.lació de l’equipament i mobiliari. 
9ª) Feines de manteniment fins a la entrega. 
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ARBRAT I JARDINERIA 
 
MEMÒRIA TÈCNICA DESCRIPTIVA 
 
La tanca per delimitar el solar estarà feta amb elements vegetals a base de Teòcrium amb una alçada 
de 40-60 cm sobre el nivell del terra. 
 
S’ha previst la plantació d’arbres segons la disposició i espècies tal com s’indica en el plànol 
d’enjardinament . S’ha previst una xarxa de boques de rec per la gespa i pels arbres . Totes les 
espècies previstes són residents al clima de la zona, tenen un creixement adequat , i no presenten 
problemes de polen o d’altres tipus . 
 
En els plànols del projecte d’enjardinament s’expressen les obres previstes d’arbrat , plantes 
arbustives i entapissats de gespa . Les variatats previstes han estat les següents :  
 
 
Arbres: 
 

• Magnolia grandiflora (magnòlia) 
És un arbre de la família de les magnoliàcies, compacte, perenne i de fulles oblongues alternes 
i brillants. Té una gran flor blanca i aromàtica. Produeix un fruit coniforme de 10-12 cm. És 
orginària del sud-est dels Estats Units (de Texas a Virgínia). Actualment és molt usada a la 
jardineria i distribuïda arreu de les zones temperades del món. 

Es preveu col·locar-lo a la zona de l’entrada a la finca i a llocs estretegics tal i com indica el 
plànol d’enjardinament .  Una cosa a tenir en compte es l’agradable aroma que desrén aquesta 
espècie . 

 

                                                
 
 

• Tilia platyphyllos (til.ler) 
Són un gènere de arbres de la família de les malvàcies (anteriorment classificats en la seua 
pròpia família, les tiliàcies), natius de les regions temperades de l'hemisferi nord. Comprén una 
trentena d'espècies, que es distribueixen arreu d'Àsia, Europa i l'orient d'Amèrica del Nord; es 
cultiven amb alguna freqüència a l'hemisferi sud com a ornamentals. Existeixen a més 
nombrosos híbrids espontanis i artificials, un factor que dificulta l'elaboració d'una taxonomia 
precisa per a l'espècie. 

Són arbres de bon volum, aconseguint entre 20 i 40 m d'alçària, amb fustos rectes de fins a un 
metre de diàmetre. Són caducifolis, amb fulles cordiformes, amb la vora serrada, de fins a 20 
cm d'ample, de color verd fosc en el feix i verd clar platejat en el revés, fortament aromàtiques. 
Les flors d'aquest arbre són molt aromàtiques, en forma de xicotets xanglots grocs amb una 
bràctea allargada. Aquestes són conegudes pels seus propietats curatives per a combatre 
refredats, o altres afeccions. També són usades com a tranquil·litzants o somnífers preparant-
se en forma d'una infusió o te anomenada til·la. Arriben a viure fins a 900 anys, creixent 
lentament. S'utilitzen ben sovint per a repoblar carrers i places. 
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Les fulles que cauen del til·ler, en descompondre's, proporcionen un humus d'alt contingut 
mineral i de nutrients, que resulta molt útil per a millorar terres escasses de minerals i altres 
nutrients. 

 
De tanta tradició a les comarques gironines i per les seves característiques aromàtiques en la 
floració de primavera. Es preveu col·locar-lo a la zona del garatge i a la zona final de la finca . 

 
 

 
 

 
Col·locació: 
 
 a) Obertura del forat de dimensions un trenta per cent més gran que la mota (cepellón) o sistema 

radical. 
 
 b) Canvi de terra si no és adequada l'existent. 
 
 c) Barreja i adobat de terres 
 
 d) Plantació de l'arbre 
 
 e) Fixació regs fins assentament 
 
 f) Fixació de l'arbre mitjançant els tutors previstos. 

 
 
La gespa serà formada per una grana barrejada per a aconseguir una gespa rústica de fàcil 
manteniment, tipus angles i nº200 de la casa Vilmorin i de tres a cinc kg per cada cent (100) m2 de 
superfície. 

 
 

Plantes arbustives: 
 
• Salvia 
 
• Lavanda 
 
• Romaní 
 
• Ginesta 
 
 

Gespa (herva): 
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Aquesta estarà configurada per una barreja, d’iguals proporcions, de diferents tipus de granes per tal 
d’aconseguir una gespa rústica de fàcil manteniment : 
   

• Lolium perenne    
• Festuca ovinia    
• Poa pretensis    
• Festuca rubra    
 

 
PLEC DE CONDICIONS 
 
MATERIALS 
 
Hauràn de cumplir les condicions especifiques següents: 
 
 
SÒLS I TERRES FÈRTILS 
 
Tipus de sòl 
 
Es consideren dos tipus de sòl; sòl de recolzament d’elements constructius i sòls o terres fèrtils per a 
la plantació i sembra. 
 
 
Sòls de recolzament 
 
Haurà de vigilar-se que els sòls de recolzament siguin els descrits en el projecte . 
 
 
Sòls i terres fèrtils 
 
Es consideren acceptables els que reuneixin les condiccions següents: 
 
 - Per plantació d’arbres i arbusts 

Calç, inferior al deu per cent (10%) 
Humus, compresa entre dos i el deu per cent (de 2% a 10%)  
Cap element major de cinc centímetres (5 cm) 
Menys de tres per cent (3%) d’elements compresos entre un i cinc centímentres (1 i 5 
cm) 
 

- Composició química, porcentatges mínims: 
Nitrogen, un per mil (1 per 1000) 
Fòsfor total, cent-cinquanta parts per milió (150 p.p.m.) 
Potassi, vuitanta parts per milió (80 p.p.m.) o bé P2O2 assimilable,tres decimes per mil 
(0,3 per 1000) 
K2O assimilable, una dècima per mil (0,1 per 1000) 

 
       - Per gespes i flors 

Calç, inferior al deu per cent (10%) 
Humus, compresa entre quatre  i el dotze per cent (de 4% a 12%)  
Índex de plasticitat, menor de vuit (8) 
Granolumetria, cap element major de 2 centímetres (2 cm) 
Deu a vint com a màxim (10% a 20%) d’elements compresos entre cinc i vint 
mil.límentres (5 i 20 mm) 
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- Composició química, porcentatges mínims: 

Igual que per les plantacions d’arbres i arbustos 
 
 
FERTILITZANTS I ESMENES 
 
Quan el sòl  no reuneixi les condicions esmentades en l’apartat anterior, es podran ordenar treballs 
d’esmena, tant de composició física per aportacions o garbellaments, com química, amb adobs 
minerals o orgànics. 
 
 
Fertilitzants orgànics 
 
Es defineixen com a fertilitzants orgànics aquelles substàncies orgàniques la desomposició de la qual, 
causada pels microorganismes del sòl, resulta una aportació de humus i una millora en la textura i 
estructura del sòl. 
Tots aquests fertilitzants estaran raonablement exents d’elements extranys i, singularment, de llavors 
de de males herbes. És aconsellable, en aquesta linea, l’ús de productes elaborats industrialment. 
S’evitarà , en tot cas, l’ús de fems pallissos o poc fets. 
 
Els diferents fertilitzants orgànics reuniran les característiques següents: 
 

-  Fems: Procedents de la mescla de cama i de orins del bestiar excepte gallina i porcí que ha 
sofert posterior fermentació. El contingut en nitrogen serà superior al 3,5%, la seva densitat 
serà aproximadament de 8 dècimes. 

 
-  Compost: Procedent de la fermentació de restes vegetals durant un temps no inferior a un 

any, o del tractament industrial de les escombraries de la població. El seu contingut en 
materia orgànica serà superior al 40% i en materia oxidable al 20%. 

 
-  Humus: Procedent dels fems o del compost. Serà de color molt fosc, polsenc i deslligat, untós 

al tacte, i amb el grau d’humitat necessari per a facilitar la seva distribució i evitar 
apilotaments. El seu contingut en nitrogen serà d’aproximadament del 14%. 

 
-  Brisa: Procedent de les restes de la pinyolada de fabricació del vi, un cop extret l’alcohol i sec. 
 
-  Xampinyó: Restes extretes de les bodegues del cultiu del xampinyó, al final de cada cicle. 
 

 
Fertilitzants minerals 
 
Es defineixen com a fertilitzants minerals els productes que proporcionen al sòl un o més elements 
fertilitzants.  
 
 
Profunditat del sòl 
 
Haurà de ser sòl fèrtil, com a mínim una capa de la profunditat dels forats que es projecten per a cada 
tipus de plantació. 
En qualsevol cas i com a mínim, la capa de sòl fèrtil, tot i que només hagi de suportar gespes o flors, 
haurà de ser de 20 cms de profunditat. 
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Protecció de l'arbrat i jardins 
 
En qualsevol treball públic o privat on les operacions o els passos de vehicles i màquines es realitzen 
en terrenys a prop d’algun arbre existent, previament al començament dels treballs, s'hauran de 
protegir els arbres al llarg del tronc i a una altura no inferior a 3 metres des del nivell de terra amb 
taulons lligats amb filferro. 
Aquestes proteccions es retiraran un cop acabada l’obra. 
Quan s’obrin forats o rases pròximes a plantacions d’arbrat, tan siguin carrers, places, passejos, etc, 
l’excavació no haurà d’aproximar-se al peu de la planta, sinó separar-se a una distància igual a 5 
vegades el diàmetre de l'arbre a l’altura normal (1,20 m) i, en qualsevol cas, aquesta distància serà 
superior a 0,50 m. En el cas que, per altres ocupacions del subsòl, no fos possible el compliment 
d’aquesta ordenança, es requerirà la visita de inspecció de la Direcció de Parcs i Jardins, abans de 
començar les excavacions. 
En aquells casos que en l’excavació resultessin afectades arrels de un gruix superior als 5 cm, 
aquestes hauran de tallar-se amb destral deixant uns talls nets i llisos, que es pintaran a continuació 
amb qualsevol cicatritzant dels existents al mercat. 
S’haurà de preocupar que l’època de obertura de les rases i forats pròxims als arbres, sigui la de repòs 
vegetal (desembre, gener i febrer). 
Quan en una excavació de qualsevol tipus, resultessin afectades arrels de l'arbrat, el reomplert haurà 
de fer-se en un plaç de tres dies des de l’obertura, procedint a continuació al seu reg. 
 
 
Conservació d'elements existents i reposicions 
 
Durant l’execució de les obres, es tindran presents les següents prescripcions: 
 

a)  Construir els guals necessaris, conforme  a l’ordenança de guals, quan l’obra exigeixi el pas 
de vehicles per les voreres. 

 b)  Conservar el gual i la vorera durant el temps d'execució de les obres. 
c)  Observar les normes establertes sobre l’horari, càrrega i descàrrega, obertura i reomplert de 

rases, protecció de l’arbrat, retirada de runa i materials de la via pública, etc. 
 
Abans dels vuit dies següents a la finalització de l’obra, el propietari haurà de: 
 
 a) Treure els materials sobrants, les bastides, valles i barreres que encara no ho hagin estat. 
 b) Construir el ferm definitiu de les voreres. 

 c) Tornar a posar o arreglar el paviment, arbrat, conduccions i quants altres elements urbanístics 
haguessin resultat afectats per l’obra si no hagués estat possible verificar-los abans a causa 
de les operacions de la construcció. 
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REG AUTOMÀTIC 
 
MEMÒRIA TÈCNICA DESCRIPTIVA 

 
DESCRIPCIÓ GENERAL 

 
Correspon a la instal.lació de reg corresponent a la jardineria . 
Es descriu en detall a continuació: 
Les zones ajardinades disposaran d’un reg automàtic per mitjà d’un sistema programable amb un 
programador automàtic que permeti com a mínim 10 zones. 
El circuit de reg començarà amb la instal.lació d’una bomba submergible a instal.lar en un pou existent. 
La bomba haurà de poder donar una cabal de 5.000 litres /hora a 45 m.c.a.. 
A partir de la sortida de la bomba d’alimentació d’aigua sortirà una canonada general de polietilè de 50 
mm. de diàmetre i 10 bars de pressió nominal, que connectarà amb totes les electrovàlvules de les 10 
zones de reg. 
Existiran 10 sectors de reg amb aspersors del tipus rotor emergent i difusors emergents, depenent de 
les característiques i extensió de la zona a regar. 
Les diferents zones de reg i la distribució i característiques dels aspersors i difusors s’indica en el 
plànols corresponents del projecte tècnic. 
Les canonades de distribució de la xarxa de reg dels diferents sectors seran de polietilè de 
50,40,32,25 i 20 mm de diàmetre i i 6 bars de presió nominal. 
Aquestes canonades aniran soterrades a una profunditat mínima de 40 cm. 
Les diferents zones de reg s’activaran seqüencialment des del programador i cada zona disposarà 
tantmateix d’una vàlvula de pas general. 
Aquestes vàlvules aniran allotjades dins d’unes arquetes de polièster instal.lades i convenientment 
repartides per a tal fi. 
 
 
PLEC DE CONDICIONS 
 
INSTAL.LACIONS 
 
Instal.lacions de boques de reg 
 
Es composa de: 
 

Distribuidor: Des de la presa en la xarxa general fins a les derivacions, amb la clau de comporta al 
seu començament. 
Cada distribuidor servirà com a màxim a dotze boques de reg. 
El diàmetre serà de 40 a 80 mm 
 

Derivació: Des del distribuidor fins la boca de reg. 
Cada derivació servirà solament a una boca de reg. 
El seu diàmetre serà de 40 mm. 
 
 

 
Instal.lacions amb aspersors 
 
Es composa de: 

 
Distribuidor: Des de la presa en la xarxa general fins a les derivacions, amb la clau de comporta al 

seu començament. 
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Derivació: Des del distribuidor fins als aspersors i amb clau de comporta al començament.  
 Les derivacions sobre les que estan conectats els aspersors es posaran seguint les corbes de 
nivell del terreny per tal que tots els aspersors servits per una mateixa derivació es trobin a la 
mateixa altura. 
 

Aspersor: De funcionament automàtic. Conectat a la derivació, regarà uniformement la superfície 
circundant. 
 
Si es desitja que la posada en funcionament dels aspersors sigui automàtica, l’instal.lació 
estarà provista de un programador conectat a la xarxa elèctrica. 
El programador estarà conectat mitjançant una linea de control elèctrica o hidràulica amb les 
vàlvules de control, col.locades al començament de les derivacions, i accionarà cada una 
d’elles permetent el pas de l’aigua cap els aspersors durant un periode determinat. 
Quan la pressió de subministre sigui inferior a la determinada en el Càlcul, s’instalarà al 
començament del distribuidor un grup motobomba que proporcionarà la pressió necessaria. 
Si el cabal de subministre és inferior al necessari, determinat en Càlcul, pel reg de tota la 
superfície, es dividirà aquesta amb sectors de reg, de manera que el cabal necessari per 
qualsevol d’ells no superi al de subministre. 
Quan a la superfície que es desitja regar hi existeix diversitat d’usos com una zona de sòl de la 
piscina, estància, jocs i zones sense pas públic, es dividirà la superfície en sectors de reg, de 
forma que sigui compatible l’utilització del jardí i el reg al mateix temps. 

 
 
ESPECIFICACIONS DELS MATERIALS 
 
Canalització de PVC Rígid-D 
 
En instal.lacions amb aspersors no provistes de programador, s’utilitzarà en el distribuidor i les 
derivacions, i en les provistes de programador s’utilitzarà en les derivacions i en el tram de distribuidor 
comprès entre la presa i el programador. 
 
 
Canalització de PVC Rígid i Linea de Control Hidràulic – N.D. 
 
En instal.lacions amb aspersors provistes de programador hidràulic, s’utilitzarà en el tram de 
distribuidor comprès entre el programador i les vàlvules de control. 
 
 
Canalització de PVC Rígid i Linea de Control Electric – N.D. 
 
En instal.lacions amb aspersors provistes de programador elèctric, s’utilitzarà en el tram de distribuidor 
comprès entre el programador i les vàlvules de control. 
 
 
Clau de comporta col.locat – D 
 
En instal.lacions amb boques de reg s’utilitzarà per tallar el pas de l’aigua al distribuidor. En 
instal.lacions amb aspersors provistes de programador, es col.locarà al principi del distribuidor i en les 
no provistes de programador es col.locaran al començament del distribuidor i de les derivacions. 
 
 
Programador instalat – N. tipus 
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Es disposarà en instal.lacions amb aspersors quan es desitgi que la seva posta en marxa sigui 
automàtica i l’accionament de les vàlvules de tipus hidràulic elèctric. 
Es disposarà al començament del distribuidor, en referència amb al seu costat inferior a 80 cm del 
terra. 
 
 
Aspersor instalat – P.R. tipus 
 
El seu radi d’acció R en m. serà el que proporcioni un menor nombre d’espesors. 
La separació entre aspersors i derivacions serà igual al seu radi d’abast aumentada en 2 m i la seva 
disposició a portell. 
 
 
Valvula de control instalada D tipus 
 
En instal.lacions amb aspersors provistes de programador hidràulic o elèctric, es disposaran vàlvules 
de control hidràulic o elèctric al començament de les derivacions de cada un dels sectors de risc. 
 
DESCRIPCIONS DELS MATERIALS 
 
Tubs i peces especialitzades de PVC – Rígid – D 
 
De policlorur de vinil rígid, acabat en copa en un dels seus extrems. 
Secció circular i espesor uniforme, sense sobresortints, amb superfície exterior i interior llises, exentes 
de rallades, taques o picades. 
Estancs a una pressió mínima de 10 atmosferes. 

 
     Diàmetre exterior       Gruix de la paret  
            D en mm.     e en mm. 
 

32 1,5 
40          1,8 
50          1,8 
63          1,9 
75          2,2 
90          2,7 

              110          3,2 
              125          3,7 

 
 
Tubs i peces especialitzades de Polietilè – D 
 
Secció circular i gruix uniforme, sense sobresortints, amb superfície exterior i interior llises, exentes de 
rallades, taques o picades. 
Peces especials de llautó. 
Estancs a una pressió mínima de 10 atmòsferes. 

 
   Diàmetre exterior       Gruix de la paret  
             D en mm.     e en mm. 
 

10          2,0 
12          2,0 
16          2,0 
20          2,0 
25          2,5 

 
 
Boca de reg 
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Permetrà l’acoplament de manguera. Tindrà cos de bronze o de fundició amb mecanismes de bronze. 
Estarà preparada per ser roscada a un tub. 
Serà estanc a una pressió de 15 atmosferes. 
Diàmetre d’entrada i sortida de 40 mm. 
 
 
Boca de reg blindada 
 
Permetrà l’acoplament de manguera, i el seu accionament es farà mitjançant una clau de quadrilla. 
Tindrà cos de fundició i mecanismes de bronze.  
Estarà provista de tapa preparada per ser roscada a un tub. 
Serà estanc a una pressió de 15 atmosferes. 
Presentarà dos forats laterals que permetran conectar un tub pel desguàs. 
Diàmetre d’entrada i sortida de 40 mm. 
 
 
Tapa i marc per a la boca de reg 
 
Serà de fundició. 
Superfície exterior amb dibuix de profunditat de 4 mm i provista de taladre per el seu aixecament. 
 
 
CONTROL 
 
Assajos de pressió interior de tuberies de reg 
 
Es realitzarà a mesura que avanci el muntatge de la tuberia per trams de longitud , recomenant que 
aquest trams tinguin una longitud aproximada de dos-cents metres. 
Abans de començar la prova han d’estar col.locades en la seva disposició definitiva tots als accessoris  
de la tuberia i la rasa ha d’estar parcialment omplerta deixant les juntes descobertes. 
Es començarà omplint el tram de tuberia objecte de la prova, mantenint plena la tuberia almenys 
quaranta-vuit (48) hores. 
L’omplert de la tuberia es realitzarà per la part baixa de la mateixa deixant oberts tots els elements que 
poguin donar sortida l’aire, els quals s’aniran tancant després i succesivament de baix cap a dalt. En el 
punt més alt es col.locarà una aixeta de purgació de l’aire i per comprovar que tot l’interior del tram es 
troba comunicat correctament. Els punts extrems del tram a assajar es tancaran convenientment amb 
peces especials per evitar lliscament de la tuberia o fuites d’aigua i que han de ser facilment 
desmontables, per poder continuar amb el montatge de la tuberia. Es comprovarà que les vàlvules de 
pas intermitges estiguin obertes. Els canvis de direcció, peces especials etc., hauran d’estar ancorats i 
les seves fàbriques hauran de tenir la resistència exigible. 
La bomba per la pressió hidràulica estarà provista de claus de descàrrega o elements apropiats per 
poder regular l’augment de pressió; es col.locarà en el punt més baix de la tuberia a assajar i estarà 
provista de manòmetre. 
La pressió interior de la prova a la rasa de la tuberia serà tal que s’arribi en el punt més baix del tram 
en prova un amb cinc (1,5) vegades la pressió màxima de treball en el punt de més pressió. La pressió 
es farà pujar de forma lenta i l’increment de la mateixa no superarà 1 kg/cm2minut. 
Un cop obtinguda la pressió, es pararà durant trenta minuts i es considerarà satisfactoria quan durant 
aquest temps (30 minuts) el manòmetre no assenyali un descens superior a l’arrel quadrada de la 
pressió dividit per cinc en kilograms per centímetre quadrat. Quan el descens del manòmetre sigui 
superior es corregiran els defectes observats, repassant les juntes que perdin aigua, canviant si és 
necessari algun tub, de forma que al final s’arribi que el descens de la pressió no sobrepassi la 
magnitud indicada. 
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Assajos d’estanqueitat de tuberies de reg 
 
Després d’haver realitzat satisfactoriament al prova de pressió interior haurà de realitzar-se la 
d’estanqueitat. La pressió de prova d’estanqueitat serà la màxima estàtica que existeixi en el tram de 
tuberia objecte de la prova. 
La perdua es defineix com la quantitat d’aigua que ha de suministrar-se al tram de tuberia en prova 
mitjançant un bombí tarat, de forma que es mantingui la pressió de prova d’estanqueitat després 
d’haver omplert la tuberia d’aigua i expulsat l’aire. 
a duració de la prova d’estanqueitat serà de dues hores, i la perdua en aquest temps serà inferior al 
valor de la formula V=K.L.D. 

 
V= perdua total en prova, de litres. 
L= longitud del tram objecte de la prova, en metres. 
D= diàmetre interior, en metres. 
K= coeficient depenent del material, on el seu valor per a tuberies de PVC és de 0,300 
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ESTUDI DELS MATERIALS PRINCIPALS DE LA MASIA : LA PEDRA I LA FUSTA 

  
 

ALTERACIÓ DELS MATERIALS PETRIS 

 
L’alteració dels materials petris és tota modificació de la seva estructura física o química per qualsevol 

procediment , ja sigui natural o provocat.  

 

Distingirem, en aquests dos grans grups d’alteracions, les desenvolupades amb gran lentitud, 

produïdes per causes naturals, i les ràpides, com a fruit de l’acció directa de l’home o per les 

modificacions que aquest provoca en el medi. 

 

Els factors de degradació, apareixen en molts casos barrejats cosa que va molt difícil precisar la 

correspondència entre les causes i els efectes produïts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA PEDRA
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ALTERACIONS NATURALS 

Una de les més freqüents, en especial als materials subjectes a la intempèrie. És l’acció combinada 

dels fenòmens atmosfèrics, gel, aigua de pluja, canvis tèrmics, vent etc.  

 

De tots es sabut que l’aigua al gelar-se, augmenta de volum i produeix una expansió superficial, això 

provoca un efecte de tascó a l’interior de les pedres. Segons l’estructura de la roca, causarà una 

dislocació o una exfoliació vertical, apareixen lleixes que cauen amb facilitat. 

La presència d’elements de ferro sense l’adequada protecció, amb contacte amb la pedra i exposats a 

la intempèrie, són la causa de nombrosos problemes. 

 

• AIGUA DE PLUJA 
 

Aquesta conté CO2, està ionitzada i el seu PH està entre 4 i 7, sent el seu valor mig de 6 en zones 

on l’aire no està contaminat. 

Aquestes condicions químiques són particularment perilloses per les roques calcàries i arenísques 

amb contingut de ciment calcari, ja que faciliten la seva carbonització i així la seva lenta però eficaç 

degradació.  

Si el flux d’aigua que cau a la superfície de la pedra és constant, o en un sol sentit, les substàncies 

dissoltes a l’interior d’aquesta es dipositen a l’exterior en forma d’eflorescències, degut a les sals 

solubles que, en general no produeixen danys, però si un efecte estàtic desagradable i en ocasions 

de difícil correcció. 
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• CANVIS TÈRMICS 
 

Adquireix un especial importància en aquelles zones geogràfiques on aquestos es produeixen amb 

gran rapidesa i brusquedat entre el dia i la nit. Aquestes oscil·lacions poden arribar a ser de 25 ºC 

en les nostres contrades. Dins el mateix edifici la diferència per la incidència del sol en les diferents 

façanes, provoquen notables tensions per efectes de la dilatació. Aquests es deixen sentir 

especialment en de juntes de morter de les fàbriques, que solen tenir menor resistència i es 

deformen actuat de coixí. El resultat final es que les fàbriques queden deslligades al perdre el 

material d’unió, i amb això s’estableix un primer pas per al seu progressiu desmoronament. 

 

 

• VEGETALS INFERIORS 
 

Els vegetals inferiors, bactèries, etc, de tamany microscòpic, penetren per els més fins porus de les 

roques atacant-les químicament: transformant la seva estructura i convertint-les en pols. Això es 

degut a que les bactèries autòtrofes són capaces de sintetitzar aliment directament dels minerals. 

 

• VEGETALS SUPERIORS  
 

La seva acció sobre la fàbrica de pedra es centra en el desencaixat i disgregació a causa de 

l’expansió que suposa el creixement de les arrels. Aquest és un procés lent que no comporta greus 

problemes per a l’edificació de manera imminent. La solució del problema és senzilla, la eliminació 

de la planta i tractar la superfície del voltant amb herbicides per evitar nous arrelaments, després 

repassar les juntes de la fàbrica. 

Encara que, als llocs que les plantes aconsegueixen desenvolupar-se solen ser de difícil accés, és 

per això que el cost de la seva eliminació resulti elevat, i podem veure-les en els llocs més 

insospitats créixer entre les pedres, a l’espera de que el seu creixement i en conseqüència els 

danys provocats, facin urgent la seva desaparició. 

Les figueres i les heures, entre altres, són espècies que ens poden trobar, la primera fa malbé la 

pedra per expansió de les seves arrels a l’interior de les juntes, mentre que la segona, altera els 

paraments petris per condensació de la humitat sobre ells mateixos. 
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• AUS 
 

Les aus encara que no afectin la pedra dels edificis, tot i que els seus excrements contenen un tant 

per cent d’àcid fosfòric, l’embruten, motivant obres de neteja (sobretot en monuments). D’altra 

banda, l’acumulació d’excrements i materials per a la construcció dels nius en zones estratègiques, 

com desaigües, xemeneies, etc, faciliten l’accés d’aigua i la seva acció destructora a llocs de l’obra 

on no estava previst. 

 

 
 

 

• CONTAMINATS ATMOSFÈRICS 
 

En determinades condicions la pedra es deteriora amb rapidesa, molts edificis i monuments de 

pedra han resistit bé el pas dels anys durant llarg temps, encara que, a finals del segle passat, es 

va començar a notar l’acció destructora accelerada, motivada per l’increment de l’índex de 

contaminació, sobretot en àrees urbanes i industrials. Aquest fenòmen es coneix amb diferents 

noms: malaltia de la pedra, lepra o càncer de la pedra. 

 



 

Projecte d’ Interiorisme del Mas Carrera de Mieres 

 

 

L’increment de l’índex de la contaminació atmosfèrica és la causa principal de les alteracions 

ràpides de la pedra. Dos són els contaminants “majoritaris”: l’anhídric sulfurós i l’anhídric carbònic, 

seguits en l’acció destructiva pels clorurs i els nitrats. 

A l’atmosfera, es produeixen multitud de reaccions químiques per lo que existeix la possibilitat de 

que contaminants atmosfèrics minoritaris participin d’una manera important en l’alteració de les 

pedres, actuant per acció directa, o com a catalitzadors de les reaccions químiques majoritàries. 

 

 

 

- Anhídric Sulfurós: es produeix en la majoria de combustions, com ara forns, fundicions, etc, per 

això es pot apreciar que els països industrialitzats, són els més afectats per aquest tipus de 

contaminació. L’atac a les pedres es produeix per la transformació de l’anhídric sulfurós amb 

anhídric sulfúric, molt més inestable, ja que si es combina amb aigua s’origina l’àcid sulfúric, i 

aquest en contacte  amb el carbonat càlcic de les pedres produeix la seva sulfatació, transformant-

lo en sulfat càlcic, guix. 

Les pedres més atacades són les calcàries i les arenísques amb ciments calcaris. Els pòrfids i 

basalts així com la pedra de Girona, són molt més resistents a aquests atacs. 

 

- Anhídric Carbònic (CO2): accedeix a l’atmosfera per dos camins: desintegració de la matèria 

orgànica per intervenció bacteriana (cicle de la biosfera), o procedent de les activitats industrials. 

La concentració de CO2 és dos o tres vegades superior a les atmosferes industrials, o urbanes, 

que a les rurals. El diòxid de carboni participa en l’alteració de  les pedres, accentuant l’acció 
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dissolvent de les aigües de pluja, que es tornen més àcides i, amb això, el carbonat càlcic, que era 

pràcticament insoluble, es transforma en bicarbonat càlcic, aquest sí que és soluble, donant lloc al 

ja descrit en les accions de les aigües de pluja. 

 

 

• ACCIÓ DEL FOC 
 

Com ja hem dit abans, les tensions produïdes per la diferència de temperatura entre dia i nit són 

capaces d’alterar la pedra, fissurant-la i esquerdant-la, doncs ara bé, l’acció del foc és molt més 

dràstica, i ja sigui casual o provocat, ha causat molts danys a edificis i monuments. 

Les zones exteriors de la pedra es dilaten en gran mesura al ser atacades pel foc, atès que la 

transmissió interior no és tan ràpida, es provoquen unes tensions superiors a les de ruptura del 

material, el que produeix que es desprenguin en forma de lleixes zones pròximes al foc, les parts 

agudes i sortints són les més afectades. 

 

 

 

A les roques que continguin quars, com ara el granit, a conseqüència de l’augment de temperatura, 

es produeixen petites explosions, perque el quars a 575ºC pateix un canvi d’estructura acompanyat 

d’una brusca dilatació. Són també sensibles al canvis de temperatura, les pissarres, arenísques i 

calcàries. Roques molt compactes i de gra fi com el basalt i els pòrfids, són molt més resistents als 

efectes del foc. 

 

 

 

 

 

 



 

Projecte d’ Interiorisme del Mas Carrera de Mieres 

ALTERACIONS DERIVADES DE L’ACCIÓ DE L’HOME  
 

L’acció  destructora de l’home no té comparació amb cap de les descrites anteriorment, i a més actua 

de manera simultània sota aspectes sumament diversos. 

La destrucció d’edificis i monuments per l’home, pot ser directa, per mitjà d’incendis, explosius o 

espoliació, motius que engloben des del simple utilitarisme a la aniquilació ideològica mitjançant la 

destrucció d’uns símbols. 
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MÈTODES I CONSOLIDACIÓ DELS MATERIALS PETRIS 

 
Els materials de base per els productes per la consolidació de pedres poden ser orgànics e inorgànics. 

El doctor Selim Augusti va dir a l’any 1965, “al ser una pedra una substància mineral, ha de ser 

tractada amb substàncies minerals”. Difícilment avui ho podria dir davant les grans possibilitats que 

ofereixen les resines orgàniques. 

 

Els principals consolidants inorgànics són, silicats solubles, hidròxids de bari i calci, i un altre tipus 

serien els mineralitzadors. 

 

Entre els consolidants orgànics trobem diferents substàncies silico-orgàniques, ceres, i les resines 

sintètiques de les que existeixen gran varietat i avui són les més generalitzades. 

 

 

CARACTERÍSTIQUES QUE HAN DE REUNIR ELS CONSOLIDANTS DE LA PEDRA 

 

 

• FÀCIL PENETRACIÓ A LA PEDRA  
 

No totes les pedres es comporten igual davant la impregnació, les poroses són permeables, però el 

fet de que els seus porus es trobin o no enllaçats entre si (porositat oberta i tancada) varia 

notablement la capacitat d’absorció i la uniformitat en que el producte penetri dins la massa. 

Per això, es prudent efectuar la consolidació en diferents etapes, amb concentracions més diluïdes 

al principi, que seran augmentades posteriorment, per garantir l’adequada penetració del producte 

dins la massa pètrea. 

 

• AUGMENTAR LES PROPIETAS HIDRÒFUGUES DE LA PEDRA SENSE OBSTRUIR 

ELS SEUS PORUS 
 

Quan més permeable quedi la pedra després de la consolidació, menor serà la possibilitat de la 

dissolució de les seves sals solubles. 

 

• AUGMENTAR LA RESISTÈNCIA DE LA PEDRA SENSE MODIFICAR EL SEU 

ASPECTE 
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• GARANTIA D’ESTABILITAT I DURACIÓ  
 

Alguns tractaments precisen una renovació periòdica, encara que no ha de ser un obstacle si 

s’aconsegueixen els fins proposats. 

 

CONSOLIDANTS INORGÀNICS 
 

Actualment molt poc utilitzats, com ja hem dit abans. els principals serien:  

 

• HIDRÒXIDS DE BARI I ZINC  
 

Procés molt lent i laboriós, acaba alterant el color de la pedra. 

 

• FLUORSILICATS 
 

Quan s’apliquen produeixen l’enduriment de la pedra, però passat uns anys es disgreguen els 

materials de la zona superficial. 

 

• CARBONAT DE MAGNESI I CLORUR CÀLCIC 
 

El procediment en teoria és bo, però amb el clorur sòdic fa que l’aparició d’eflorescències 

temporals estigui assegurada, fins que l’aigua de pluja les dissolgui, apart d’això, aquest 

procediment no dona resultats satisfactoris perquè es formen cristalls, la massa no queda fixada i 

la pedra segueix disgregant-se. 

 

• MINERALITZADORS 
 

A base de sílice soluble o coloidal, es poden aplicar amb brotxa o a pressió. Es produeix un 

augment de la resistència física i mecànica que no adquireix el seu màxim fins al cap de vàries 

setmanes des de la seva aplicació, canvia lleugerament el color de la pedra tornant-la més clara 

degut a la disminució de volum dels seus porus. 
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MÈTODES MIXTOS 
 

Aquests procediments de consolidació de la pedra utilitzen components orgànics i inorgànics 

conjuntament. Tenen una escassa solubilitat, pel que la introducció dins la pedra és molt difícil pel 

mètode directe, per això, i en pedres calcàries, s’usa urea, la reacció es produeix amb lentitud, però 

pot considerar-se acabada al cap d’un mes. 

 

 

CONSOLIDANTS ORGÀNICS 
 

• CERA 
 

Ha estat, tradicionalment, un procediment utilitzat en treballs sobre granit per enllaçar trossos de 

pedra despresos.  

El procediment és molt simple, s’aplica sola, o barrejada amb sofre, per donar major consistència, 

sobre la superfície de la pedra. Es fon amb un bufador i així penetra dins la massa de la petrea, 

temporalment el parament ofereix un aspecte engreixat i brillant, que desapareix amb l’acció dels 

raigs solars. 

 

• RESINES SINTÈTIQUES  
 

Al mercat hi ha una gran gamma de resines sintètiques, no sols aplicables a la consolidació de 

materials petris, sinó també per la protecció de fusta i metalls (Polímers, Epoxídiques, 

Poliviníliques, Poliesters, Silicones). 

S’apliquen generalment amb concentracions molt diluïdes, i amb dissolvents molt volàtils, 

aconseguint una baixa viscositat que assegura la penetració dins la massa petrea. Per evitar la 

volatilització del dissolvent, es necessari minimitzar els raigs de sol i les corrents d’aire. 

Normalment s’apliquen amb un compressor, i l’operari ha d’anar adequadament protegit per evitar 

la toxicitat del producte. 

En el cas del polímers, importa un secat lent, unes condicions de temperatura baixa i una 

atmosfera saturada de dissolvent. 

Les resines epoxi, que parlarem d’elles més endavant, es poden usar amb una composició fluïda i 

poc volàtil, que garantissin la homogeneïtat amb la massa. 
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El principal problema que plantejaven les resines sintètiques, era l’envelliment, amb el temps es 

tornen fràgils i trencadisses, en els últims anys s’ha millorat molt aquest tipus de resines. 

 

Resines Epoxi : La seva resistència mecànica, així com l’adherència a diferents materials de 

construcció com ara la fusta, metalls, formigó i pedra... ens és de gran ajuda per als treballs de 

rehabilitació i restauració. 

És possible efectuar unions de gran resistència als materials petris, inclòs a nivell estructural, el 

que ens permet, a més baix cost que les operacions tradicionals, tornar el comportament mecànic, 

a arcs, voltes i murs. 

Peces i elements decoratius o singulars poden reparar-se amb resines epoxi, d’aquesta manera, la 

peça original no cal treure-la del lloc, en benefici de l’estabilitat i l’economia de la restauració. 

 

Les seves característiques físiques: aquestes resines comprenen una amplia gamma de productes, 

des de líquids d’alta viscositat fins a sòlids d’alt punt de fusió. Tenen resistència als esforços 

fonamentals (compressió. tracció i flexió) superiors als de la pedra i la fusta, a més a més, 

presenten resistències notables a esforç tallant, xoc i abrasió. Adquireix resistència amb gran 

velocitat (des de uns minuts a 24 hores), la seva retracció és escassa per ser dissolvents poc 

volàtils. Són resistents als atacs químics per àcids, àlcalis i dissolvents orgànics. Abans es trenca 

la resina que es desprèn d’on estar adherida. El color de la resina epoxi pura es semblant a la mel, 

encara que pot pigmentar-se.  

 

Reben el nom genèric de resines epoxi el conjunt de productes formats per una resina base i els 

additius amb els que ha de reaccionar per endurir, normalment es una formulació constituïda per 

una resina i un enduridor o agent de curat. Cada component d’aquests es estable 

independentment, però un cop barrejats es produeix una reacció exotèrmica que transforma la 

mescla líquida en un sòlid plàstic, el temps necessari per endurir es redueix amb el calor i la 

reacció que es produeix és irreversible. 

 

Per manejar el producte es disposa d’un temps limitat, que oscil·la entre uns minuts i una hora 

segons el tipus de formulació, per lo que no s’ha de preparar més quantitat de la que consumirem 

immediatament. Les proporcions de la barreja han de ser les adequades, per a quantitats petites 1 

o 2 Kg. es poden preparar a mà, volums majors requereixen un amassat mecànic. 

 

La resina epoxi emprada com adhesiu pot aplicar-se: 

- Impregnant-se la superfície amb pinzell o espàtula 
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- Colant-la per gravetat 

- Per injecció (la més utilitzada en rehabilitació) 

 

El primer procediment s’aplica en peces de petit tamany, manejables. És el procediment més 

simple d’aplicació i al mateix temps el més segur, donat que s’aporta el material als llocs oportuns. 

Es disposarà la resina sobre les dues cares  i es subjectarà firmament, fins l’enduriment de la 

resina, la resina que sobresurti es netejarà ràpidament per tal d’evitar taques e incrustacions. 

 

 

El colat s’usa habitualment per l’emplenat de motllos, i en aquells casos que els fronts a unir no 

són accessibles. La tècnica consisteix a abocar formulacions molt fluïdes, per gravetat, des de la 

part superior de les peces, la penetrabilitat de la resina garanteix que les superfícies quedin 

enllaçades. El procediment dista molt de ser ideal, ja que no pots comprovar si l’espai entre les 

peces a quedat ple, o han quedat buits interiors (coqueres). La necessitat d’efectuar un segellat 

previ per on es pugui escapar la resina, dificulta la penetració. El temps d’enduriment de la resina, 

inclòs utilitzant formulacions molt fluides, no es una garantia de penetracions superiors a 2 metres, 

per tot això s’ha desenvolupat la tècnica de la injecció, per reparacions i unions inclòs de caràcter 

estructural. 

 

Abans de procedir a la injecció de resina epoxi, a una esquerda, han d’analitzar-se les causes per 

les quals s’han produint i corregir-les prèviament, si s’estima necessari, per evitar noves lesions. 

 

El procediment és el següent:  

 

1er: Segellat temporal i exteriors de les esquerdes en el pla o plans del parament, deixant 

preparades les boquilles per on es realitzarà la injecció. Quan l’esquerda és estreta, es taladra un 

forat par ubicar-hi la boquilla, s’aplicarà en casos extrems, doncs els pols endurit i les detritus, 

perjudiquen l’unió, és aconsellable netejar amb aire a pressió. 

Les esquerdes petites en superfícies llises es taparan amb cinta adhesiva, les que siguin més 

amples amb formulació epoxi densa. Si el material està poc sa o disgregat, s’efectuarà una 

obertura superficial se secció en V, al llarg de tota l’esquerda, després es netejarà i segellarà amb 

formulació epoxi amb agents tixotròpics. 

 

2on: Esperar que la capa de segellat hagi endurit, aproximadament 24 hores. 
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3er: S’iniciarà la injecció per la boquilla o pipeta més baixa per permetre la sortida de l’aire per les 

demés. 

 

4at: Quan per la pipeta següent comenci a sortir resina, taparem la primera i es canviarà de lloc 

l’injector, que pot ser mecànic o manual. 

 

Les pressions d’injecció oscil·len entre 1 i 20 Kg/cm², lo normal es que no superin els 5, per això 

s’usen formulacions fluides. No es interessant utilitzar pressions excessivament altes, ja que pot 

produir problemes al actuar la resina com a tascó. 

 

Si l’esquerda és passant i ambdós paraments són accessibles, es col·locaran pipetes pel dos 

costats alternativament. 

 

No injectarem resines epoxi a un esquerda humida per absorció d’aigua de pluja o del terreny, 

abans s’ha d’assecar mitjançant aire calent a través de les pipetes. 

 

Quan a l’injectar observem consums excessius de resina, es molt possible que el segellat 

superficial hagi fallat, que existeixi una zona sense segellar o que l’esquerda comuniqui amb una 

cavitat interna. En qualsevol cas es convenient parar la injecció i esbrinar a que pot ser degut. 

 

Les taques de resina s’ha d’eliminar amb un drap humitejat i assecar-les immediatament després 

de produïdes, doncs un cop endurida la resina, sols es pot treure amb mitjans mecànics. 

 

Es pot aconseguir un efecte d’acabat que resulta difícil distingir les esquerdes un cop reparades. 

 

 

Utilització de les resines epoxi 

 

El contacte directe d’un formulació epoxi amb la pell, pot produir picors, irritacions als ulls, inclòs 

atacar les vies respiratòries. Un cop endurides les formulacions, són totalment inerts i no existeix 

cap perill en la seva manipulació. 

 

La única protecció necessària per utilitzar un morter epoxi, és un parell de guants de goma, encara 

que si s’aplica per polvorització, s’hauran de reforçar aquestes mesures mitjançant botes, 



 

Projecte d’ Interiorisme del Mas Carrera de Mieres 

pantalons, davantal, gorra i ulleres, en cas d’efectuar-se en un lloc poc ventilat, s’usarà un careta 

amb presa d’aire exterior. 

 

Un cop els treballs hagi finalitzat, es rentarà la pell amb aigua, sabó i un raspall, no són 

recomanables els dissolvents, doncs són irritants de per si, i afavoreixen la penetració de la resina 

als porus de la pell. 

 

Els components de formulacions epoxi, s’han d’utilitzar amb precaució, ja que molts d’ells, en estat 

líquid, són tòxics. Els enduridors i els reactius, són els més corrosius, en últim lloc les resines. 

 

 

Temperatura d’aplicació: 
 

Les formulacions emprades en construcció estan preparades per treballar entre 16 i 38ºC. Si s’han 

d’utilitzar a temperatures inferiors, hi ha formulacions que reaccionen favorablement a baixes 

temperatures. Un altre procediment consisteix en elevar la temperatura a la zona de treball i 

mantenir-la almenys, les primeres hores d’enduriment. 

 

Per últim recordar que la neteja de les eines, és indispensable fer-la un cop acabats el treballs i la 

resina no hagi endurit, perquè llavors no desapareix ni amb dissolvent. Es perd gran quantitat de 

material si la neteja no es porta a terme amb freqüència. 

 

 

 

 

• INJECCIONS I ABEURADES DE CIMENT  
 

Són procediments que s’usen en restauració per la consolidació de les fàbriques de pedra i 

especialment les fàbriques de mamposteria , que a causa de la gran quantitat de juntes que 

posseeix, són més sensibles a possibles pèrdues de cohesió 

 

És recomanable una neteja prèvia de la fàbrica a consolidar, per arrossegar el morter disgregat, 

fent-hi circular aigua abundant. Després es segellaran les juntes amb morter de ciment, deixant 

espai pel rejuntat definitiu amb un morter similar a l’original.  
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Es deixaran sense segellar, algunes juntes, per permetre la sortida de la abeurada i controlar la 

seva penetració. S’han de tenir mànegues preparades per procedir a la neteja de possibles fuites. 

 

En alguns casos i amb el fet d’aconseguir una millor unió de la fàbrica, s’introdueixen a les juntes, 

convenientment dissimulades, barres de ferro que actuen com a claus. 
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RESUM 

 

• La pedra segueix sent un material insubstituïble per a la restauració d’edificis. 

 

• Les modificacions produïdes per l’home en el medi ambient i la seva barbàrie són les 

causes del major deteriorament dels materials petris. 

 

• El coneixement dels processos d’alteració dels materials petris és determinant per 

efectuar l’adequada elecció d’una varietat o una altra per un fi específic. 

 

• No hi ha cap procediment ni cap producte d’aplicació universal per consolidar materials 

petris. 

 

• Les resines epoxi tenen un ampli camp d’aplicació dins la restauració d’edificis i dins 

d’aquest la consolidació de materials petris. S’obtenen unes unions entre pedra 

estructuralment fiables, que en la majoria d’ocasions es poden realitzar sense desmuntar la 

pedra lesionada. 
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INTRODUCCIÓ 
 

La fusta és un dels materials més utilitzats a la construcció tradicional, encara que al nostre país no 

arribi al grau dels països nòrdics, que s’emporten la palma, degut a la gran riquesa forestal que tenen. 

S’usa tant estructuralment (el més habitual aquí), com a tancament o elements decoratius. Per la seva 

capacitat de resistir esforços apreciables de compressió, tracció i flexió, capacitat de treball i facilitat 

d’unió segueix sent un material insubstituïble. 

 

Els principals inconvenients són:  

1er: La seva combustibilitat. 

2on: El seu caràcter orgànic, on troben aliment multitud d’organismes. 

3er: L’escassa resistència a la intempèrie. 

 

Per la restauració d’edificis, el coneixement de les varietats de fusta, agents agressius, processos de 

protecció i els canvis d’ús de l’edificació, resulta imprescindible, pel que serà tractat a continuació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA FUSTA
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GENERALITATS DE LA FUSTA 
 

S’estableixen dos grans grups d’espècies forestals, les frondoses i les coníferes.  

 

Les primeres són pròpies de les zones tropicals i temprades, de fulles planes i caduques, on els seus 

vasos sols fan la funció de transportar la sàvia.  

L’espècie més preuada en construcció és el roure, seguit en menor grau per l’alzina, el castanyer i 

l’acàcia. 

 

Les coníferes, en canvi, es troben en zones temperades i fredes de l’hemisferi nord, de fulla perenne i 

amb forma d’agulla. Són espècies molt apreciades en construcció per la seva resistència a flexió, pes 

moderat, homogeneïtat de fibres i facilitat de tall. No es infreqüent exemplars de considerable 

esquadra, amb longituds de 8 metres. Les espècies més apreciades i utilitzades, són el pi, en totes les 

seves diferents varietats, i l’avet. 

 

Químicament la fusta, és un complex compost entre un 40-60% de cel·lulosa i 20-30% de lignina, 

amés de molts altres components.  

 

Si efectuem un tall transversal al tronc, observem dos zones molt diferenciades: l’albura i el duràmen.  

 

La primera és la part de la regió externa del tronc, que conté una part variable d’anells últimament 

formats. La seva coloració és més clara que la resta. Per l’albura  hi circula la major part de la sàvia, 

contenint gran quantitat de substàncies nutritives, per això la fusta amb alt contingut d’albura, estan 

més exposades als atacs de fongs e insectes, així com una menor estabilitat dimensional. 

 

El duramen és la fusta de la part interior del tronc, sent de color més fosc. Presenta major resistència 

mecànica i durabilitat, no sols per la menor circulació de la sàvia, sinó per l’existència d’altres 

productes que li confereixen aquestes propietats. 

 

La fusta ha de col·locar-se en construcció, perfectament seca, si no es fa així, a més dels problemes 

de guerxament que pot comportar, disminueix la seva resistència. Un augment del 1% en la humitat, 

produeix una disminució del 4% de resistència. 
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AGENTS DESTRUCTORS DE LA FUSTA 
 

Com ja hem dit, la fusta conté productes orgànics capaços de proporcionar aliment a una sèrie 

d’espècies vegetals i animals, que en causen la seva destrucció de diferents maneres. L’acció de la 

intempèrie per efecte dels raigs solars i els canvis bruscs de la humitat i temperatura, es un altra de les 

causes de les alteracions de la fusta. 

 

En el següent apartat intentarem de definir d’una manera breu els agents destructors de la fusta que 

afecten a les construccions, amb el propòsit d’identificar-les i establir un tractament adequat per cada 

cas. 

 

Els dividim en 5 grans grups: 

 

1. Fongs 

2. Insectes xilòfags 

3. Xilòfags marins 

4. Cavis bruscs de la humitat 

5. Raigs solars 
 

 

• FONGS 
 

La seva acció sobre la fusta pot provocar simples canvis de color (fongs cromògens).  

Es desenvolupen en condicions d’humitat elevada.  

El seu atac no perjudica substancialment la resistència, però fan antiestètica la fusta agafant un to 

negrós. 

Els fongs xilòfags, presenten un atac més perillós, aquest es produeix en fustes situades en locals poc 

ventilats i un grau d’humitat elevat, per al seu desenvolupament necessiten més 20% hum. i entre 20º i 

32ºC. L’acció dels fongs xilòfags sobre la fusta provoca el seu podriment. En diferenciem dos tipus, la 

blanca, on es destrueix una major part de lignina que de cel·lulosa, i la fosca, on l’atac el rep 

majoritàriament la cel·lulosa. 
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• INSECTES XILÒFAGS 
  

Aquests troben en la fusta el mitjà ideal per al seu desenvolupament. La seva voracitat els converteix 

en enemic tant dels elements estructurals a les que pot provocar ruïna, com de les peces artístiques, 

talles, mobles... 

 

En el següent apartat intentarem de definir d’una manera breu les quatre famílies d’insectes 

destructors de la fusta que afecten a les construccions. 

 

Isòpters  

 

És l’espècie més difosa dins la península, conegut com termita.  

Viuen en comunitats molt nombroses, s’alimenten d’espècies forestals en totes les seves formes, 

fusta, paper, teixits...  

La seva longitud aproximada és de 3.5mm, i fan els nius a nivell de terra, on troben l’atmosfera humida 

i temperatura adequada per el seu desenvolupament. Des del seu cau, construeixen nombroses 

galeries, sempre allunyades de la llum, que els permeten arribar a la superfície del sòl i la fusta dels 

edificis que els serveixen d’aliment. 

Foraden galeries horitzontals en el sentit de les fibres de la fusta, per això la seva acció és 

devastadora a les bigues. Al fugir de la llum, la superfície de la fusta queda intacta, pel que la seva 

presència és difícil de detectar, a menys que es faci una punció a l’element per comprovar-ho. Les 

galeries que es formen són longitudinals i paral·leles entre sí, de parets molt fines i d’uns 3mm de 

diàmetre, plenes de substància terrosa inconsistent que es desfà exercint una lleu pressió amb el dits. 
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Anòbides 

 

Popularment coneguts com els corcs  o “carcoma”.  

Tenen una vida d’un a tres anys segons les condicions climàtiques. Al nostre país se’n  produeixen 

atacs freqüents.  

 

N’hi trobem de dos classes:  

 

“anobium punctatum”: de 3 a 4mm de llargada, color marró fosc. Produeix orificis totalment circulars 

d’uns 2mm de diàmetre i ple d’unes serradures granulades, el trobem a l’albura i al duramen de les 

fustes resinoses amb varis anys de posta en servei i a les fustes frondoses molt velles. 

 

 

 

“oligomerus ptilinoides”: de 5 a 8mm de llargada i de color semblant a l’anterior. Les seves galeries són 

una mica més grosses i s’hi troben unes serradures molt fines. Ataca principalment a l’albura i el 

duramen de les fustes frondoses de qualitat com el roure i el noguer, després de cinc anys o més de la 

posta en servei, per això són freqüents els atacs en els revestiments interiors. 
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Lictidos  

Popularment conegut amb el nom de “polilla” o carcoma del parquet, tenen una vida d’un any que pot 

arribar a ser el doble en condicions òptimes. S’alimenten de midó i substàncies de reserva. El seu 

tamany és de 4 a 6mm i te un color xocolata. Els forats són lleugerament ovalats d’1.5mm de diàmetre, 

taladra en el sentit de les fibres i el seu interior està ple d’una pols finíssima. El seu atac es produeix a 

les fustes seques o semiseques, després de 6 o més anys d’estar en servei, sobretot a les espècies 

tropicals i l’albura del roure i el castanyer. 

 

                                          
 

 

Cerambicidos  

 

Aproximadament d’uns 2cm de longitud, degut a això, fàcilment identificables respecte els altres 

destructors de la fusta., tenen una vida d’entre 4 a 8 anys i el calor de les calefaccions afavoreix el 

desenvolupament de les larves. Es creu que es mengen diàriament el seu pes, per lo que la seva 

acció destructora és notable. Les galeries són de secció el·líptica i taponades per una barreja de 

trossos de fusta i excrements, a l’exterior surten uns orificis ovalats de 3 o 4mm d’ample perfectament 

perfilats. Tenen preferència per l’albura seca de les coníferes, destrueix bigues i entramats de teulats. 
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Xilòfags marins 
 

Tenen un escàs interès en el tema que desenvolupem, ja que sols ataquen les fustes submergides, ja 

siguin a les construccions o bé quilles d’embarcacions marines. 

 

 

 

 

• CANVIS BRUSCS D’HUMITAT  
 

L’acció constant de la humitat o la pluja, seguits d’un ràpid secat, provoca esquerdes i guerxaments a 

la fusta, perdent la seva forma i estructura natural. 

 

 

• RAIGS SOLARS 
  

L’acció dels raigs ultravioleta sobre les fustes no protegides transforma el color de la seva superfície a 

un gris negrós. La seva penetració és d’1 o 2 cm per segle, i resulta molt difícil efectuar reparacions 

que passin desapercebudes als elements antics de fusta exposats al sol. 
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CARACTERÍSTIQUES, SISTEMES I TIPUS DE PROTECTORS PER A LA FUSTA 
 

Existeix una extensa gamma de productes al mercat per satisfer les necessitats més especifiques de 

les obres de restauració. 

 

Dins dels sistemes de protecció de la fusta, podríem diferenciar dos grans grups: els tractaments 

preventius i els curatius. 

 

• Tractaments preventius  
 

Es realitzen abans o després de col·locar l’element a l’obra, sempre i quan estigui la fusta sana.  

 

Qualsevol que sigui la tècnica d’aplicació, l’eficàcia del tractament radica en la profunditat a que arribi 

la capa tòxica, i ho facilitarem si la fusta està perfectament seca. 

 

Els protectors de la fusta utilitzats en construcció haurien de reunir, de manera general, una seria de 

característiques: 

 

- Impedir l’atac dels insectes i fongs xilòfags, pel qual no resulta adequat com a protector “el 

aceite de linaza”, doncs augmenta la quantitat de nutrients de la fusta. 

 

- Ser químicament estable, que no desprenguin vapors tòxics, persistents o desagradables. 

 

- No resultar corrosius pels metalls. 

 

- Ser insolubles, especialment en exteriors, enfront l’acció de l’aigua de pluja i la humitat. 

 

- No augmentar la combustibilitat de la fusta. 

 

- Han de permetre l’aplicació de capes de vernís, pintura o cera. 

 

Hi ha molts diferents tipus de protectors per a la fusta, uns cobreixen una amplia gamma de les 

característiques anteriors, i en canvi, d’altres tenen una acció molt més específica, el fungicida pels 

fongs, l’insecticida pels insectes, hidròfugs contra la humitat i els pigments contra els raigs solars. 
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Tipus de protectors 
 

Dins dels protectors de la fusta diferenciem entre els hidrosolubles i els orgànics (veurem apart els 

ignífugs i els tractaments específicament curatius). 

Els productes hidrosolubles estan formats per sals metàl·liques solubles a l’aigua.  

Entre les seves avantatges cal destacar el seu fàcil transport, no taquen i permeten encerar, pintar o 

envernissar al seu damunt, no produeixen olors i tampoc desprenen vapors tòxics.  

Com a inconvenient principal ens trobem en que infla i humidifica la fusta. 

 

Els productes orgànics són compostos de matèries actives fungicides i insecticides no solubles a 

l’aigua, dissoltes en matèries orgàniques, junt amb d’altres components.  

Com a avantatges, trobem que queden fixats a la fusta de manera definitiva, per la seva insolubilitat en 

l’aigua, penetren fàcilment a la fusta seca sense inflar-la. No són corrosius per als metalls, no taquen i 

quan s’utilitzen amb un dissolvent adequat, no tenyeixen la fusta. Els seus efectes protectors poden 

estimar-se en 50anys, després dels quals ha de renovar-se la seva aplicació.  

Els seus principals defectes són la dificultat del transport al portar incorporat el dissolvent, que genera 

un augment de la combustibilitat de la fusta abans de la completa evaporació del material aplicat, així 

com un despreniment de vapors tòxics durant la fase d’aplicació i secat, en especial, quan es fa per 

pulverització. 

 

Els protectors ignífugs poden ser tant hidrosolubles com orgànics, tenen una aparença oliosa i 

precisen d’elevades quantitats del producte per metre quadrat protegit, depenent del gruix de la fusta a 

tractar.  

 

Solen precisar un acabat final decoratiu i actuen principalment de dues maneres: 

 

- Formant una escuma protectora, sota l’acció del foc, produeixen una capa escumosa que aïlla 

la fusta de les flames, retratant la conseqüent elevació de la temperatura. 

- Desenvolupant gasos no combustibles, impedint així la propagació del foc. 

     Molts dels protectors actuals combinen l’acció del dos anteriors punts. 

- Acceleradors del procés de carbonització, aconseguint augmentar ràpidament l’aïllament tèrmic 

del material, retratant la combustió de la fusta. 

 

El procediment tradicional de protecció de la fusta eren els revestiments d’aquesta amb guix. 
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• Tractaments curatius  
 

Tenen per objecte la destrucció de paràsits xilòfags. Són molt freqüents en obres de rehabilitació i 

restauració, en els que l’abandonament dels edificis durant molts anys, el canvi d’ús o qualsevol altra 

circumstància similar afavoreixen el desenvolupament dels agents destructors de la fusta. 

Si es tracta de fongs i si el podriment és superficial no precisa substitució i és procedirà en primer lloc, 

a despendre els fongs, sanejant la fusta afectada (o consolidant-la, segons casos) aplicant 

posteriorment un producte fungicida. 

 

Per les termites, l’ideal seria localitzar i destruir el cau, això és pràcticament impossible, doncs pot 

trobar-se molt lluny. S’efectua una barrera verinosa al perímetre de l’edifici, fins una profunditat de 70 o 

80cm. per mitjà de forats al terreny i abocament d’insecticides. El tractament es completa efectuant 

barreres verinoses als cap de les bigues, foradant-les i injectant solucions olioses preparades a tal 

efecte. 

 

Els corcs, amb totes les seves varietats, es combaten un cop la seva presència es manifesta, 

mitjançant l’aplicació per pulverització o pintat sobre la fusta. Sovint combinen això amb una fumigació, 

que precisa de dos condicions fonamentals: han d’estar totalment deshabitats i és precís segellar totes 

les obertures. 

 

Procediments d’aplicació 
 

A les obres de restauració, el procediment d’aplicació dels diferents tractaments queden limitats a 

actuacions “in situ”, ja que les fustes a tractar són les que compleixen una funció estructural, difícilment 

separable de l’edifici, com ara bigues, cairats, jàsseres, entramats o baranes, etc. 

 

Dos són el principals procediments d’aplicació: 

 

- El pinzellat o aplicat amb pinzell, amb un número de capes apropiat. 

 

- El pulveritzat, que es realitza mitjançant un equip compressor i pistola, és molt més ràpida amb 

tractaments de grans superfícies. 
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Quan introduïm fustes noves en una restauració és millor realitzar un tractament expeditiu i complet, ja 

que la màxima protecció d’una fusta s’obté tractant-la al buit dins l’autoclau (forn per tractar fustes de 

grans dimensions que han d’estar sotmeses a condicions desfavorables per a la seva durabilitat). 

 

Canvis d’ús en l’edificació 
 

És molt freqüent que la restauració d’un edifici s’acompanyi amb un reacondicionament general, amb 

la incorporació de noves instal·lacions, ja siguin de calefacció, o d’aire condicionat. 

L’efecte que aquestes produeixen sobre la fusta, si no es controlen adequadament, poden traduir-se 

amb retraccions, deformacions, desclavats, condensacions, taques, proliferació d’insectes, etc. Tot 

això degut a les alteracions substancials dels paràmetres humitat i temperatura. 

 

Per evitar aquests problemes, s’han d’establir a les instal·lacions mitjans per assegurar un mínim 

d’oscil·lacions de la humitat relativa interior. També és aconsellable la utilització de fustes totalment 

seques. 
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RESUM 
 

 

• La fusta és un material que per antiga que sigui, no té una pèrdua substancial de 

resistència, per això ,  si no s’han produït variacions en les càrregues incidents pot 

seguir complint. 

 

• Els tractaments preventius a la fusta són inexcusables quan s’intervé sobre 

elements estructurals que no presentin cap tractament, el fet de que no hagi estat 

atacada, no vol dir que aquesta fusta disposi d’immunitat. 

 

• Per efectuar tractaments curatius és indispensable un diagnosi exacte de l’agent 

productor de danys. 

 

• Triar, pels acabats, vernissos que permetin respirar a la fusta. 

 

• Conservar a qualsevol intervenció el màxim nombre de peces existents encara 

que l’estàtica no resulti perfecta. 

 

• Si es precisa la substitució, escollir l’espècie forestal més apropiada al seu ús 

específic, la textura en canvi, haurà de ser semblant a l’existent. 

 

• Utilitzar fustes d’una qualitat apropiada, perfectament seques. 

 

• Prendre les mesures pertinents per a la instal·lació de calefacció o d’aire 

condicionat, perquè no repercuteixi sobre les fustes de l’edifici. 
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