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INTRODUCCIÓ 

 

Som l’Helena García Bertràn i en Ferran Ramió Pujol, alumnes de la Universitat de Girona i estudiants 

de Grau en Arquitectura Tècnica. A continuació presentem el nostre projecte de final de grau d’Arquitectura 

Tècnica. 

 

El  nostre  projecte  elabora  la  rehabilitació  estructural  del Mas  Jonquer,  situat  a  la  població  de  les  Planes 

d’Hostoles  a  la  zona  de  la  Garrotxa.  Aquest mas  és  propietat  de  l’Ajuntament  del mateix  poble,  qui  vol 

impulsar la seva rehabilitació per a un nou ús que pugui gaudir i beneficiar al poble.  

L’idea és convertir aquesta antiga edificació en un alberg enfocat principalment als excursionistes del camí de 

Sant Jaume, una sala d’actes i/o exposicions i un petit bar on s’hi pugui reunir la gent del poble, i també, és clar 

els excursionistes. 

 

L’oferta per dur a terme aquesta iniciativa ens va arribar mitjançant una proposta d’un professor de la mateixa 

universitat qui és veí de Les Planes, el Dr. Gabriel Barbeta; també, el nostre tutor.  

Després de rebre el correu electrònic amb la proposta de Treball Final de Grau (TFG) enviat a tots els alumnes 

d’últim  curs,  tots  dos  vam  pensar  que  era  un  projecte  interessant  i  que  s’aproximava  a  les  nostres 

preferències.  

Durant el llarg d’aquests quatre anys a la Universitat hem treballat junts descobrint així que sabem completar‐

nos com a equip, portem el mateix ritme de treball, som ordenats  i ens corregim  l’un a  l’altre.  I per aquests 

factors vam decidir presentar‐nos com a parella de projecte.  

 

Per aconseguir aquest projecte vam haver d’exposar al professor les nostres motivacions, interessos i objectius 

de cares a aquesta  iniciativa. Un repte  i novetat era tractar una edificació històrica, que a més, és un be del 

poble (BCIL‐ Be Cultural d’Interès Local) i, ja només per aquests dos factors mereix un tracte especial. A més, 

introduir‐nos més en el  camp de  la  rehabilitació afegint‐hi  la  reutilització de materials aconseguint un baix 

cost. Aplicar els coneixements de càlcul estructural de la normativa actual en una edificació del 1800. Per altre 

banda, ampliar coneixements amb materials, tècniques i la intervenció d’una obra de la manera més ecològica 

i sostenible que sigui possible. És a dir, superar‐nos amb un projecte que amb el temps serà una realitat. 
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OBJECTIUS  
 

Després de conèixer que se’ns havia atorgat el projecte demanat, els objectius que ens vam marcar  els 

expliquem a continuació:  

 

Aspectes normatius 

‐ Aprovació del canvi d’ús d’un mas per a alberg, sala d’actes i bar. 

‐ Compliment  de  la  normativa  vigent  actual  (Normativa  urbanística,  Ordenança  municipal,  Normativa 

patrimoni cultural, CTE, EHE, entre altres). 

‐ Contactar amb l’Ajuntament de les Planes d’Hostoles 

‐ Contactar amb els tècnics del Consell comarcal de la Garrotxa. 

‐ Contactar amb la Diputació de Girona (basat en un projecte anterior). 

‐ Contactar amb el Departament de Cultura de la Generalitat. 

‐ Contactar amb els arrendataris de la part del mas que està habitada. 

 

Aspectes en desenvolupament 

‐ Presa  de mides d’estat actual 

‐ Anàlisi de danys i patologies 

‐ Determinar elements amb possibilitat de reutilització 

‐ Estudiar la pedra volcànica de la Garrotxa com a material de construcció 

‐ Càlcul estructural basat en la normativa actual per al nou ús 

‐ Adaptar la pedra de la Garrotxa al càlcul 

 

Aspectes de projecte 

‐ Estudi de diverses tècniques i intervencions de rehabilitació  

‐ Definir correctament la tècnica emprada i el tipus d’intervenció que es durà a terme 

‐ Mínima o nul∙la modificació de patrimoni cultural 

‐ Enfocat a una rehabilitació  ecològica i sostenible 

‐ Reutilització de materials 

‐ Utilització de materials de la zona 

‐ Materials de poc impacte i econòmics 

‐ Planificació en fases 

‐ Intervenció de l’Escola Orígens de les Planes d’Hostoles 



TFG: REHABILITACIÓ ESTRUCTURAL DEL MAS JONQUER PER ADAPTACIÓ A L’ACTIVITAT 
DE CENTRE SOCIAL I D’ALBERG AMB CRITERIS DE SOSTENIBILITAT 

SETEMBRE 2013

 

5

 

HELENA GARCIA BERTRAN‐ FERRAN RAMIO PUJOL

METODOLOGIA I SEGUIMENT 
 

En  aquest  apartat  expliquem  com  hem  anat  realitzant  el  treball,  els  passos  que  hem  seguit,  les 

dificultats a  les que ens hem enfrontat, el procés  i metodologia que hem establerts  i utilitzat; mitjançant un 

ordre i seguiment conseqüent i lògic amb el projecte. 

 

Per  iniciar‐nos en el projecte vam emprendre un viatge en el temps per conèixer  la història  i cronologia del 

mas, la seva evolució i la vida de les seves personalitats.  

 

El nostre primer contacte amb el mas va ser a l’octubre del 2012, dos setmanes després de la primera reunió 

am el tutor, aquesta seria la primera d’un seguit de varies visites d’obra. 

 

Per poder  realitzar aquesta visita vam demanar autorització a  l’Ajuntament,  i  l’actual propietari, qui ens va 

facilitar el contacte del Cap de la brigada; el Sr. Toni, l’encarregat del manteniment del mas. A partir d’aquest 

moment va passar a ser la persona de contacte cada cop que volíem accedir‐hi. Per altre banda, per accedir a 

una  de  les  zones  del mas  vam  haver  de  demanar  permís  a  la  família  Saubí,  qui  durant  dècades  ha  estat 

l’encarregada de cuidar  la finca  i encara avui en dia, està en possessió d’un antic contracte de masoveria. La 

Sra. Fina Saubí no va posar cap obstacle en la nostra tasca.  

 

Pocs mesos més tard, i gràcies a treballadors de l’Ajuntament de les planes, ens vam assabentar que pocs anys 

abans  la  Diputació  de  Girona  va  fer  un  petit  projecte  subvencionat,  per  arreglar  la  coberta  d’una  de  les 

barraques  del  mas.  Immediatament  ens  vam  posar  en  contacte  amb  la  Diputació  de  Girona  qui  ens 

corroborava la informació. El responsable, el tècnic  Sr. Josep Maria Fina, ens va facilitar tota la documentació 

sense cap inconvenient .  

 

Les nostres visites a  les Planes d’Hostoles eren habituals durant els mesos d’Octubre  i Novembre de 2012  i 

Març,  Abril  i Maig  de  2013.  A  part  de  les    visites  al mas,  també  vam  tenir  reunions  amb  l’Ajuntament  i 

l’Arquitecte Tècnic del Consell comarcal de la zona; la Sra. Teresa Ercilla.  

Per  els  aspectes  culturals,  la  Teresa  ens  va  dirigir  al  Departament  de  Cultura  de  la  Generalitat,  on  vam 

contactar amb l’Arquitecte Olga Bas. Amb ella vam poder debatre assumptes de patrimoni cultural, alteracions 

de BCIL i pactar mètodes i intervencions de reforma que no perjudiquessin elements importants de patrimoni.  
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Un  cop  finalitzat  l’aixecament de  l’estat actual  i  resolt  l’aspecte  cultural, vam  iniciar  l’estudi patològic,  fent 

nosaltres mateixos els assajos. Així vam decidir què, com i perquè reutilitzàvem i rehabilitàvem fins a arribar a 

una proposta final. 

 

Amb  tots  els  aspectes  anteriors  resolts,  iniciàvem  els  càlculs  i  el  compliment  de  normativa.  Una  tasca 

desconeguda  i  laboriosa  per  nosaltres,  però  que  amb  les  orientacions  i  l’ajut  del  professor  de  càlcul 

d’estructures  de  la  UdG,  Xavier  Vinyoles,  hem  pogut  resoldre  satisfactòriament.  En  aquest  procés,  hem 

conegut nous materials per utilitzar, alguns de la mateixa zona i noves tècniques que desconeixíem i que hem 

trobat molt interessants. 

A continuació, seguint  l’estructura d’un projecte executiu, hem elaborat  l’estat d’amidaments  i pressupostos 

amb el programa PRESTO. 

 

L’últim punt del projecte, hem fet una valoració del contingut d’aquest treball, del que hem aprés, avaluant‐

nos a nosaltres mateixos i agraint a tots els col∙laboradors els seu ajut. 
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ANTECEDENTS 
 

  Abans d’arribar al context del nostre Mas en concret, farem  la  introducció de vocabulari que creiem 

necessari per al seguiment d’aquest projecte, de  l’arquitectura de  les masies  i de  l’època medieval de  la que 

forma part.  

 

Mas 1  

 

[1055; b. ll. mansus 'lloc de residència', der. del ll. manēre 'restar, quedar‐se'] 

 

  
m 1 AGR/ARQUIT Explotació agrària tradicional constituïda per una casa de camp amb diverses 

dependències, anomenada sovint masia, que té bosc, pastures i terres de conreu adscrites.  

   2 mas aloer HIST DR CAT 1 Mas que depenia d'una casa aloera o d'un senyor aloer (segles XIII‐XV).  

      2 Mas lliure de tota prestació o cens.  

   3 mas rònec HIST DR CAT Mas deshabitat o abandonat.  

 

Masia 1 

[c. 1490; deriv. de mas] 

  

 

f ARQUIT Edifici principal d'un mas, especialment quan té una certa importància per les seves dimensions i 

les seves característiques arquitectòniques.  

 

Masoveria 1 

 
 
[1392; de masover1] 

  
 
f 1 Conjunt que forma el mas o la casa de camp amb les terres que en formen part; masada.  

  
 
2 Casa on habita el masover d'una propietat, amb les seves construccions accessòries, com quadres, 
corrals, pallisses, etc.  

 

 

 

 

 

                                                            
1 (Grup Enciclopedia Catalana, 2007) 
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Cabanya1 

[s. XIII; variant de 
cabana] 

  
 
f 1 ETNOG 1 Habitatge simple de dimensions reduïdes construït a base de materials lleugers entrellaçats o 
també amb terra, fang, etc.  

     
 
2 Barraca 3.  

     
 
3 Porxada o cobert, adossat a una masia o proper a l'era, per a guardar‐hi palla, herba, 
carros, maquinària, etc.  

 

Borda 1 

[s. X; d'origen incert, però probablement preromà, possiblement relacionat amb l’occità borda, nom de 
mates com el siscall o la boga, usades sovint per a cobrir cabanes] 

  
 
f 1 Cabana, barraca, per a guardar palla, fems, eines de conreu, etc., o per a tancar‐hi el bestiar les nits.  

  
 
2 Casa rústica, que depèn d'una masia.  

  
 
3 HIST DR Del segle XII al XV, porció de terra, amb construccions o sense, que havia estat separada d'un 
mas. 

 

Cobert 1 

 
[de cobrir] 

  
 

1 adj 1 Guarnit, protegit, per mitjà d'una cosa aplicada, posada, al damunt, per sobre.  

  
   2 HERÀLD Dit de la torre o de la font amb una teulada punxeguda, generalment d'un esmalt diferent.  

  

2 m 1 Lloc cobert on hom pot estar o tenir quelcom, a l'abric de la intempèrie, especialment el fet 

exclusivament a aquest objecte (per a tenir‐hi carros, eines, etc.). Han tret el carro del cobert. El ramat és 

al cobert.  

  
   2 Defensa, sopluig.  

    
3 a cobert de loc prep Protegit, emparat contra la pluja, el vent, algun perill, etc. A cobert de les 

persecucions i de les calúmnies.  

                                                            
1 (Grup Enciclopedia Catalana, 2007) 
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Fot.A‐ 1 Parts de l'edifici rural/ FONT: (Domingo Gabriel, et al., 1994) 
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Era 1 

[s. XI; del ll. area 'pati, era de batre'] 

  

 

f 1 1 AGR Espai de terra, aplanat i ferm, damunt el qual hom posa els cereals o llegums per a batre'ls i 

separar el gra de la palla.  

      2 AGR Espai petit de terra destinada a un conreu.  

     
3 OFIC Espai de terra aplanada, semblant al destinat a la batuda, que serveix per a fer‐

hi operacions d'estesa de materials en diferents oficis.  

   2 dial Edifici per a posar‐hi les pastures. 

 

Paller 1 

         [s. XIII; de palla] 

  

 

m AGR 1 Munt gros de palla, generalment de base rodona, disposada a l'entorn d'un pal vertical que la 

sosté.  

   2 Pallissa.  

[956; de palla] 

   f AGR 1 Lloc destinat a guardar‐hi la palla.  

  
2 Construcció destinada a guardar‐hi l'herba seca per a alimentar el bestiar quan no pot 

sortir a pasturar.  

   3 dial RAM Estable1 1. 

 

Estable1 

 
[s. XIII; del ll. stabŭlum 'lloc d'estatge, sobretot dels animals' (v. establa)] 

  
 

m 1 RAM Lloc cobert totalment o parcialment on hom allotja el bestiar.  

   2 p ext i desp Lloc molt brut. 

 

 

                                                            
1 (Grup Enciclopedia Catalana, 2007) 
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Fot.A‐ 2 Parts interiors d'un edifici rural/ FONT: (Domingo Gabriel, et al., 1994) 
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Començarem per definir el context i l’evolució del lloc on es troba el Mas, és a dir, les seves rodalies. 

Ho  farem per ordre; de més extens  i ampli a més concret  i  localitzat. Per això,  iniciarem  l’explicació amb  la 

Garrotxa, la comarca catalana de la que forma part. Per fer‐ho, ens hem basat en el llibre “Arquitectura rural 

de  la Garrotxa” de  Joan Curós  i Vilà 1. Aquest  autor de  les Preses  (Garrotxa),  amb  l’estudi  realitzat  ens ha 

facilitat molt la coneixença i la importància del món de les masies en la zona. A més, hem consultat altres fonts 

d’informació per confirmar i ampliar la informació. 

 

LA ZONA DE LA GARROTXA 

La comarca de la Garrotxa es troba situada a la zona nord‐est de Catalunya, a  la província de Girona,  

ocupa  la conca alta del Fluvià,  les capçaleres de  la Muga  i  la riera d’Amer  i de Llémena. La seva extensió és 

d’uns 734 km² i està constituïda per 21 municipis: 

 

Argelaguer  Olot   Sant Ferriol 

Besalú  Les Planes d’Hostoles  Sant Jaume de Llierca 

Beuda  Les Preses  Sant Joan les Fonts 

Castellfollit de la Roca  Riudaura  Santa Pau 

Maià de Montcal  Sales de Llierca  Tortellà  

Mieres  Sant Aniol de Finestres  La Vall d’en Bas 

Montagut  Sant Feliu de Pallerols  La Vall de Bianya 

 

En aquesta comarca s’hi poden observar dos tipus de paisatge totalment diferents. Mentre que per bona part 

de  la meitat sud s’hi estenen més de 40 volcans  i diverses colades de  lava, formant un paisatge suau  i sense 

gaires desnivells, protegit pel Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, des de la vall del riu Fluvià cap 

al  nord  (part més  septentrional)  el  paisatge  canvia  radicalment,  tornant‐se més  abrupte  i  escarpat  amb 

abundants cingles  2 i congostos 3. És l’alta Garrotxa, una àrea declarada Espai d’Interès Natural. 

 

L’activitat econòmica principal de la comarca és la ramaderia, fonamentalment la bovina. De fet, l’agricultura 

se centra en el cultiu dels farratge  i els pasturatges destinats al boví,  i  la ramaderia ovina  i porcina també hi 

tenen  una  presència  important.  Les  indústries  amb  més  representació  a  la  comarca  són  la  tèxtil,  la  de 

producció d’embotits, la metal∙lúrgica, la paperera, la de cuir, la d’imatgeria i la del calçat.4 

                                                            
1 (Curós i Vilà, 1998) 
2 Espadat de roca que forma timba, al cim o en el pendent d'una muntanya. (Grup Enciclopedia Catalana, 2007) 
3 Vall estreta entre muntanyes, de vores abruptes, excavada per les aigües d'un riu. (Grup Enciclopedia Catalana, 2007) 
4 (Associació la Garrotxa Terra d'Acolliment Turístic, 2009) 
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Fot.A‐ 3 Mapa de la Comarca de la Garrotxa / FONT: (La Garrotxa.org) 

 

 

CLIMATOLOGIA 

El clima de la Garrotxa és mediterrani de muntanya mitjana, amb precipitacions abundants repartides 

durant tot l’any, i l’hivern és l’estació més seca. Les freqüents pluges fan que els estius siguin frescos, mentre 

que la influència pirenaica fa que els hiverns siguin freds. El règim de temperatures és bastant bo. 

 

Els vents propis són febles o hi bufen esmorteïts per les muntanyes. Les característiques dels més comuns es 

reflecteixen en el paisatge i en la vida de la comarca.1 Un exemple és que en la majoria de vivendes, a la cara 

de tramuntana s’hi observen menys obertures que en les altres. 

                                                            
1 (Associació la Garrotxa Terra d'Acolliment Turístic, 2009) 
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SÒL I VEGETACIÓ  1 

La  tipologia dels sòls varia segons que es  trobin situats sobre els substrats volcànics o sobre  roques 

sedimentàries. 

La  vegetació  de  la Garrotxa  és  de  les més  riques  i  variades  de  Catalunya.  En  bona  part,  principalment  als 

indrets més muntanyosos, és forestal. La comarca té tres grans tipus de vegetació natural: l’alzinar, la roureda 

i la fageda. L’alzinar és característic dels vessants assolellats del sector oriental, amb estius relativament secs i 

calorosos, mentre que  a  la  resta de  zones predominaria  la  roureda,  a excepció de  les  terres més humides 

poblades  per  fagedes,  com  la  coneguda  Fageda  d’en  Jordà.  A  la  plana  d’Olot,  l’espècie  natural  més 

característica és el  roure pènol, encara que actualment  la  seva presència  s’ha  reduït a petits boscos  situats 

entre camps de conreu i edificacions. 

 

 

 

 
Fot.A‐ 4 La Roureda de la Torre, La Garrotxa / FONT: (La Garrotxa.org) 

 

 

 

                                                            
1 (Associació la Garrotxa Terra d'Acolliment Turístic, 2009) 
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COMUNICACIÓ 

La  combinació  de  la  privilegiada  situació  geogràfica  de  la  Garrotxa  i  la  xarxa  de  transport  públic 

existent permeten accedir a  la comarca dels volcans d'una  forma còmoda  i ràpida des de qualsevol punt de 

Catalunya. Les carreteres de  la Garrotxa segueixen una estructura radial, amb centre a Olot, però tanmateix 

constitueixen una infraestructura de comunicació amb les comarques veïnes que es pot qualificar de plausible. 

 

 

 

Fot.A‐ 5 Carretera comarcal entrada a la comarca de la Garrotxa / FONT: (Bici Vic i Garrotxa, 2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TFG: REHABILITACIÓ ESTRUCTURAL DEL MAS JONQUER PER ADAPTACIÓ A L’ACTIVITAT 
DE CENTRE SOCIAL I D’ALBERG AMB CRITERIS DE SOSTENIBILITAT 

SETEMBRE 2013

 

17

 

HELENA GARCIA BERTRAN‐ FERRAN RAMIO PUJOL

LES PLANES D’HOSTOLES 

   

L’ informació per a la recerca de la història i evolució d’aquest petit poble de terres gironines és gràcies 

als Quaderns de  la revista de Girona editada per  la Diputació de Girona 1. Aquests quaderns són un recull de 

cada un dels municipis de les nostres contrades.  

 

 

 
Fot.A‐ 6 Poble de les Planes d’Hostoles, La Garrotxa/ FONT: (Turisme les Planes d'Hostoles) 

 

 

Les Planes d'Hostoles, és un municipi de la Garrotxa de creació força moderna. Fins el segle XIX no va 

tenir identitat pròpia i era part integrant del municipi de Sant Feliu de Pallerols. L’any 1872 es van segregar. 

Forma part de la vall d’Hostoles i el poble queda situat a la dreta del riu Brugent que neix a la serra del Corb i 

rep les aigües de la riera de Cogolls. Part de la zona volcànica de la Garrotxa està en aquest poble. Al nord del 

terme hi ha el volcà Traiter.2 

 

                                                            
1 (Campistol Triadú, et al., 1988) 
2 (Turisme les Planes d'Hostoles) 
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Fot.A‐ 7 Les Planes d’Hostoles dins el mapa de la Garrotxa./ FONT: (La Garrotxa.org) 

 

A dia d’avui, el municipi de les Planes el configuren els pobles de: Cogolls, Dusol, La Costa, La Farga, Les Encies, 

Les Planes d'Hostoles, Paulí, Pocafarina. La història de l’arquitectura i urbanisme en aquests pobles l’iniciarem 

pel segle XIX. En aquest segle, els pobles de les planes van rebre fortament les conseqüències de les epidèmies 

i dels conflictes bèl∙lics, i els hi va quedar poc temps per preocupar‐se dels escassos recursos artístics dividits 

pel seu territori. 

 

Fins a set parròquies va tenir  la vall d’Hostoles, quatre de  les quals al terme de Les Planes. Sant Cristòfol de 

Cogolls, esmentada el 986, Sant Cristòfol de les Planes, citada el 1155, Santa Maria de les Encies, citada en el 

mateix  document  anterior  i  Sant  Pere  Sacosta,  citada  el  1207  tot  i  que  datada  de  molt  abans. 

El poble de les Planes, a l’època medieval, depenia dels monjos benedictins d’Amer.1 

 

Fot.A‐ 8 Església parroquial de Sant Cristòfol de les Planes/ FONT: (Turisme les Planes d'Hostoles) 

                                                            
1 (Turisme les Planes d'Hostoles) 
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Enderrocats  els  castells  d’Hostoles  i  Puig‐alder,  símbols  d’una  època  esplendorosa,  i  amagades  darrera  els 

arrebossats de  les velles pedres  romàniques de  les primitives esglésies, pocs altres elements arquitectònics 

queden  en  peu  a  part  d’algunes  portes  adovellades  d’algunes  masies  dels  antics  cavallers  o  propietaris 

adinerats, i com a mostra clara de distinció, l’antiga casa dels Olmera, que els naturals coneixien amb el nom 

del Castell. 

 

 

Fot.A‐ 9 Castell d'Hostoles./ FONT: (Turisme les Planes d'Hostoles)

 

La  situació urbanística era  la  típica de  les poblacions  rurals de  la Garrotxa meridional.  Les Encies  i Cogolls, 

encara  amb moltes masies  actives  disseminades  en  el  seu  ampli  territori,  guardaven  com  a  únic  element 

aglutinador  i  identificador el campanar de  les  respectives esglésies parroquials. Les Planes, només amb dos 

carrers definits el de la Broida, que agrupava les cases del sector avui entorn de l’edifici de la Cooperativa, i el 

Nou, actualment de la Font; i la resta de cases, encara en el clos de l’antiga cellera, es distribuïen a l’ombra de 

la parròquia de Sant Cristòfol a prop del gran casal del Castell; quatre o cinc masies prop del nucli poblat i les 

restants, arrapades per tota la costa fins a les immediacions de la Salut i el cingle del Far. 

 

La implantació industrial, que a Cogolls i les Encies propicià un ràpid despoblament, a les Planes significava el 

canvi de fesomia i un nou urbanisme. Als voltants de les instal∙lacions es crearen les colònies per a hostatjar‐hi 

les famílies dels treballadors. 
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Fot.A‐ 10 Mapa terme municipal de les Planes d’Hostoles, la Garrotxa. / FONT: (Ajuntament de les Planes d'Hostoles) 

 

 

El 1900 quedava enllestida  l’estació del  tren  i el  restaurant per acollir els viatgers abans que pugessin a  les 

tartanes, que  tardaven unes  tres hores a arribar a Olot. Els populars  serveis de menjars de  can Cadet,  can 

Demoya i can Pla quedaven així completats amb aquest modern edifici, més funcional. 

 

El modernisme, que vivia moments d’eufòria al país, aquí deixà marca al Grup Escolar (1918), mentre que  la 

Torre Dusol es bastia amb un elegant estil de transició i a la casa dels Garay, torre modernista edificada entre 

1904  i 1906 per  la  família Garay. Actualment està declarada patrimoni arquitectònic,  i  la mateixa  família  la 

convertit en un petit hotel que conserva els aires modernistes.  
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Fot.A‐ 11 Hotel Can Garay. / FONT: (Turisme les Planes d'Hostoles)

 

 

Simultàniament, al llarg del que seria la futura carretera s’edificaven les cases de can Pega, la Caseta, can Siset 

Puntaller, ca la Seca. I ja s’hauria d’esperar els anys quaranta per veure augmentar les construccions en aquest 

indret: can Patet, cal Murri, can Darruti, ca la Balbina, can Ramon Sagalera, Can Jerom, ca la Comadrona, can 

Font,  can  Verdú,  can  Dalmau,  can  Guàrdia,  can  Melció  Sidera.  Però  la  gran  expansió  començà  amb  la 

construcció dels cent habitatges protegits que va promoure l’Obra Sindical del Hogar en els terrenys adquirits 

l’octubre de 1955 a Dolores Moreno de Llanza  i a  Joan Torrent. El 1957, essent alcalde  Josep Larraz, es van 

adjudicar les obres a Vallet, S.A. per 8.731.850,78 pessetes, i s’inaguraven oficialment el juliol del 1958.  

 

Com que quedaven  separades del nucli antic pel deteriorat Castell  i per  la Capella del Remei, el  consistori 

presidit per Jaume Verdú decidí treure’ls del mig del pas, tot i les veus que s’hi oposaven demanant respecte 

per aquesta obra patrimonial. “Añade la Presidencia que son de lamentar las actitudes de algunos ciudadanos 

que han  embutido  la  iniciativa municipal  contra  el  referido plan”.  I  aprovaren  l’enderrocament perquè  “no 

guarda  ningún  valor  arquitectónico,  más  bien  afea  dicha  mole  el  conjunto  armónico  de  las  restantes 

edificaciones”  (plens de  febrer  i setembre de 1961). El 15 d’agost de 1962, essent batlle en Llorenç Masaló, 

s’ordenava la demolició. 
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A la dècada dels seixanta el poble va créixer pel barri del Jonquer. Als setanta, pels barris de l’Església, Bedruna 

i Pocafarina. 

 

 

 
Fot.A‐ 12 Barri El Jonquer. / FONT: (Turisme les Planes d'Hostoles)

 

 

El BOP del 26 d’abril de 1982 aprovava  les Normes Subsidiàries, que regulaven el creixement del poble amb 

criteri i visió de conjunt.  
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EL JONQUER 

 

Seguint amb els Quaderns de la revista de Girona de la Diputació de Girona 1, esmentats anteriorment, 

i al  llibre editat per  l’Ajuntament de  les Planes d’Hostoles d’un  treball de recerca sobre  la vida de Maria de 

Jonqueres 2,  ens  ha  servit  per  iniciar  així  la  part  d’història  i  evolució  del Mas  Jonquer  i  coneixença  dels 

habitants (servidors de reis i prínceps) que hi van destinar part de les seves vides. 

 

HISTÒRIA 

El Jonquer (Jonquerio, 1284) 
 

L’antiquíssim mas del Jonquer va ser lloc de naixement d’una nissaga de personatges notables que van 

intervenir activament en la història del país. 

El març de 1284, Ramon de San Romà casava  la seva filla, Sibil∙la, amb Arnau de Jonqueres  i els feia donació 

d’unes  terres  a  les  Planes.  Jonqueres  i  San  Romà  eren  cognoms  il∙lustres  que  hi  havia  entre  els  seus 

avantpassats cavallers que havien  lluitat al costat del rei  Jaume  I en  la seva expedició per a  la conquista de 

València, i que havien estat generosament recompensats pels seus serveis a la corona. 

 

                                                            
1 (Campistol Triadú, et al., 1988) 
2 (Soler i López, 2007) 

 

Fot.A‐ 13 Mas Jonquer; Les Planes d’Hostoles./ FONT: (els Autors, 2013) 



TFG: REHABILITACIÓ ESTRUCTURAL DEL MAS JONQUER PER ADAPTACIÓ A L’ACTIVITAT 
DE CENTRE SOCIAL I D’ALBERG AMB CRITERIS DE SOSTENIBILITAT 

SETEMBRE 2013

 

24

 

HELENA GARCIA BERTRAN‐ FERRAN RAMIO PUJOL

L’any  1707  Joan Baptista  de  Cortada  i  Jonquer,  coronel  d’un  regiment  d’infanteria,    casava  la  seva  pubilla 

Lucrècia amb Josep d’Oriola i aportà  el mas Jonquer com a patrimoni a la nova família constituïda. 

D’entre els membres dispersos d’aquest  llinatge,  en els nostres dies  s’ha distingit Pere  Jonqueres d’Oriola, 

nascut a Cornellà del Bèrcol (Rosselló). I entre els antics van gaudir d’una gran anomenada Berenguer, Bernat i 

Maria de Jonqueres. 

 

Certament, podem di que el mas el Jonquer és una casa construïda totalment en pedra. En comparació amb 

altres masos de la zona podem observar que va pertànyer a una família noble, la classe social de la qual es veu 

clarament diferenciada  per  l’arquitectura del mateix mas.  Les  dependències  del mas  són  confortables  i de 

dimensions  espectaculars.  Les  bigues,  de  roure  novell,  encara  perduren  amb  el  temps.  Damunt  la  porta 

principal del mas encara es conserva l’escut tallat en pedra. 

 

A les dependències exteriors del mas trobem  les restes d’una gran sala que en el seu temps servia de posada 

per als vianants  i  comerciants de pas. Més enllà, hi ha una altra  zona on es guardaven els animals. A més, 

trobem una gran era, punt de trobada  i xerrada per part dels allotjats. Cal afegir que a sobre del que fou  la 

posada hi havia les dependències per passar la nit i que, a més, aquest gran mas era fortificat. 

Dit això, hem d’afegir que en aquest mas va néixer el 1441, Maria de Jonqueres. Maria era filla de Gregori de 

Jonqueres, fill petit de Bernard de Jonqueres i lloctinent 1 general de les galeres 2 del rei.  

 

 

Berenguer de Jonqueres3 

Era fill d’Arnau i Sibil∙la. Destinat a la vida sacerdotal, va ser nomenat titular del benefici reial de Sant 

Pere Sacosta, capellà del castell d’Empúries i finalment del Palau dels reis Mallorca a Perpinyà, escollit pel rei 

Pere III el Cerimoniós perquè vetllés les tasques de construcció del monumental rellotge i la instal∙lació de  la 

campana a  la capella reial. Obres acabades el 25 d’Agost  i el 5 de setembre de 1356, respectivament. Va ser 

també l’intendent del Palau i l’ajudant de Ramon Sanç, notari de Perpinyà, a qui substituïa durant les llargues 

absències. 

 

                                                            
1 A  l'edat mitjana, persona que  substituïa el  rei en  casos d'absència o el  representava en un dels estats patrimonials. 
(Grup Enciclopedia Catalana, 2007) 
2 Vaixell de  guerra  típicament mediterrani, de  línies molt  fines,  ras, ormejat de  veles, però mogut principalment  amb 
rems, i armat de rostre o esperó. Molt freqüent durant el segle XVI. (Grup Enciclopedia Catalana, 2007) 
3 (Campistol Triadú, et al., 1988) 
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Bernat de Jonqueres1 

En plena  revolta de Sardenya contra els catalans,  l’any 1367 Bernat de  Jonqueres,  fill de  les Planes, 

apareix a Vic exercint el càrrec d’escrivà del príncep Joan, duc de Girona i primogènit de Pere III el Cerimoniós. 

Des d’aquest moment la seva vida anirà estretament lligada a la del príncep. 

 

Quan a l’infant Joan se li mor la seva promesa, Joana de Valois, se li busca refugi i consol a la Cerdanyola, en 

una de  les propietats de Bernat de  Jonqueres; allà el príncep es  lliura a  la cacera del cérvol, que és  la seva 

afecció preferida. Al poc temps es casà amb Marta d’Armagnac, que també morí, al cap de cinc anys.  

Per tercera vegada, cercant garantir  la descendència, es casà  l’any 1380 amb Violant, filla del duc Robert del 

Bar  i neboda de Carles V de França. Bernat  Jonqueres no assistí a  les noces perquè  la  casa  reial  li acabava 

d’encarregar  l’escrivania del palau de Càller  (Sardenya). L’any 1387, quan el duc de Girona, es morir el  seu 

pare, el substituí amb el nom de Joan I, Bernat va arribar al cim de la seva carrera: custodi dels segells reials, 

mestre  racional  (ministre de  finances)  i  secretari del  rei,  càrrec que  ja no  va  abandonar  fins  a  la mort del 

monarca. 

 

En el famós Consell de Joan, en el qual els familiars  i alts càrrecs de  la cort del rei (entre ells, Bernat Metge, 

secretari de  la  reina)   van  ser empresonats  i  inculpats de malversació  i  traïció. Bernat de  Jonqueres va  ser 

condemnat a la seva residència i alliberat al cap de pocs dies perquè no se’l podia culpar. 

 

Morí a Barcelona  i va ser enterrant a Sant Miquel del Port. Als oficis funerals se  li tributaren els honors dels 

grans personatges i hi assistiren 54 capellans. 

Personatge  dotat  d’una  gran  intel∙ligència,  sensibilitat  artística  i  habilitat  diplomàtica.  Contribuïa  a 

l’embelliment del país i a  l’expansió de la seva cultura. Va afavorir l’entrada dels clàssics llatins a Catalunya i, 

en la seva època, l’escrivania reial generava una prosa catalana de gran categoria. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 (Campistol Triadú, et al., 1988) 
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Maria Jonqueres 1 2 

Filla de Gregori de Jonqueres, senyor de les Planes i del mas Jonquer. L’any 1456 se’ns la descriu com 

una noia  jove de bellesa  fascinant. Durant  la campanya bèl∙lica contra els empordanesos,  l’atzar va  fer que 

Alfons d’Aragó, fill bastard de Joan II, conegués Maria i se n’enamorés. Davant l’oposició del pare de la noia a 

aquesta relació, Alfons va ordenar al seu cambrer 3, Joan Sala, de raptar‐la i conduir‐la al castell de Benavarri, a 

la Ribagorça. Allà van viure i van tenir dos fills. 

 

Durant  l’absència  d’Alfons,  va  ser  nomenada  governadora  de  Benavarri  i  defensà  el  comtat  contra  les 

incursions dels francesos i del comte de Pallars. 

 

A  l’hora del compromís, però, Alfons d’Aragó va abandonar Maria  i es va casar amb Elionor de Soto, dama 

d’honor de la reina Isabel la Catòlica. 

 

Maria,  contrariada,  va  recórrer  a  Joan  II,  que  li  tenia  una  gran  estima,  perquè  fes  justícia.  El  rei  provà  de 

reparar el dany; va reconèixer els fills de Maria com a néts propis, li concedí una pensió perquè tingués cura de 

la seva educació, va atorgar a la seva néta Elionor el títol de comtessa d’Albaida i va acollir el seu nét, Joan, a la 

cort  perquè  s’eduqués  amb  el  príncep  (després  Ferran  II). Més  tard,  Joan  d’Aragó  i  de  Jonqueres  gaudí 

d’honors  i  alts  càrrecs:  duc  de  Luna,  comte  de  Ribagorça  (títol  reservat  al  primogènit  reial),  lloctinent  del 

Principat, va succeir al Gran Capità en el virregnat de Nàpols. Va ser també capità general i lloctinent general 

de  la corona catalano‐aragonesa. Va combatre contra Lluís XI  i va alliberar al seu avi assetjat a Perpinyà; va 

combatre a Granada, va garantir la defensa de Navarra i lluità contra els turcs.  

 

Maria  Jonqueres va entrar al convent dominicà a Linares  (Baix Ribagorça), del qual era benefactora,  i hi va 

morir el 14 de maig de 1506, després de 29 anys de vida claustral. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 (Campistol Triadú, et al., 1988) 
2 (Soler i López, 2007) 
3 A  l'edat mitjana,  oficial  palatí  al  servei  de  la  cambra  reial  on  hom  guardava  el  tresor,  les  joies,  els mobles  i  les 
vestimentes reials. 
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PATRIMONI  ARQUITECTÒNIC 
 

En aquest apartat tractarem el mas arquitectònicament, la seva funcionalitat i l’evolució al  llarg de  la 

història. La masia forma part de la història de Catalunya. Establerta a la geografia del país, pertany al món rural 

mediterrani,  té  arrels  medievals  i  adopta  estructures  i  activitats  diverses  segons  la  seva  situació.  La 

importància d'aquest poblament dispers ha anat evolucionant i ara, podem dir, que està en perill d'extinció ja 

que d’un temps ençà la masia ha perdut la seva condició de centre d’unitat d’explotació  agrícola i ha entrat a 

formar part del mercat immobiliari. 

Per aquests motius  i d’altres, no és estrany que el grup de  recerca de  la Universitat de Girona hagi 

volgut  aprofundir  en  el  seu  coneixement  realitzant  així  un  llibre  de  la Masia:  La Masia  Catalana:  evolució, 

arquitectura i restauració 1. Hem extret molta informació d’aquest llibre per a completar l’apartat següent.  

 

A CATALUNYA  
 

El mas és una explotació agrària  integrada a  la casa, que aquesta pot rebre el nom de masia, per  les 

terres de  conreu, boscos, pastures  i  erms que en  formen part.  El mas és una evolució històrica que  recull 

multitud  d’herències  d’un  passat  agrícola  i  ramader,  però  també  d’unes  institucions  i  d’una  pagesia.  Per 

entendre les masies actuals, hem de recular fins als seus orígens i copsar‐ne l’evolució posterior.  

 

El mot “mansus” apareix des del segle X en documents de diversos comptats catalans, als Pirineus, però també 

a la plana i el litoral. Els primers masos estaven formats de simples cases de pagès en les quals vivia una sola 

família. 

 

El procés de colonització del territori català, en els segles IX i X, per iniciativa pagesa, podria haver donat lloc 

als masos.  En  el  segle  XI,  els masos  corresponen  a  veritables  explotacions  econòmiques;  l’agricultura  es 

combinava amb la ramaderia. 

 

Abans  de  la  Pesta  Negra,  a  la  primera  meitat  del  segle  XIV,  els  masos  són  descrits  amb  precisió  en  la 

documentació.  Eren,  i  havien  de  ser,  cases  habitades.  Al  seu  interior  regnava  una  extrema modèstia:  els 

inventaris de béns mobles, només es dedueixen l’existència d’una àrea de magatzem, una altre de dormitori i 

una última de cuina i menjador, i encara els estables, que mol sovint estaven inclosos dins la casa. 

 

                                                            
1 (Congost, et al., 2007) 
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En  el  segle  XIV  existeixen unes  veritables  xarxes  de masos  constituïdes  a  l’interior de diverses parròquies. 

Xarxes que ja existien i que el senyor va adaptar a les seves necessitats de gestió i de control. A partir d’això, 

van aparèixer altres  tipus d’explotacions més reduïdes:  les bordes  i  les cabanes,  les masoveries – separades 

d’un mas originari envers el qual mantenien vincles de dependència. Per  l’altre banda,  les celleres,  les viles  i 

les ciutats van experimentar un creixement importantíssim de la població i de la superfície urbanitzada a partir 

de mitjan segle XIII.  

 

 

   
 

Fot.A‐ 14 Cabanya/ FONT: (Domingo 
Gabriel, et al., 1994) 

Fot.A‐ 15 Masia/ FONT: (Domingo Gabriel, et 

al., 1994) 

Fot.A‐ 16 Barraca / FONT: (Domingo Gabriel, 

et al., 1994) 

 

Durant  els  segles  XIV  i  XV  es  van  produir  un  seguit  de  catàstrofes  i  desgràcies:  segueres,  fams,  pestes, 

terratrèmols, plagues, etc. Després va venir la Pesta Negra, la pitjor de totes ja que va afectar la meitat o dos 

terços de  la població  i sobretot va desestabilitzar el camp: molts masos van quedar abandonats,  i van donar 

origen  als masos  rònecs,  alguns per  la mort dels  seus posseïdors  i d’altres perquè  els  seus  tinents  els  van 

abandonar  per  a  ocupar‐ne  de millors  o  per marxar  a  viure  a  ciutats  o  viles. Alguns  pagesos  veïns  es  van 

apropiar de masos rònecs. 

 

Durant el  segle XVII, es van començar a construir oratoris particulars en els  seus masos, amb el permís del 

bisbe, i fins i tot alguns disposaven de prevere particular per oficiar missa i per ensenyar doctrina i de lletra als 

nens de la casa i fins al personal domèstic. 

 

Al final del segle XVIII, la majoria de masos havien passat a ser explotats per masovers  1. Les raons de la cessió 

en masoveria són que els propietaris o nous compradors decideixen no treballar‐lo directament. 

Els canvis que van produir‐se des del final del segle XIX en la propietat de les terres agrícoles van donar lloc a 

un  avenç  de  la  propietat  pagesa,  amb  un  augment  de  l’explotació  directa.  Els  beneficiaris  van  ser  sectors 

pagesos. 

 

                                                            
1 Persona que explota un mas propietat d'altri i hi acostuma a residir. (Grup Enciclopedia Catalana, 2007) 
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La conseqüència d’aquest procés fou  la fragmentació del mas en tant que unitat d’explotació, a voltes fins a 

arribar a la seva desaparició. Encara que l’esmicolament de masos en parcel∙les no va pas iniciar‐se a final del 

segle XIX, es va produir un canvi radical en els objectius i els resultats de la parcel∙lació. La ruptura del terreny, 

tot  i que  suposava  la cessió d’una part dels  seus drets  sobre aquesta, va donar pas a un procés de vendes 

perpètues que va provocar la decadència econòmica d’algunes famílies. La terra havia deixat de ser la fórmula 

dels grups comerciants i urbans per patrimonialitzar la riquesa adquirida. 

 

En la postguerra s’observa un cert retorn als tractes de la cessió de masos. 

La desaparició definitiva del mas, en referència a  liquidació de  la unitat d’explotació familiar, s’ha produït en 

les  darreres  dècades,  quan  l’abandonament  del  conreu  de  moltes  terres  ha  coincidit  amb  les  noves 

perspectives obertes pel turisme rural. 

 

El sorgiment del turisme rural ha comportat la venda de masies com a nuclis de residència, no com a centres 

d’explotació  agrària.  Les  masies  de  la  Catalunya  Vella,  convertides  en  cases  de  la  segona  residència, 

restaurants,  residències  habilitades  per  al  turisme  rural,  s’han  independitzat  de  les  terres  de  conreu  que 

tradicionalment els havien estat associades  i que  constituïen  la  seva  raó de  ser. En alguns  casos,  les noves 

possibilitats que s’han obert als propietaris els han portat a desnonar els masovers històrics que habitaven els 

masos i que, de fet, els havien conservat en les darreres dècades. 

 

 

 

Fot.A‐ 17 Mas el Carrer a la Garrotxa, actual casa de turisme rural / FONT: (Associació la Garrotxa Terra d'Acolliment Turístic, 2009)
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LA GARROTXA  
 

Com hem mencionat anteriorment, el llibre de Joan Curós 1 ens ha sigut molt útil per a la coneixença 

de  les masies.  També,  com  veurem  en  aquest  apartat,  ens  ha  servit  de  guia  per  a  la  comprensió  de  la 

funcionalitat del mas i per a realitzar un estudi tecnològic i estructural.  

 

La  Garrotxa  presenta  un  considerable  patrimoni  arquitectònic,  un  conjunt  de  petites  esglésies  i  ermites 

disseminades per tota  la comarca,  la major part d’elles d’estil romànic  i d’una gran bellesa. Hi ha així mateix 

una gran quantitat d’edificacions rurals. 

L’època de més esplendor de les masies correspon al s. XVII. Totes elles són conegudes amb un nom concret, 

el qual té un significat real, relacionat amb els estadants o bé amb la situació de l’edifici,  etc. 

 

 

Fot.A‐ 18 Les Encies, Les planes d’Hostoles. Masia comuna./ FONT: (Panoramico) 

 

Aquestes construccions eren principalment destinades a ser el lloc de residència dels camperols. Les masies de 

la Garrotxa presenten moltes característiques tipològiques  i estructurals comunes; tot  i això, no se’n pot pas 

fer cap generalització, perquè  també hi ha moltes excepcions. En definitiva, el que es pot assegurar és que 

cada masia té el seu propi caràcter. 

 

Les masies generalment estan compostes de  tres pisos:  la planta baixa,  la planta pis  i una planta superior o 

golfes. La planta baixa, ocupada normalment per les corts del bestiar, és coberta amb volta de canó, d’aresta o 

de  canó  seguit  interceptat  per  llunetes.  La  planta  pis  és  habitatge  de  la  família,  i  doncs  comprèn  les 

                                                            
1 (Curós i Vilà, 1998) 



TFG: REHABILITACIÓ ESTRUCTURAL DEL MAS JONQUER PER ADAPTACIÓ A L’ACTIVITAT 
DE CENTRE SOCIAL I D’ALBERG AMB CRITERIS DE SOSTENIBILITAT 

SETEMBRE 2013

 

31

 

HELENA GARCIA BERTRAN‐ FERRAN RAMIO PUJOL

dependències necessàries habituals; el sostre és d’embigat de fusta. I, la tercera i última planta hi ha les golfes, 

que estan protegides per una coberta amb estructura també de bigues de fusta. 

Les masies es poden dividir en tres subgrups de  la coberta: masies d’alta muntanya, masies comunes  i cases 

pairals. 

 

 

Fot.A‐ 19 Sant Pere Despuig, la vall de Bianya. Masia d'alta muntanya./ FONT: (Yahoo) 

 

 

Fot.A‐ 20 El ventós, d’Olot. Masia Pairal./ FONT: (Wikimedia Foundation, 2001) 
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MASIES COMUNES 
 

Aquestes masies tenen dos i tres vessants de coberta, orientats en aquest cas a les façanes laterals de 

llevant i ponen, això és, a la cara est i oest.  

La majoria d’aquestes masies  són  aixecades  al pla, motiu pel qual  la  seva orientació  és més  lliure. Moltes 

d’elles  tenen una gran barbacana que, a més de protegir  les parets, els dóna un aspecte artístic. Els edificis 

d’aquesta mena són els que sovintegen més a la Garrotxa. 

Algunes  d’elles  tenen  un  caire  senyorial,  i  la major  part  són  de  dimensions  considerables  i  d’estructura 

asimètrica.  

 

 

 

Fot.A‐ 21 El Callís, Sant Salvador de Bianya. Masia comuna./ FONT: (Vic i Olot‐ Costa Brava, 2011) 
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LA TÈCNICA 
 

Les tècniques de construcció emprades en l’arquitectura rural i derivades de l’arquitectura romana es 

basen en  l’economia  i  la  funcionalitat,  la qual  cosa permet  construir havent de  salvar unes dificultats molt 

simples. 

 

Els romans varen racionalitzar la construcció i van introduir‐hi una gran varietat de materials de fàcil obtenció, 

com  la  pedra,  el  fang,  la  fusta  i  d’altres.  D’aquests materials  primigenis  en  van  sorgir  uns  altres  de més 

complexos, com a resultat de la seva combinació el rajol i el formigó. 

 

La pedra, tallada en blocs, s’extreia normalment de pedreres a cel obert, i només en rares ocasions de galeries 

subterrànies. La separació dels blocs es feia aprofitant les seves pròpies fissures, amb l’ajuda de tascons. 

En la construcció dels edificis més comuns no s’utilitzava pas pedra treballada, sinó que s’aprofitava el material 

de l’entorn: pedres de formes i característiques irregular, tal com venien de la natura. 

 

 

Fot.A‐ 22 Basalt. Pedra volcància de la Garrotxa./ FONT: (Wikimedia Foundation, 2001) 

 

La  fusta  ha  estat  un material molt  comú  en  la  història  de  la  construcció.  Es  treia  dels  boscos  propers  a 

l’edificació, i se’n feien diferents elements, normalment amb una funció estructural: els cairats, les jàsseres, les 

llates, les encavallades, etc. 

 

El  fang  és  també  un material molt  usat  en  la  construcció,  ja  que  era molt  apreciat  sobretot  per  la  seva 

adherència. S’obtenia de la mateixa terra dels voltants, després de fer‐ne la corresponent selecció, però sense 

tenir en compte el volum del gra. 
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ESTUDI ESTRUCTURAL1 
 

Tot  i  els  pocs  recursos  de  l’època,  i  també  de  l’escassetat  de  coneixements  tècnics  per  part  dels 

constructors  i de mitjans per portar  a  terme  els propis projectes, els  resultats que  s’obtenien eren del  tot 

satisfactoris. Els elements que configuraven l’àmbit estructural eren la paret de càrrega, la volta i el sostre de 

cairats. 

 

 

 

Fot.A‐ 23 Sostre de fusta i ceràmica. Mas Jonquer, habitació de la part habitada./ FONT: (els Autors, 2013) 

 

La paret de càrrega és una obra de fàbrica o de pedra que compleix una doble funció estructural: la recepció 

de càrregues provinents de  l’estructura de  l’edifici  i  la  transmissió d’aquestes càrregues als  fonaments. Això 

comporta una sèrie de premisses que cal tenir en compte. D’entrada, s’ha de procurar que  la càrrega estigui 

repartida uniformement sobre  la paret o el pilar, per tal que el mur  transmeti correctament en  tota  la seva 

extensió els esforços a  la  fonamentació. També  s’ha de  tenir en consideració que  l’alçada del mur ha estat 

molt estretament proporcionada amb les mides de la secció, altrament pot aparèixer un factor de desequilibri, 

el bombament, que s’ha de corregir amb ulteriors modificacions  estructurals. 

 

 

                                                            
1 (Curós i Vilà, 1998) 
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A l’hora de fer els fonaments cal tenir uns coneixements previs del tipus de terreny que es tracta, per poder‐ne 

sospesar  la  resistència.  La  fonamentació  varia  segons  quines  siguin  les  característiques  del  terreny.  Si  és 

compacte, caldrà rebaixar‐lo més del compte, per evitar l’acció erosiva dels agents atmosfèrics. En un terreny 

de consistència mitjana els fonaments s’han d’aprofundir també bastant, per assegurar un bon afermament de 

l’edifici.  

 

La  volta,  com a element estructural,  tingué  la  seva aplicació primordial en  la  construcció de  sostres de  les 

plantes baixes de les nostres masies. La funció de la volta és transmetre les càrregues de manera uniforme a 

tota  l’extensió de  les parets on descansa, que  solen  ser  les de  càrrega.  És un  tipus d’estructura que dóna 

empentes,  i per  tant no és aplicable en  construccions  lleugeres,  i  tampoc no és apta per  suportar esforços 

horitzontals. Si les càrregues de més intensitat aplicades sobre la volta estan situades damunt dels ronyons, és 

convenient  utilitzar  arcs més  rebaixats,  o  de  tipus  escarser.  Per  tal  que  absorbeixin millor  les  empentes 

horitzontals  es  poden  emprar  tirants metàl∙lics,  si  es  creu  necessari. Generalment  la  volta  pertanyent  a  la 

galeria és d’aresta, i la de la resta de l’edifici és de canó, o bé de canó interceptat per llunetes. 

 

 

 

Fot.A‐ 24 Volta. Mas Jonquer, entrada de la part de l'Ajuntament./ FONT: (els Autors, 2013) 
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L’arc,  com  a  element  integrat  en  la  volta,  sorgeix  a  les  construccions  rurals  amb  una  singularitat  que  el 

caracteritza com a element estructural. Per a  l’absorció de  les càrregues que  li són transmeses estàticament, 

adopta unes reaccions inclinades en cada un dels seus costats, la qual cosa permet assumir una llum més gran i 

aconseguir  l’equilibri mitjançant  les  dues masses.  En  trobem  també  en  algunes  cabanyes,  on  ha  substituït 

l’estructura de fusta. 

 

Els forjats. La major part dels sostres entre plantes són fets de revoltons de guix, els quals recolzen sobre els 

cabirons. 

La coberta, com a estructura composta totalment de fusta, ha estat molt utilitzada, gràcies a la seva simplicitat 

constructiva. 

 

Els cairats, que  transmeten  les càrregues que reben als seus suports, tenen una capacitat de  treball tant de 

tracció  com  de  flexió.  Les  bigues  de  fusta  de  secció  constant  recolzades  en  els  seus  extrems  i  carregades 

uniformement, tendeixen a deformar‐se, estirant‐se o escurçant‐se; s’allarguen  les fibres de  la part  inferior  i 

s’encongeixen les de la part superior. 

 

 

 

Fot.A‐ 25 Cairats recolzats en la paret de càrrega. Mas Jonquer, Coberts de la part habitada./ FONT: (els Autors, 2013)
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En construccions de més complexitat estructural s’emprava  l’encavallada,  tot  i que de vegades s’optava per 

posar‐hi arcs amb la intenció de millorar l’estètica de l’edifici. 

La  crugia  és,  textualment,  l’espai  comprès  entre  dos murs  de  càrrega;  però  també  s’anomena  així  l’espai 

compositiu de  l’estructura que constitueix  l’edifici: en aquest sentit,  les crugies no són més que els diferents 

mòduls  que  formen  aquest  sistema  espacial.  La  llum  varia  entre  les  diferents  crugies,  ja  que  depèn  de 

l’esquema que es realitza a priori per a  la composició de  l’edifici. En  les masies actuals  les seves proporcions 

són calculades amb gran precisió. La planta baixa és el lloc on les crugies queden més ben delimitades, amb les 

corresponents dependències configurades per la paret de càrrega. A la planta pis, en canvi, el sentit de crugia 

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

jàsseres que hi recolzen. 

 

Trobem  diferents  sistemes  constructius  de  cobriment  de  les  crugies:  pot  ser  a  base  de  cabirons  de  fusta 

disposats perpendicularment a l’eix de la crugia, o amb volta de canó. Les biguetes de fusta solen ser de mides 

discretes, tot i que poden allargar‐se en la mesura que convingui a la direcció dels murs. 

 

En les construccions posteriors al segle XVI es van posar en pràctica sistemes de cobriment diferents, com les 

voltes d’aresta, de rajol o llosa, entre altres de menys comuns. 

En els diversos tipus de masies garrotxines hi trobem un cert denominador comú, cosa que ens permet parlar 

d’una regla genèrica en la seva constitució estructural. Abans del s XVI, la masia era formada per dos cossos o 

crugies. La coberta adoptava dues formes diferents, en funció de l’eix longitudinal: en el primer cas, la forma 

dels  tres murs  en  determina  els  pendents,  amb  l’embigat  en  posició  horitzontal.  En  l’altre,  el mur  central 

sobresurt i l’embigat s’inclina, arrenglerant horitzontalment tots els seus punts de suport. 

 

L’esquema de les tres crugies el componen tres cossos paral∙lels, amb el central més ample i alt que els altres 

dos. Consta, com a mínim, d’una planta baixa i d’una planta pis. El cos central forma una crugia diferent de les 

laterals. L’estructura de quatre parets paral∙leles divisòries dóna una planta molt concentrada. La  separació 

entre els murs de càrrega sol ser d’uns 4 metres. La sala, en aquest esquema, està situada al centre, cosa que 

dóna un caràcter classicista a l’aspecte compositiu de la façana principal.  
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Fot.A‐ 26 Façana Sud. Mas Jonquer, part habitada./ FONT: (els Autors, 2013) 

 

 

L’última planta del cos central rep una il∙luminació i una ventilació escasses a través de tres finestres acabades 

en arc que hi ha a la planta superior. D’aquestes finestres, que en alguns casos excepcionals estan rematades 

amb una  llinda,  la del mig  sol  ser més gran que  les  laterals. També a  la  façana posterior hi poden haver‐hi 

petites obertures. La planta baixa, tota la il∙luminació que rep és la que li ve de la porta. En el tipus clàssic, sol 

predominar‐hi una simetria que pot dissoldre’s amb l’addició de nous cossos. 
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