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La casa que vull
que la mar la vegi,

i uns arbres amb fruit
que me la festegin.

que hi dugui un camí
lluent de rosada,

no molt lluny dels pins
que la pluja amainen.

(...)

Joan Salvat-Papasseit,  1922
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MENORCA
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CONTEXT GEOGRÀFIC I HISTÒRIC
Menorca és una illa de la Mediterrània occidental 
que per la seva situació geogràfica ha resultat ser 
pas i refugi d’expedicions marítimes, bèl·liques i co-
mercials, fet que l’ha marcat intensament fins al punt 
de convertir l’illa, al llarg dels segles, en el bressol de 
cultures diverses, en l’encreuament de civilitza-
cions i en objecte de molts afanys expansionistes. 
Potser per això Menorca ha estat sempre una terra 
oberta al món.

Amb 702m2 de superfície, difícilment trobarem de 
cap a cap de la mar Mediterrània una illa d’aquestes 
dimensions on s’hagin conservat tan bé els valors 
naturals i culturals. Les primeres evidències de la 
presència humana al territori menorquí daten de fa 
gairebé 4000 anys amb l’arribada dels primers co-
lonitzadors paleolítics de la península ibèrica, que 
evoluciona fins a l’inici de la cultura talaiòtica, 
màxim exponent de les construccions megalítiques 
a les illes de la Mediterrània occidental. 

L’any 123.aC Menorca passà a formar part de l’Im-
peri romà, implicant la transformació i desenvolu-
pament dels poblats talaiòtics i el domini estratègic 
de tres ports a les ciutats principals: Mago (Maó), 
Jamma (Ciutadella) i Sanisera (Sanitja). 
Després del declivi de l’Imperi romà, Menorca va 
patir diverses invasions de vàndals i bizantins, fins 
que a començaments del segle X va quedar incor-
porada a l’emirat de Còrdova i després al regne taifa 
de Dénia. 

El 1287, després de quasi 400 anys de domini 
musulmà, el rei cristià Alfons III el Liberal conque-
reix Menorca i la incorpora a la Corona d’Aragó 
i, posteriorment, al Regne de Mallorca. Els musul-
mans que s’havien rendit varen ser expulsats de l’illa 
i el territori va ser repoblat per colons catalans-ara-
gonesos.
Durant el segle XVI Menorca pateix unes de les eta-
pes més fosques de la història. El saqueig i des-

trucció de Maó el 1535 i Ciutadella el 1558, a 
causa dels atacs turcs per part de corsaris com 
Barbarossa o Pialí Bajà, varen desestabilitzar forta-
ment la població, fins al punt que l’illa quedà quasi 
abandonada.  

Al segle XVIII Menorca es veu afectada pels conflic-
tes internacionals entre els Habsburg i els Borbons,  
i després de la Guerra de Successió, passa a mans 
angleses pel Tractat d’Utretch de 1713. Durant 
els següents cent anys l’illa estarà sota domini bri-
tànic, amb alguns breus períodes de domini fran-
cès i espanyol. Els anglesos van promoure obres 
públiques de gran importància. 
Amb el Tractat d’Amiens de 1802 Menorca va 
ser entregada permanentment a Espanya, tot i que 
els primers anys del segle XIX el port franc de Maó 
va continuar essent focus d’interessos estrangers. 
D’aquesta època són les construccions al port de 
Maó del Llatzaret i la Fortalesa d’Isabel II a La Mola.

Al segle XX Menorca va participar activament en 
la Guerra Civil espanyola de 1936-1939, man-
tenint-se fins als últims moments del bàndol repu-
blicà.

Després de la transició democtràtica, sobre tot a 
partir dels anys vuitanta, l’illa es va incorporar al pro-
cés democràtic amb la instauració de les insitucions 
autonòmiques i insulars de govern. 

El turisme va ser el sector de desenvolupament 
econòmic que més influència va tenir en aquesta 
època, i que perdura fins avui en dia.

Actualment alberga una població de 96.000 habi-
tants concentrada als vuit municipis en què es di-
videix: Maó (capital administrativa de l’illa), Ciutadella  
, Alaior, Ferreries, es Mercadal, es Castell, Sant Lluís 
i es Migjorn Gran.

Es Mercadal

Ferreries

Es Migjorn 
Gran

Ciutadella

Alaior

Maó

Sant Lluís

Es 
Castell

Municipis de Menorca
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2300.aC Cultura pre-talaiòtica. Edat de 
Ferro. Primers indicadors de la presència 

humana a les Balears. (Img: Naveta d’es Tudons, 

1200.aC)

1000.aC Cultura talaiòtica. Edat de Bronze. 
Màxim exponent de les construccions megalítiques 
a la Mediterrània. (Img: Taula del poblat talaiòtic de 

Talatí de Dalt, 1000.aC)

123.aC Conquesta romana de les Illes 
Balears. (Img: Vas de vidre trobat a les runes 

de la ciutat romana de Sanisera, Sa Nitja. 

S.II.aC)

455 Vàndals germànics. Invasió i annexió al 
seu imperi.

534  Imperi Bizantí. Conquesta dels territoris 
vàndals per part dels bizantins. Proliferació de 

basíliques paleocristianes a Menorca 

(Img: Basílica paleocristiana de Son Bou S.V)

903 Califat de Córdoba. Dominació musulmana 
(Img: Castell de Sen Agayz o Santa Àgueda, residència 

dels governadors musulmans a Ferreries 1232)

RESUM CRONOLÒGIC
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1535 Saqueig a Maó pel corsari turc 
Aruj Barbarossa

 (Img: Litografia de Barbarossa per 

Charles-Etienne Motte)

1558 Saqueig a Ciutadella 
pel corsari turc Pialí Bajá 

(Img: Gravat de Pialí Bajá)

1287 Conquesta Catalana. El Rei Alfons III expulsa els 
musulmans i incorpora Menorca a la Corona d’Aragó que el 

1295 la cediría al Regne de Mallorca. Repoblació total de l’illa 
amb catalans cristians. 

(Img: Estatua d’Alfons III el Liberal a Maó)

1802 Sobirania Espanyola. Amb 
el Tractat d’Amiens Espanya recupe-
ra Menorca a canvi de renunciar al 
penyal de Gibraltar. (Img: Fortalesa 

d’Isabel II a La Mola de Maó 1875)

1983 Estatut d’Autonomia. Creació 
del Govern de les Illes Balears i Consell 
Insular de Menorca (Img: Seu del CIMe 

a Maó)

1708 Domini Britànic. Pel Tractat d’Utrecht, 
Menorca passa a formar part d’Anglaterra, 

amb intermitents setges i dominis per part de 
França (1756-1763) i Espanya (1782-1798). 
Establiment de la nova capital a Port-Mahón 

(actual Maó) i fundació de Georgetown (Actual 
Es Castell). (Img: Son Granot, típica casa colo-

nial menorquina de l’època britànica 1712)
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El 8 d’Octubre de 1993 la UNESCO va declarar l’illa de 
Menorca Reserva de la Biosfera, donat l’harmónic equilibri 
entre el desenvolupament de les activitats econòmiques, 
el consum de recursos i la conservació d’un patrimoni 
històric, cultural, biològic i paisatgistic d’excel·lent qualitat.

L’illa és un territori amb un paisatge rural enriquit per la 
presència d’ecosistemes naturals d’alt valor biològic, un 
clima mediterrani benèvol i una geografia d’espectacular 
bellesa. La baixa densitat de població i la pervivència de 
les activitats econòmiques tradicionals són els factors res-
ponsables del bon estat de conservació d’aquests paisat-
ges i ecosistemes, fet que va permetre a Menorca incor-
porar-se a la xarxa formada per les més de 400 Reserves 
de la Biosfera del món.

La zona amb un major valor natural i biològic és la del 
Parc Natural de s’Albufera d’es Grau, de 5000 hec-
tàrees d’extensió i que ocupa una gran porció del nord-est 
del territori. A més a més 19 Àrees Naturals d’Especial 
Interès (ANEI) i 15 Zones d’Especial Protecció d’Aus 
(ZEPA) s’asseguren de preservar i protegir els valors me-
diambientals de gairebé mitja illa. Al seu torn, la Reserva 
Marina del Nord de Menorca també salvaguarda els frà-
gils ecosistemes marins al nord de l’illa, patrimoni natural 
d’interès mundial.

Podem definir unes característiques generals per a aquestes zones seguint el que estipula el Pla Terri-
torial Insular (PTI) del 2003:

Zona Nucli
És la zona de la reserva amb la màxima protecció legal, que ha d’assegurar la protecció, a llarg 
termini, de la biodiversitat in situ. La zona nucli de la reserva de biosfera de Menorca és el Parc 
Natural de l’albufera des Grau, l’illa d’en Colom i el cap de Favàritx i la seva zona d’influència.

Zona d’esmorteïment o tampó
Està compresa per aquells espais on només es poden fer activitats compatibles amb la protecció 
de la zona nucli de la reserva. Entre aquestes activitats cal destacar la investigació científica, 
l’educació i formació ambiental, i activitats turístiques i recreatives.
Aquesta zona d’esmorteïment es correspon amb la delimitació de les àrees naturals d’especial 
interès (ANEI) derivades de la Llei d’espais naturals de Balears. Aquesta zona tampó comprèn, 
aproximadament, un 41% del territori insular.

Zona de transició
És el territori centrat a donar suport a la funció de desenvolupament socioeconòmic de la reserva 
i abraça tot la resta del territori insular.

La forta presència del turisme al territori menorquí durant la temporada d’estiu obliga a gestionar amb 
especial deteniment l’impacte d’aquests milers de visitants sobre els esmentats hàbitats naturals. La 
desestacionalització del turisme, així com el canvi del model turístic convencional cap a un mo-
del més sostenible i ecològic, són mesures que haurien de ser de primordial aplicació per les auto-
ritats competents en la matèria i que s’han volgut incorporar al màxim en la redacció d’aquest projecte.

RESERVA DE LA BIOSFERA
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LLEGENDA 
 Parc Natural S’Albufera d’Es Grau
 Zona d’esmorteiment o tampó (ANEI)
 Reserves marines 0escala 1:200000 Zonificació de la Reserva de la Biosfera5000 m
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És molta la gent que afirma que l’illa de Menorca és plana degut a que no presenta formacions muntanyoses 
d’importància (El Toro, el cim més elevat, mesura tan sols 358m), però la realitat és que gran part del territori 
menorquí es troba dibuixat per una topografia molt accidentada. Al litoral els desnivells acumulats entre 
les cales i els escarpats penyasegats arriben als 125m, mentre que a l’interior, l’erosió dels torrents a la roca 
calcària (sobre tot a la vessant sud) han donat lloc a profunds barrancs naturals.

Malgrat l’anteriorment exposat, la inexistència de serralades o formacions muntanyoses importants suposen 
la desprotecció del territori enfront els poderosos vents de tramuntana, fet que ha fet merèixer a Menorca el 
sobrenom de “illa del vent”.

A l’hivern són freqüents els temporals marítims, els forts vents huracanats i les tempetes elèctriques, mentre 
que a l’estiu el clima esdevé amable i molt càlid, amb la omnipresència de l’elevada humitat ambiental.

Mar en calma

Forta  maror

Altes temperatures

Cap de fibló

Cel clar

Tempresta elèctrica

Suau brisa marina

Acció del vent

GEOGRAFIA I CLIMA
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0escala 1:200000 Geografia5000 m
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La singular distribució geològica de l’illa divideix el territori logitudinalment gairebé per la meitat, des de Sa 
Colàrsega d’el Port de Maó fins a Cala Morell, al nord de Ciutadella. Aquestes dues meitats geològiques 
s’anomenen habitualment “Tramuntana” i “Migjorn”. 

La part més antiga de l’illa es troba a la zona nord (Tramuntana), on s’observa un contrast de materials de 
diferents colors, edats i composició. Aquesta regió presenta un relleu accentuat per penyasegats, petites valls 
i turons.

Diferentment, la zona sud (Migjorn), molt més moderna, presenta una composició més homogènia i amb un 
relleu pla trencat només per la formació d’un gran nombre de barrancs originats per l’acció de l’aigua sobre 
els materials calcaris. Aquest fenòmen fa aparèixer a la zona sud nombroses coves i cavitats subterrànies.

Aquestes marcades diferències geològiques generen un contrast potent de paisatges molt característics.

Miocè. 25 M d’anys. Paisatge sorrenc 
compost per roques calcàries i calcarenítes 
on hi predomina el típic marès de Menorca.

La Menorca blanca La Menorca grisa La Menorca vermella La Menorca negra

Juràssic i Cretàci. 200 M d’anys. Paisatge petri 
compost per una gran varietat d’estrats on hi predo-
minen les dolomies i roques calcàries.

Triàsic. 250 M d’anys. Paisatge vermellós d’estrats 
sedimentaris compost per margues i gresos vermells 
on  hi destaquen les acumulacions d’argil·les.

Paleozoic. 400 M d’anys. Paisatge de material 
carbonífer compost per gresos i lloselles on desta-
ca la pissarra negra.

GEOLOGIA I PAISATGE
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Zones geològiques

LLEGENDA 
 Miocè (25 M d’anys)
 Juràssic i Cretaci (200 M d’anys)
 Triàsic (250 M d’anys)
 Paleozoic (400 M d’anys) 0escala 1:200000 5000 m
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Penyassegats i tanques de paret seca a Punta Nati
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EL CAMÍ DE CAVALLS
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El Camí de Cavalls és una antiga ruta que voreja completament l’illa de Menorca. Es creu que 
alguns trams podrien estar creats des del segle XIV, mentre que la construcció d’altres trams ha 
estat atribuïda als francesos durant la seva ocupació  (1756-1763). Aquesta ruta es va construir 
amb una funció militar, per a garantir la vigilància de la costa mitjançant la unió de les diferents 
torres i punts de vigilància i facilitar així l’agrupament de les tropes en cas d’un desembarcament 
enemic.

El Camí de Cavalls forma part de la identitat col·lectiva de menorca, essent un patrimoni històric 
i cultural de gran importància i que permet copsar la varietat biològica, paisatgística i etnològica 
de l’illa.

A la fi de la dècada de 1980 es va iniciar una campanya popular per a la defensa del Camí de 
Cavalls pels seus valors patrimonials, històrics i paisatgístics, que portaria a l’obertura de 
l’expedient per a declarar-lo bé d’interès cultural.

L’ús del camí ha generat conflictes entre els propietaris i els excursionistes, ja que molts trams 
passaven per propietats privades i els particulars no sempre reconeixien el dret d’accés a les 
seves finques. 

El 21 de desembre de l’any 2000, el Parlament de les Illes Balears va aprovar la Llei del Camí 
de Cavalls, per la qual el camí passà a ser considerat com una realitat històrica i cultural del poble 
de Menorca i que tingué com a objectiu establir un pas públic sobre el traçat original del Camí de 
Cavalls, amb l’objecte de permetre el seu ús general, lliure i gratuït. 

Posteriorment, un Pla Especial va establir el seu recorregut oficial i va possibilitar diversos convenis 
i expropiacions, ja que el camí travessava 120 finques privades. Des de l’any 2010, després del 
seu acondicionament i marcatge, ja se’n pot gaudir a peu, en bicicleta o a cavall. 

HISTÒRIA

ETAPES
El Camí de Cavalls té una extensió de 185 km els quals s’han dividit en 20 etapes. Encara 
que la seva alçada màxima sigui només de 125 metres, el desnivell positiu acumulat arriba 
als 4000. 

No hi ha un punt de partida establert, ja que al tractar-se d’un recorregut circular es pot 
començar des de qualsevol punt, però el KM 0 s’ha establert a Sa Colàrsega del Port de Maó. 
S’ha homologat com a GR 223 i està senyalitzat amb pilones de fusta cada 50-100 metres 
i panells informatius a l’inici de cada etapa.

Les indicacions sobre la durada de cada etapa són orientatives. Per a un recorregut a peu 
en el que es vulgui gaudir de les platges, cales i descobrir altres rutes, monuments i espais 
naturals, el recomanable és no fer més de 2 etapes per dia (una al matí i una a la tarda), 
de manera que completar el Camí de Cavalls suposaria un itinerari de 10 díes de viatge. 

Els km recorreguts en un dia també depenen de l’epoca de l’any en que es realitzi, degut a la 
diferència d’hores de sol. No és gens recomanable prosseguir el camí un cop s’hagi fet fosc, 
doncs pot representar perills de perdre’s o patir algun accident.
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ETAPES
0 MAÓ

1 ES GRAU

2 FAVÀRITX

3 ARENAL D’EN CASTELL

4 CALA TIRANT

5 BINIMEL·LÀ6 ETS ALOCS
7 ALGAIARENS

8 CALA MORELL

9 PUNTA NATI

10 CIUTADELLA

11 CAP D’ARTRUTX
12 CALA’N TURQUETA

13 CALA GALDANA

14 SANT TOMÀS

15 SON BOU

16 CALA’N PORTER

17 BINISAFÚLLER

18 PUNTA PRIMA

19 CALA SANT ESTEVE

LLEGENDA 
 Traçat actual del Camí de Cavalls
 Punt d’inici/final d’etapa 0escala 1:200000 Etapes del Camí de Cavalls5000 m
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0-1 MAÓ - ES GRAU

5-6 BINIMEL·LÀ - ETS ALOCS

1-2 ES GRAU - FAVÀRITX

6-7 ETS ALOCS - ALGAIARENS

Durada: 10 Km  - 3 h 30 min
Dificultat: Mitjana
Desnivell: 400 m
Passa per: Sa Mesquida, Es Grau

Durada: 8,9 Km  - 5 h
Dificultat: Alta
Desnivell: 300 m
Passa per: Cala en Calderer, Cala Barril, Pregonda

Durada: 8,6 Km  - 3 h 30 min
Dificultat: Mitjana
Desnivell: 400 m
Passa per: Cala tamarells, Cala Rambles, Cala Morella, 
Platja d’en Tortuga

Durada: 9,7 Km  - 4 h 30 min
Dificultat: Mitjana
Desnivell: 330 m
Passa per:El Pilar, Pla de Mar

2-3 FAVÀRITX - ARENAL D’EN CASTELL

7-8 ALGAIARENS - CALA MORELL

3-4 ARENAL D’EN CASTELL- CALA TIRANT

8-9 CALA MORELL - PUNTA NATI

4-5 CALA TIRANT - BINIMEL·LÀ

9-10 PUNTA NATI - CIUTADELLA

Durada: 13,6 Km  - 5 h
Dificultat: Mitjana
Desnivell: 180 m
Passa per: Far de Favàritx, Cala Calders, Salines de 
Mongofre, Addaia

Durada: 15,4 Km  - 2 h 10 min
Dificultat: Mitjana
Desnivell: 330 m
Passa per: Ses Fontanelles, Biniatram

Durada: 10,8 Km  - 4 h
Dificultat: Baixa
Desnivell: 85 m
Passa per: Son Parc, Cala Pudent, Cala Roja, Cala 
Blanca

Durada: 7 Km  - 3 h
Dificultat: Baixa
Desnivell: 215 m
Passa per: Calesmorts, Pont d’en Gil

Durada: 9,6 Km  - 4 h
Dificultat: Mitjana
Desnivell: 170 m
Passa per: Sanitja, Ferragut i Cavalleria, Cala Mica

Durada: 10,5 Km  - 4 h
Dificultat: Baixa
Desnivell: 215 m
Passa per: Torre del Ram, Cala en Blanes, Sa Farola
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10-11 CIUTADELLA - CAP D’ARTRUTX

15-16 SON BOU-CALA’N PORTER

11-12 CAP D’ARTRUTX - CALA TURQUETA

16-17 CALA’N PORTER - BINISAFÚLLER

Durada: 13,2 Km  - 5 h
Dificultat: Baixa
Desnivell: 20 m
Passa per: Santandria, Cala Blanca, Cala en Bastó, 
Marina de Son Olivar

Durada: 8 Km  - 3 h 30 min
Dificultat: Mitjana
Desnivell: 235 m
Passa per:  Llucalari, Barranc de Cala’n Porter

Durada: 13,3 Km  - 5 h
Dificultat: Mitjana
Desnivell: 160 m
Passa per: Son Saura, Es Talaier, Cala en Turqueta

Durada: 11,8 Km  - 4 h 30 min
Dificultat: Baixa
Desnivell: 200 m
Passa per: Calescoves, Es Canutells

12-13 CALA TURQUETA - CALA GALDANA

17-18 BINISAFÚLLER -PUNTA PRIMA

13-14 CALA GALDANA - SANT TOMÀS

18-19 PUNTA PRIMA - CALA SANT ESTEVE

14-15 SANT TOMÀS - SON BOU

19-0 CALA SANT ESTEVE - MAÓ

Durada: 6,4 Km  - 2 h 30 min
Dificultat: Baixa
Desnivell: 160 m
Passa per: Macarella i Macarelleta

Durada: 8,1 Km  - 3 h 30 min
Dificultat: Baixa
Desnivell: 200 m
Passa per: Binibèquer, Biniancolla

Durada: 10,8 Km  - 4 h 30 min
Dificultat: Mitjana
Desnivell: 250 m
Passa per: Cala Mitjaneta, Cala Mitjana, Barranc de 
Trebalúger, Binigaus

Durada: 7,3 Km  - 2 h 40 min
Dificultat: Baixa
Desnivell: 185 m
Passa per: Alcalfar, Cala Rafalet

Durada: 6,4 Km  - 2 h 30 min
Dificultat: Baixa
Desnivell: 235 m
Passa per: Talis, Prat de Son Bou

Durada: 6 Km  - 2 h 20 min
Dificultat: Baixa
Desnivell: 185 m
Passa per: Es Castell

ETAPES
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Indicadors

Barrera menorquina Plànols informatius



27

ELEMENTS IDENTIFICATIUS

Senyals indicatives Altres indicadors
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Tot i que no són gaire freqüents, la majoria de 
trams que transcorren per carretera  no estan 
adaptats per als viatgers que recorren el Camí 
de Cavalls. Això representa un grau de perillositat 
important, ja que en molts casos la manca d’un 
marge apropiat a la carretera obliga als caminants 
a transitar per sobre de la calçada.

Tram per carretera

Al vorejar l’illa, el Camí de Cavalls travessa molts 
nuclis de població on el traçat del camí es fusiona 
amb la trama urbana de carrers. Generalment són 
trams curts, amb poca pendent i amb la presència de 
serveis i equipaments, fet que ajuda a l’abastiment de 
provisions dels viatgers.  

Tram per nucli urbà

Els camins rurals que permeten el pas de vehícles, 
normalment transcórren per zones de cultiu o per llocs 
(terme menorquí per a referir-se a les cases de camp). 
Es tracta de camins amb una pendent moderada o 
baixa i sense obstacles importants, la qual cosa els fa 
de fàcil transitabilitat.

Tram per camí rural rodat

Els viaranys, sendes i altres camins rurals no 
rodats conformen la major part del recorregut 
del Camí de Cavalls. Aquests acostumen a ser 
els que transcórren per zones naturals aïllades 
dels nuclis urbans i presenten els paisatges 
més impressionants. En alguns casos les fortes 
pendents i la naturalesa feréstega dels mateixos 
poden representar un gran esforç físic per part 
dels viatgers.

Tram per camí rural no rodat

TIPUS DE TRAM
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LLEGENDA 
 Tram per camí rural no rodat
 Tram per camí rural rodat
 Tram per nucli urbà
 Tram per carretera 0escala 1:200000 Tipus de tram5000 m
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El mitjà de transport més utlitzat per a recórrer 
el Camí de Cavalls és el més antic de tots: 
caminant. El senderisme, trekking i trail running 
són activitats molt exteses a aquest recorregut. El 
camí interacciona amb altres rutes de senderisme 
molt interessants, com al sud el Camí del Litoral, 
que va des de Cala Galdana a Binigaus, o  les 
rutes dels barrancs de Binigaus i de Son Boter 
fins al municipi d’Es Migjorn Gran.

La cultura del cavall és molt present a Menorca; el 
cavalll de raça menorquina és apreciat arreu del món 
per  la seva  musculatura atlètica, la resistència física, 
l’esbeltesa, l’alçada del seu cos i el temperament noble 
i elegant.
El Camí de Cavalls, com el seu propi nom indica, des 
dels seus orígens es recorria  amb aquest mitjà de 
transport. És per això que actualment la majoría del seu 
traçat encara és possible de transitar-lo a cavall.

Gran part del Camí de Cavalls és practicable en 
bicicleta. Al plànol observem la gran oferta de rutes 
alternatives de BTT i mountain bike que complementen 
i s’integren amb el Camí de Cavalls, obviant altres trams 
del mateix que transcorren per carretera, camins rurals 
o urbanització que també son perfectament aptes per 
a bicicletes.

Gairebé el 100% del litoral menorquí és apte per 
a ser  recorregut en kayac, piragüa o altres petites 
embarcacions sense motor. Degut al contacte 
constant del Camí de Cavalls amb la  costa, es 
pot combinar amb alguns trajectes o excursions 
vorejant el litoral directament per via marítima.

Rutes de senderisme Rutes eqüesres Rutes cicloturístiques Rutes en kayac

INTERACCIÓ AMB ALTRES RUTES
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LLEGENDA 
 Rutes de senderisme
 Rutes eqüestres
 Rutes de cicloturisme
 Rutes en kayac 0escala 1:200000 Interacció amb altres rutes5000 m
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L’ILLA DELS 7 FARS

Els forts temporals marítims han provocat, al llarg de la història, nombrosos naufragis a les costes de Menorca. 
Aquest fet, juntament amb la necessitat de senyalitzar penyals i roques, ha propiciat la successiva construcció de fars 
tant a l’entrada dels ports de Maó i Ciutadella com als principals caps de l’illa. L’últim far que es va construïr va ser el 
del Cap de Favàritx, inaugurat el 1922.

Aquestes construccions les podem entendre com guies, no només per als grans vaixells, sinó també per al pelegrí 
que segueix els senders del Camí de Cavalls i veu en les seves torres majestuoses i en les seves llums parpadejants 
una fita on arribar. Si bé el Camí de Cavalls no passa  estrictament per l’emplaçament de tots els 7 fars, al trobar-se 
aquests al litoral, estan relacionats directament al traçat del camí, essent un apèndix del mateix.

LES FITES

Far de Favàritx
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L’ILLA DELS 7 FARS

Far de Favàritx

Far de l’Illa de l’Aire

Far de San Carles

Far de Cavalleria

Far de Punta Nati

Far de Cap d’Artrutx

Far de Sa Farola

LLEGENDA 
 Traçat actual del Camí de Cavalls
 Fars 0escala 1:200000 Localització dels fars5000 m
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ELS FARS

Abast nominal
26 milles nàutiques.

Altura sobre nivell del mar
94 m.

Aparença lluminosa
Grup de 2 llampades cada 10 segons.

Aparença diürna
La torre blanca de 15m d’alçada sobre casa blanca.

Abast nominal
21 milles nàutiques.

Altura sobre nivell del mar
47 m.

Aparença lluminosa
Grup de 1 + 2 llampades cada 15 segons.

Aparença diürna
La torre blanca amb banda helicoidal negre de 28 m 
sobre casa blanca de dos pisos.

Abast nominal
13 milles nàutiques.

Altura sobre nivell del mar
22 m.

Aparença lluminosa
Grup de 2 ocultacions cada 6 segons.

Aparença diürna
Pescant a bandes blanques i negres de 10m amb 
base blanca.

Far de Cavalleria (1857) Far de Favàritx (1922) Far de Sant Carles (1918)

Projectat per Antonio López Montalvo sobre un dels 
penyassegats més impressionants de l’illa. Malgrat la 
instal·lació d’aquest far es van seguir produïnt constants 
naufragis a la costa nord de Menorca, fet que va motivar 
la construcció dels fars  de Favàritx i Punta Nati. 

Projetat per Mauro Serret. El 1917 es varen començar 
les obres però no es va acabar fins el 1922 degut a la 
falta de fons i les protestes de l’antic propietari del terreny 
per no haver rebut indemnització per l’expropiació. 
Actualment a l’interior s’allotja una exposició de senyals 
marítimes oberta només a escoles i associacions.

Projectat per Anotnio López Montalvo a prop d’una 
bateria militar. El far obstaculitzava les pràctiques 
de tir (els projectils havien arribat a entrar dintre les 
dependències del torrer) fet que es va sol·lucionar 
amb l’enderroc de l’edifici i la substitució per un 
pescant metàl·lic plegable.
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Abast nominal
18 milles nàutiques.

Altura sobre nivell del mar
53 m.

Aparença lluminosa
 1 llampada cada 5 segons.

Aparença diürna
Torre a bandes blanques i negres de 38m amb 
casa blanca.

Abast nominal
18 milles nàutiques.

Altura sobre nivell del mar
45 m.

Aparença lluminosa
Grup de 3 llampades cada 10 segons.

Aparença diürna
Torre a bandes blanques i negres de 34m sobre casa 
blanca.

Abast nominal
14 milles nàutiques.

Altura sobre nivell del mar
21 m.

Aparença lluminosa
1 llampada cada 6 segons.

Aparença diürna
Torre a bandes verticals blanques i negres de 13m 
sobre casa blanca.

Abast nominal
18 milles nàutiques.

Altura sobre nivell del mar
42 m.

Aparença lluminosa
Grup de 3 + 1 llampades cada 20 segons.

Aparença diürna
Torre de 19m de mamposteria de pedra 
autòctona de marès i cases del mateix material.

Far de l’Illa de l’Aire (1860) Far de Cap d’Artrutx (1859) Far de Sa Farola (1863) Far de Punta Nati (1913)

Projecte redactat per Emili Pou. Construïda en 
pedra, va ser la torre de far més alta de Balears. 
La destinació dels torrers i familiars va ser de les 
més dures degut a l’aïllament a aquest petit illot.

Projectat per Emili Pou a les immediacions d’una cova 
submarina que produïa tremolors a l’edifici, fet que va 
motivar la remodelació de la torre amb un disseny reforçat 
per contraforts, encara únic avui en dia a les Balears.

Projectat per Emili Pou a la bocana del port de Ciutadella.
Els embats de la mar arribaven a entrar a les dependències 
del torrer i s’hi va alçar un mur de protecció per 
salvaguardar el far els dies de temporal. 

Projectat per Mauro Serret i construït en només 
14 mesos. La proximitat d’un bufador a les 
roques que, amb temporals de tramuntana, emet 
unes columnes d’aigua, ha produït al llarg dels 
anys problemes de manteniment al far.
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Es varen construir a finals del S.XVIII i tenien com a finalitat impedir el fondejat a les esquadres que pretenien 
desembarcar a l’illa. Durant aquesta època Menorca va ser disputada per francesos, britànics i espanyols degut a 
la seva posició estratègica al Mediterrani.

Es varen construir unes 15 torres, unes pels espanyols i les altres pels anglesos. L’estructura d’aquest tipus de 
torre era cilíndrica i robusta, fetes amb pedra autòctona. S’organitzen en planta baixa, pis intermig i terrassa de 
combat. Aquestes torres havien de resistir l’atac i el foc dels navius, motiu pel qual actualment algunes s’han 
perdut per complet.

LES TORRES DE VIGILÀNCIA

Torre d’Alcalfar
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LLEGENDA 
 Traçat actual del Camí de Cavalls
 Torre de defensa

Torre de Sanitja
Torre de Fornells

Torre d’Addaia

Torre de Rambla

Torre de Sa Mesquida

Torre de Sa Teulera

Torre d’en Penjat

Torre d’Alcalfar

Torre de Son Ganxo

Torre d’Es Castellar

Torre de Sant Nicolau

LES TORRES DE VIGILÀNCIA

0escala 1:200000 Localització de les torres de defensa5000 m
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Torre de Sanitja (1800-1802)
Construida per enginyers militars britànics. 
De propietat privada, actualment en abandonament i molt mal 
estat de conservació.

Torre de Rambla (1789-1802)
Construida per enginyers militars britànics. 
De propietat pública (Demarcació de Costes), en abandonament 
i en molt mal estat de conservació.

Torre de Sa Mesquida (1798-1802)
Construida per enginyers militars britànics. 
De propietat privada, s’utilitza com a magatzem particular al servei 
de la casa existent dintre de la mateixa parcel·la.

Torre de Sa Teulera (1799)
Construida per enginyers militars britànics. 
De propietat pública (Ministeri de Defensa), actualment restaurada 
per a visites.

Torre d’en Penjat (1798)
Construida per enginyers militars britànics. 
De propietat pública (Ministeri de Defensa), abandonada però en 
bon estat de conservació.

LES TORRES
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Torre d’Alcaufar (1786-1787)
Construida per enginyers militars espayols. 
De propietat pública (Consell Insular de Menorca), tancada a visites 
però en bon estat de conservació.

Torre de Son Ganxo (1787)
Construida per enginyers militars espayols. 
De propietat pública (Consell Insular de Menorca), reconvertida en 
casa de colònies, disposa de cuina, menjador i banys.

Torre d’Es Castellar (1799-1802)
Construida per enginyers militars britànics. 
De propietat pública (Consell Insular de Menorca), restaurada i apte 
per a visites, sense cap altre ús.

Torre de Sant Nicolau (1680-1682)
Construida per enginyers espanyols. 
De propietat pública (Ajuntament de Ciutadella), actualment 
restaurada. Conté un museu sobre fortificacions a Ciutadella.

Torre de Fornells (1801-1802)
Construida per enginyers militars britànics. 
De propietat pública (Consell Insular de Menorca), actualment 
restaurada i convertida en centre d’interpretació.

Torre d’Addaia (1800)
Construida pels anglesos.
De propietat privada, actualment es troba dintre d’una parcel·la 
privada de l’urbanització Port d’Addaia. Està tancada al públic i no 
alberga cap ús, essent el seu estat de conservació molt bò.

LES TORRES
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Penyals de La Mola de Fornells
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PROBLEMÀTIQUES
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Per a un bon funcionament d’una ruta de pelegrinació és de vital importància la presència de llocs d’hospedatje 
on descansar i passar la nit. Al Camí de Santiago hi ha una gran quantitat de refugis i albergs per als peregrins, 
molts d’ells subvencionats per l’església, l’administració pública o altres associacions. El preu acostuma a 
ser gratuït o molt reduït, oferint al visitant la possibilitat de deixar algun donatiu per al manteniment de les 
instalacions.

El tram del Camí de Santiago francès que va de Ponferrada (León) a Triacastela (Lugo), comprèn 73,6 Km 
dividits en 3 etapes de la ruta. Només en aquest tram de recorregut trobem un total de 19 albergs o refugis 
amb els serveis mínims d’higiene, cuina i lliteres per a que els caminants puguin passar la nit.

AL CAMÍ DE SANTIAGO

OFERTA D’ALLOTJAMENT
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AL CAMÍ DE SANTIAGO

OFERTA D’ALLOTJAMENT

Tram Ponferrada - Tricastela  del Camí de Santiago
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Cala Morell
0 Albergs i hostals
0 Hotels
3 Apartaments i apartahotels
11 Cases i xalets

Cala en Forcat - Los Delfines
0 Albergs i hostals
3 Hotels
15 Apartaments i apartahotels
21 Cases i xalets

Ciutadella
7 Albergs i hostals
12 Hotels
2 Apartaments i apartahotels
4 Cases i xalets Cala Blanca

0 Albergs i hostals
5 Hotels
14 Apartaments i apartahotels
15 Cases i xalets

Cap d’Artrutx - Son Xoriguer
0 Albergs i hostals
5 Hotels
13 Apartaments i apartahotels
13 Cases i xalets
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Per a establir una comparació entre el Camí de Santiago i el de Cavalls, prenem un tram d’aquest últim 
comprès per 8 etapes (de Cala Morell a  Cala’n Porter), amb una longitut total de 75,6 Km, aproximadament 
la mateixa que la secció de Camí de Santiago estudiada anteriorment.

Podem observar l’abundant oferta turística d’hotels, apartaments, apartahotels i cases de vacances (els 
preus oscil·len entre els 50 euros i 500 euros la nit) situats als nuclis de població.

L’única oferta d’albergs i hostals juvenils es troba concentrada a Ciutadella (la segona població en 
importància després de Maó) que compta amb 7 establients d’aquest tipus. Tot i així  els preus per nit a 
aquests allotjaments van dels 25 euros als 40 euros.

D’altra banda, les zones habilitades per a acampar son molt limitades a la illa: només es troben 2 càmpings 
a la meitat sud, deixant sense alternatives als viatgers que busquen dormir a l’aire lliure, i acampar a una platja 
representa exposar-se a multes molt elevades.

AL CAMÍ DE CAVALLS

Cala Galdana
0 Albergs i hostals
4 Hotels
11 Apartaments i apartahotels
8 Cases i xalets

Sant Tomàs
0 Albergs i hostals
3 Hotels
3 Apartaments i apartahotels
0 Cases i xalets

Càmping s’Atalaya

Càmping Son Bou

Son Bou
0 Albergs i hostals
2 Hotels
8 Apartaments i apartahotels
15 Cases i xalets

Cala’n Porter
0 Albergs i hostals
4 Hotels
6 Apartaments 
10 Cases i xalets

OFERTA D’ALLOTJAMENT

Tram Cala Morell - Cala’n Porter del Camí de Cavalls
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Menorca està esdevinguent cada cop més un destí turístic europeu de primer ordre degut principalment a la bellesa 
de les seves platjes i dels seus paratges naturals. Això atreu a un perfil de turisme que busca platjes, navegació i un 
clima càlid. 

La concentració massiva de turistes els mesos d’estiu i la poca afluència de visitants la resta de l’any genera un fort 
contrast mensual en l’economia menorquina que es sustenta principalment en el sector terciari.

Si bé és cert que el model turístic seguirà depenent fortament de la temporada d’estiu com no podria ser d’altra 
manera al tractar-se d’una illa mediterrània, es poden explotar altres recursos que siguin d’interès per a un altre caire 
de turistes durant la resta de l’any i compensin aquesta estacionalització. 

L’agroturisme i els hotels rurals s’han anat obrint camí lentament en el panorama de l’oferta turística menorquina 
durant els darrers 10 anys, i tot i representar un sector més enfocat a la sostenibilitat, a illes com Menorca aquest 
tipus de turisme encara es manifesta com un mercat de luxe relacionat directament amb el turisme extranger d’alt 
standing.

Promocionar un tipus d’oferta turística low cost  encarada a l’esport, el senderisme i la natura podria obrir les 
portes de Menorca a un mercat en plena expansió i ajudar amb la desestacionalització del model turístic.

ESTACIONALITZACIÓ DEL TURISME

Cala Macarelleta i Maó a l’estiuCala Macarelleta i Maó a l’hivern
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Font: : Estadístiques de turisme de l’Agència de Turisme de les Illes Balears, IBESTAT. Elaboració: Pròpia

ENTRADA MENSUAL DE TURISTES PER ANY (2001-2014)



48
Cala Pregonda
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ESTRATÈGIA
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Entenem el pelegrinatge com un viatge d’un punt d’origen a un punt de destí motivat per la recerca espiritual o la 
resolució d’algun conflicte o motiu personal. Històricament el terme de pelegrinatge ha estat lligat a la religió, però 
avui en dia i cada cop més aquest acte de “fe” està promogut  per qüestions culturals, esportives o d’aprenentatge 
personal.

El Camí de Cavalls és una ruta llarga i dura, amb una gran quantitat d’obstacles a superar i amb un vincle amb la 
natura molt intens. Per al caminant, ciclista o genet representa un repte de superació personal i una recerca de les 
meravelles naturals amagades al litoral menorquí, descobertes des d’un punt de vista únic i privilegiat.

Sense tenir una intenció religiosa, és un camí que contempla tots els requisits per a esdevenir una ruta de pelegrinatge, 
ja que a cada etapa sempre hi ha una fita o objectiu a assolir i, cada meta assolida suposa una recompensa personal 
i una motivació per a continuar.

La proposta d’aquest projecte es centra en l’establiment d’uns equipaments d’allotjament low cost amb les 
infrastructures mínimes necessàries per a garantir l’abastiment d’aigua, la higiène i el descans dels excursionistes que 
vulguin completar la volta a l’illa de Menorca.

Amb el suport d’aquesta xarxa de refugis, el Gran Recorregut GR-223, conegut com Camí de Cavalls, esdevindria una 
fita en el panorama internacional de l’excursionisme i atrauria a un nombre important de visitants, tant nacionals, com 
extrangers interessats en un turisme esportiu i cultural, durant tot l’any, contribuïnt lleugerament a trencar la tendència 
estacionalitzada del turisme.

La creació de 19 punts de pernoctació o refugis suposaria a l’excursionista la possibilitat d’organitzar el seu viatge 
en 10 dies o menys, garantint la trobada d’un d’aquests equipaments aproximadament dos cops per jornada, un al 
migdia i un altre al vespre.

REFUGIS DEL CAMÍ DE CAVALLS
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REFUGIS DEL CAMÍ DE CAVALLS

LLEGENDA 
 Traçat del Camí de Cavalls
 Punt d’inici/final d’etapa (aproximadament 1/2 jornada)
 Implantació de refugi del Camí de Cavalls

0escala 1:200000 Implantació geogràfica dels refugis.

02. Refugi Binillautí

03. Refugi Far de Favàritx

04. Refugi Torre d’Addaia

05. Refugi Son Parc

06. Refugi Fornells

07. Refugi Far de Cavalleria

08.Refugi Pregonda
09. Refugi Ets Alocs10. Refugi Cala Morell

11. Refugi Far de Punta Nati

12. Refugi Sa Farola

13. Refugi Far de Cap d’Artrutx 14. Refugi Es Talaier

15. Refugi Son Carabassa

16. Refugi Llucalari

17. Refugi Es Canutells

18. Refugi Torre de Son Ganxo

19. Refugi Torre d’en Penjat

01. Refugi Sa Colàrsega

5000 m
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Les úniques dades sobre el nombre orientatiu d’usuaris del Camí de Cavalls han estat aportades per diversos    
estudis socioambientals realitzats el 2008 i el 2013 com a treballs de final de carrera d’alumnes de Ciències 
Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona (veure bibliografia).

Segons les dades de pressió humana al Camí de Cavalls aportades per aquests estudis, la mitjana d’ 
excursionistes multietapa que transiten per un tram del Camí de Cavalls en un dia és de 3,71 a l’agost 
del 2008 i de 5,75 a l’octubre de 2013. Aquests excursionistes multietapa són aquells que realitzen tots o 
varis trams seguits del recorregut i són els potencials usuaris d’aquests refugis, sense contemplar tota la resta de 
persones que transiten el Camí de Cavalls diàriament només per qüestions d’accessibilitat a alguna platja o per a 
realitzar una excursió puntual.

A aquestes dades hem d’afegir tres observacions importants:

 -L’afluència de visitants a Menorca creix al voltant d’un 6,5% per any.

 -La presència de turistes a l’octubre és al voltant d’un 16% en comparació a la màxima d’agost, degut  
 a la diferència estacional.

 -A partir del 2010, amb la senyalització del Camí de Cavalls i l’obertura total d’aquest al pas públic, el  
 nombre d’excursionistes multietapa va créixer significativament per les millores d’accessibilitat i per tant,  
 les dades del 2013 s’acosten molt més a la realitat actual.

Tenint en compte aquests factors, podem fer un càlcul hipotètic per a determinar la pressió humana actual, amb 
la qual cosa podriem prendre com a valors orientatius els següents:

 Una mitjana d’entre 7 i 20 excursionistes multietapa transiten per un tram del Camí 
de Cavalls en un día de temporada alta.

 
Una mitjana d’entre 4 i 13 excursionistes multietapa transiten per un tram del Camí 
de Cavalls en un día de temporada baixa.

EL FACTOR PRESSIÓ HUMANA

INDICADORS SOCIOAMBIENTALS
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Un dels estudis socioambientals consultats està complementat per dades sociològiques extretes d’enquestes 
realitzades l’any 2010 a partir de les quals podem determinar aproximadament el perfil d’usuari que farà ús 
de les instalacions dels refugis del Camí de Cavalls.

Les dades més interessants que repercutiran en la capacitat i distribució dels llits a aquests refugis són les 
que fan referència al tipus i nombre d’integrants dels grups d’excursionistes, a partir de les quals se’n poden 
extreure les següent conclusions:

 
 Més del 60% dels grups està composat per 1 o 2 persones, que configuraràn les unitats bàsiques  
 de pernoctació dels refugis. Els grups amb un major nombre d’integrants es poden dividir fàcilment  
 entre aquestes unitats bàsiques ja siguin parells o imparells.

Tipologia de grups que transiten el Camí de Cavalls (%)

Font: Indicadors de sostenibilitat i percepció social del Camí de Cavalls 
a Menorca, 2010, Treball de final de carrera de Ciències Ambientals 

(UAB)

Nombre d’integrants dels grups que transiten el Camí de Cavalls (%)

Font: Indicadors de sostenibilitat i percepció social del Camí de Cavalls 
a Menorca, 2010, Treball de final de carrera de Ciències Ambientals 

(UAB)

EL FACTOR PRESSIÓ HUMANA PERFIL DELS USUARIS

ESTUDI SOCIOLÒGIC
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Atenent l’alt valor ecològic i paisatgístic de l’illa de Menorca, més que la construcció d’un seguit d’edificis al voltant 
del litoral, s’entén la proposta com l’adeqüació de diversos punts de pernoctació aprofitant els recursos ja 
existents i procurant sempre una intervenció mínima que respecti al màxim la preservació dels espais naturals.

Amb aquest objectiu, s’han identificat 19 punts estratègics on es puguin adaptar unes instal·lacions d’aquest tipus, 
restaurant o adaptant el patrimoni arquitectònic allà on sigui possible, i creant noves construccions allà on no hi hagi 
cap suport físic aprofitable o de titularitat pública. 

Aquests punts on s’hi proposa la creació dels refugis, es poden classificar segons el tipus d’intervenció a realitzar:

Acondicionament d’un far
Els fars que siguin col·lindants al Camí de Cavalls i tinguin espai suficient per a encabir el programa, es 
poden habilitar mitjançant tasques d’acondicionament interior, distribució, mobiliari, instal·lacions i acabats.

Acondicionament d’una torre de defensa
Algunes de les torres presents al litoral es troben en molt bon estat de conservació i en enclaus geogràfics 
suficientment en contacte amb xarxes urbanes de distribució de serveis, amb la qual cosa es podrien 
incorporar a la xarxa de refugi i així donar un valor afegit a aquest patrimoni arquitectònic sense alterar la 
seva imatge. Amb algunes tasques de reforç de l’estructura i distribució interior esdevindrien albergs similars 
a l’actual casa de colònies Torre de Son Ganxo, que també es podria incorporar al projecte del Camí de 
Cavalls.  

Rehabilitació d’una construcció en ruïna
En certs punts al llarg del Camí de Cavalls es troben construccions abandonades en molt mal estat de 
conservació com dependències d’antigues bases militars, magatzems rurals o casetes de pagès. Amb una 
actuació de rehabilitació intensiva, aquests vestigis d’arquitectures passades poden arribar a convertir-se en 
punts de referència i servir com a refugi per a excursionistes.

Nova construcció
A determinats llocs de la costa, la inexistència de nuclis urbans propers o estructures arquitectòniques 
importants dificulta en gran mesura la instal·lació d’un alberg-refugi capaç de satisfer les necessitats bàsiques 
dels senderistes. En aquests casos, allà on sigui imprescindible l’establiment d’un punt de pernoctació, es 
proposa la construcció de petits edificis que respectin el caràcter verge i natural d’aquests enclaus.

TIPUS D’INTERVENCIÓ
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LLEGENDA 
 Traçat del Camí de Cavalls
 Implantació d’Alberg-refugi del Camí de Cavalls

0 5000 mescala 1:200000 Tipus d’actuació als diferents albergs-refugi

02. Refugi Binillautí

03. Refugi Far de Favàritx

04. Refugi Torre d’Addaia

05. Refugi Son Parc

06. Refugi Fornells

07. Refugi Far de Cavalleria

08.Refugi Pregonda

09. Refugi Ets Alocs10. Refugi Cala Morell

11. Refugi Far de Punta Nati

12. Refugi Sa Farola

13. Refugi Far de Cap d’Artrutx 14. Refugi Es Talaier

15. Refugi Son Carabassa

16. Refugi Llucalari

17. Refugi Es Canutells

18. Refugi Torre de Son Ganxo

19. Refugi Torre d’en Penjat

01. Refugi Sa Colàrsega
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Amb la creació del sistema d’albergs-refugi del Camí de Cavalls, aquest sender històric esdevindria una fita a nivell 
europeu en l’àmbit del senderisme i el turisme esportiu. Donada la necessitat de gestionar aquesta xarxa d’albergs 
i de facilitar infromació sobre el Camí de Cavalls, punts de pernoctació i organització del viatge, es creu d’obligada 
necessitat l’establiment d’algun equipament que permeti desenvolupar la tasca d’alberg-refugi juntament amb la 
divulgació i gestió d’aquesta oferta turística. 

Com ja hem dit, el Camí de Cavalls és una ruta circular que es pot començar i acabar a qualsevol punt de la costa 
menorquina, però la realitat és que la major part del excursionistes que decideixen emprendre aquest viatge ho 
fan des de Maó, capital administrativa, o des de Ciutadella, capital històrica, nuclis on es concentra gran part de la 
població.

El fet que la ciutat de Maó representi el principal lloc d’arribada de turstes degut a que compta amb l’aeroport i el 
port marítim més important de l’illa, fa que esdevingui l’enclau més apropiat per a la implantació d’aquest equipament 
principal de la xarxa Camí de Cavalls.

Encara més decisiu és el fet que tant l’homlogació GR, com totes les guíes sobre el camí, situin el KM 0 d’aquest 
recorregut a Sa Colàrsega, extrem interior del Port de Maó, al fons d’aquesta profunda llengua de mar.
En aquest entorn on s’entremesclen els usos turístic, marítim esportiu i industrial hi resten preexistències 
d’antics magatzems portuaris en estat d’abandonament que representen una oportunitat de reutilitzar aquestes 
estructures residuals i donar una solució urbanística a l’inici-final del passeig marítim del port.

L’INICI DE LA RUTA
PUNT D’INFORMACIÓ, ADMINISTRACIÓ I EXPOSICIÓ DEL CAMÍ DE CAVALLS
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0 500 mescala 1:20000

Illa del Rei

Illa Plana

Illa del Lazareto

Fortalesa militar 
de La Mola

Illa Pinto

Cala Fonduco

Cales Fonts

Cala Sant Esteve

Molls industrials

Estació Marítima

Base naval militar

Sa Colàrsega

MAÓ

ES CASTELL

El Port de Maó i el Camí de Cavalls: Situació de l’Edifici Sa Colàrsega.

LLEGENDA 
 Traçat del Camí de Cavalls
 Edifici Sa Colàrsega: Informació i administració, exposició i alberg-refugi. 
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PROGRAMA DELS REFUGIS

Dormitoris per a 10-20 persones (depenent del tram).

Sala d’estar - menjador comunitari.

Emmagatzamatge de motxiles.

Terrassa, porxo o zona exterior de descans.

Serveis i dutxes amb capacitat per a 4-6 persones. 

Per a tota la xarxa de refugis del Camí de Cavalls. Segons la capacitat d’alguns edificis preexistents rehabilitats aquest 
programa podria variar una mica garantint sempre les necessitats bàsiques de pernoctació i higiene.

PROGRAMA
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PROGRAMA D’INFORMACIÓ I ADMINISTRACIÓ

Recepció de visitants.

Informació.

Gestió de reserves.

Expedició fitxa de viatgers.

Exposició del Camí de Cavalls.

Despatx administratiu.

A l’alberg-refugi de Sa Colàrsega del Port de Maó es proposa la creació d’un equipament annexe que permeti 
desenvolupar les tasques de gestió i divulgació del Camí de Cavalls i la xarxa d’albergs.
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Far de Favàritx
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ELS REFUGIS
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La pedra és amb tota certesa el principal material constructiu fet servir pels primers pobladors de Menorca fa més 
de 4000 anys. Aquest material ha esdevingut un generador clau de l’arquitectura tradicional menorquina, i desde 
l’antiguitat les explotacions pedreres i les canteres han estat presents en l’activitat antròpica de l’illa. A la regió de 
ponent, són molt característiques les grans pedreres de marès (algunes d’elles actives a dia d’avui) que posen  de 
manifest la profusa utilització d’aquest tipus de pedra en l’arquitectura tradicional.

L’evidència més paradigmàtica de l’ús de la pedra son els arproximadament 50.000 km de paret seca que 
segmenten la superfície de tota l’illa utilitzades tradicionalment per a dividir les àrees (“tanques”) ramaderes i de cultiu 
de cada propietari. Aquesta tècnica milenària és present encara avui en obres d’urbanització.

Recuperant el ja comentat anteriorment sobre la característica formació geològica de l’illa, s’entén la diferència 
material i estètica d’aquestes típiques “tanques” segons la seva situació geogràfica, ja que habitualment es fan servir 
les pedres que es troben en abundància als terrenys i camins col·lindants.

Finalment, a gran part de la costa nord podem trobar acomulacions de llims i argil·les que també s’han utilitzat 
tradicionalment en l’arquitectura vernàcula, especialment per a revestiments i la impermeabilització de cobertes.

RECURSOS LOCALS
RECURSOS MINERALS

Pedreres de s’Hostal a Ciutadella. Construcció d’una “tanca” de paret seca.
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0 5000 mescala 1:200000 Zones geològiques i recursos minerals.

Paret seca amb dolomies i roques 

calcàries de tonalitat grises.
Argil·la vermella procedent dels estrats 

del triàsic.

Pedra calcària de marès procedent de 

les pedrera de Ciutadella.

Paret seca de pedra calcària i 
calcarenita de tonalitats blanques i 

groguenques.

Paret seca amb pissarres i roques 

carboníferes fosques.

LLEGENDA 
 Miocè (25 M d’anys)
 Juràssic i Cretaci (200 M d’anys)
 Triàsic (250 M d’anys)
 Paleozoic (400 M d’anys)
 Pedreres actives
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La fusta està també molt present a l’arquitectura vernàcula de Menorca. Les principals espècies explotades a l’iilla 
són el pi blanc (Pinus halepensis ), l’alzina (Quercus ilex ) i l’ullastre (Olea europaea var. sylvestris ). Aquestes fustes 
s’han fet servir tradicionalment per a la construcció de bigues de forjat (pi i alzina), barreres menorquines i estris del 
camp (ullastre).

Per les carecterístiques ecològiques de l’illa, la tala d’arbres cada cop està més regulada; tot i així el pi blanc continua 
essent l’espècie més explotada amb una producció d’uns 900m3 l’any.

D’altra banda, l’ecosistema marí de Menorca presenta una riquesa ecològica extraordinària. Les praderíes de 
posidònia (Posidonia oceanica ) estan fortament protegides per la llei doncs exerceixen una considerable labor de 
protecció de les platges del litoral. Durant tot l’any és habitual trobar masses de fulles seques i en descomposició 
d’aquesta planta aqüàtica a la majoria de cales. Malgrat la seva tasca de protecció contra l’erosió, aquestes masses 
son considerades residus a eliminar de cares al turisme, fet que provoca que cada any tonelades de restes de 
posidònia acabin a l’abocador.

A l’arquitectura tradicional de les Balears aquest material ecològic era assecat i utilitzat com a aïllant tèrmic. 
Darrerament  han sorgit iniciatives com el projecte LIFE Reusing Posidonia on s’ha utilitzat la posidònia com a 
aïllament tèrmic a obres d’habitatge social amb rendiments fins i tot superiors als materials plàstics convencionals (la 
reducció de temperatura de la posidònia és un 35% superior a la del poliestirè).

Aquest tipus d’aïllament a part de ser ecològic pel fet de no requerir de cap procés químic per al seu ús, és 
completament inífug i les sals marines repel·len els insectes i eviten la seva corrupció.

RECURSOS VEGETALS I MARINS

Pinar. Acumulació de posidònia en descomposició a Binigaus.
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0 5000 mescala 1:200000 Recursos vegetals i marins.

Aïllament tèrmic a partir de les acomulacions 

de posidònia de les platges.

Fusta de pi blanc (pinus halepensis).

LLEGENDA 
 Pinars.
 Població de posidònia oceànica.
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Pedra. Sistema autòcton que aprofita els recursos 
locals i s’integra al paisatge. El mur aporta inèrcia 
i l’expressiva materialitat de la pedra autòctona de 

cada zona geològica.

Canyís. Les pèrgoles i porxos exteriors de canyís 
representen una alternativa ecològica i sostenible, al ser 

un material utilitzat en la construcció rural.

Morter de calç. Utilitzat ja en l’arquitectura tradicional 
menorquina, aquest material és un conglomerant 

ecològic d’altres prestacions i està elaborat amb recur-

sos fàcilment accessibles en l’àmbit local.

MATERIALITAT
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Fusta de pi. Material natural i local utilitzat en estruc-
tures, revestiments i carpinteries. La fusta enllaça la 

materialitat dels refugis amb els indicadors i portells del 

Camí de Cavalls.

Aïllament de posidònia oceànica. Material aïllant 
ecològic d’altes prestacions. Amb un senzill procés 

d’assecat i compactació es pot utilitzar en l’obra alhora 
que es beneficia la nateja de platges al reutilitzar aquest 

residu. 

MATERIALITAT
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REFERENTS 
CONSTRUCTIUS

Naveta d’Es Tudons Pont de bestiar a Ciutadella Pont de bestiar a Cala Morell
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Pont de bestiar a Punta Nati Pont de bestiar a Ciutadella
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REFERENTS 
CONSTRUCTIUS

Sense coronament Coronament en rastrell Coronament en rastrell girat Coronament en dents o almenat

Coronament en doble rastrell

Dintell simple Dintell curt Dintell amb mènsules Doble dintell i sardinell Arc amb filades Arc de dos dovelles Arc rebaixat Arc de mig punt

Coronament en doble rastrell girat Secció senzilla            Secció doblera        Secciço espina de peix

PARETS DE PEDRA EN SEC

TIPUS D’EMBOCADURA A BARRAQUES
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Escaleta

Pujador

Braó

Filada de dalt Reble Rasant

Assentament

Capginya

Sostrada

Ressalt

Cantonera

Esboldrec

Saltador Saltador “de cabra”

ESCALES I SALTADORS

TALÚS DE PEDRA SECA
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MÒDUL BÀSIC
Aquest mòdul bàsic està plantejat com a un sistema estructural molt senzill a partir del 
qual, mitjançant l’agregació orgànica dels mateixos dintre d’un sistema de coordenades 
ortogonal, es puguin definir nombroses varietats d’espais interiors i exteriors, adaptant-se 
així a les característiques del lloc i a les necessitats de cada refugi, permetant també el seu 
creixement.

Els murs de pedra, com a únic element en contacte amb el terreny, defineixen els espais 
habitables, que queden suspesos mitjançant uns embigats de fusta unidireccionals. Per a 
tancar i dotar aquest espais habitables de les condicions d’aïllament necessàries, els forjats 
i tancaments es formen amb una estructura de muntants i travessers de fusta revestits del 
mateix material. La cambra de 10 cm que es troba d’intre d’aquests panells és farcida de 
l’aïllament tèrmic ecològic que prové de l’assecat dels residus de la posidònia.

La coberta, amb una impermeabilització ecològica de bentonita de sodi i un acabat de 
graves del mateix emplaçament, acaba de garantir la integració paisatgística d’aquests 
elements. 

Grava autòctona. Integració paisatgística.

Làmina de bentonita. Impermeabilització ecològica 
equivalent a 1 m d’argil·la compactada..

Bigues de fusta. Estructura tradicional.

Mur de pedra autòctona. Estructura tradicional.

Subestructura de fusta. 
Pre-muntada a taller.

Posidònia seca. 
Aïllament ecològic eficient.

Revestiment de fusta. 
Acabat exterior i interior.
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Cala d’Ets Alocs
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REFUGI D’ETS ALOCS
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La cala d’Ets Alocs és un macar verge situat a la costa de tramuntana, dintre del terme municipal de Ferreries. Sol 
ser una cala de baixa ocupació fins i tot a temporada alta de turisme. L’accés a la mateixa es realitza des del Camí 
de Tramuntana de Ferreries, essent l’ultim tram una pista forestal d’accés moderadament dificultós per a vehicles 
motoritzats. 

La forta tramuntana que caracteritza el clima del nord de Menorca ha propiciat la selecció natural d’endemismes 
propis de la zona com és l’aloc, matorrall que dóna nom a la cala. 

La preexistència d’un muret de pedra seca i un antic refugi de pescadors (típiques casetes anomenades “de vorera”) 
són l’únic vestigi de la presència humana a la zona. El Camí de Cavalls voreja el muret de pedra seca, travessa la cala 
i emprèn una pujada cap als penyals de l’oest.

SITUACIÓ
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En aquest context paisatgístic aïllat i inhòspit, però amb l’essència que caracteritza les cales de tramuntana, el refugi 
es situa com un teló de fons de l’escena. El muret de paret seca que delimita l’espai de la cala marca l’inici d’un 
segon ambient que es dibuixa al peu de la formació muntanyosa que ocupa el fons de l’escenari. L’edifici s’implanta 
en aquest espai ambigu, sota la protecció de la munyanya envers els vents del nord i aprofintant-se de la privacitat  
perceptiva que ofereix el muret. D’aquesta manera es posa en relació l’espai obert de la cala, la preexistència i la 
munyanya, sense interferir directament sobre cap dels elements propis del lloc.

EMPLAÇAMENT

Traçat del Camí de Cavalls. Preexistències. Topografia: protecció del vent.
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PROGRAMA

Relació interior: circulació i encadenament d’espais. Relació exterior: visuals. Apropiació de l’espai exterior.

El refugi d’Ets Alocs es materialitza com una seqüència de murs de pedra autòctona, perpendiculars a la pendent del 
terreny i al muret preexistent. Aquest murs, expressió de l’arquitectura tradicional de Menorca, són l’únic element en 
contacte amb el terreny, reduïnt així al mínim la petjada antròpica sobre el territori. 

Els espais entre murs queden definits com habitables amb una senzilla estructura de fusta suspesa mitjançant bigues, 
i queden relacionats amb una organització seqüencial.

Seguint aquesta distribució axial, un dipòsit d’aigües pluvials, essencial per a l’autosuficiència del projecte, esdevé un  
element més d’aquesta composició paisatgística, realitzat amb un muret de la mateixa pedra.



81
0 5 mescala 1:200 Planta Pis
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PLANTES

0 2,5 mescala 1:100Planta Coberta
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0 2,5 mescala 1:100 Planta Pis
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ALÇATS

0 2,5 mescala 1:100Alçat lateral
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0 2,5 mescala 1:100 Alçat frontal
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SECCIONS

0 2,5 mescala 1:100Secció transversal
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0 2,5 mescala 1:100 Secció longitudinal
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SECCIÓ CONSTRUCTIVA
DETALL 1

DETALL 3

DETALL 4DETALL 2

0escala 1:25 0,6 m
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DETALL 5

DETALL 7

DETALL 6

0 0,6 mescala 1:25
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DETALLS DETALL 1

DETALL 2

F.1

F.2

EV.1

EV.4

EV.1

EV.2

C.4

EH.2

C.1

EH.7

C.2

EH.1 EH.6

C.3

EH.3 EH.3 EH.4EH.5

0 0,25 mescala 1:10
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DETALL 3

DETALL 4

F.1

F.2

EV.2

EV.1

EV.3

EH.2 EH.7

EH.1 EH.6EH.3 EH.3

EH.4

EH.5

F_FONAMENTACIÓ I TERRENY
F.1. Sabata correguda de 0,8x1m de pedra autòctona aglomerada amb morter de 
calç hidràulica NHL5.
F.2. Làmina impermeabilitzant de bentonita de sodi natural.
F.3. Graves per a pou de drenatge.

EV_ESTRUCTURA VERTICAL
EV.1. Mur de pedra de 60cm d’espessor de pedra autòctona fixada amb morter de 
calç hidràulica NHL5.
EV. 2. Dau de morter de calcç hidràulica NHL5 per a anivellament de les bigues.
EV. 3. Passatub de polipropilè segellat amb junta de polietilè.
EV. 4. Llosa de coronament de pissarra autòctona de gran format fixada amb morter 
de calç NHL5.

EH_ESTRUCTURA HORITZONTAL
EH.1. Biga de fusta asserrada de pi pinaster classe C24 de 15x20cm tractada amb 
lasur de fondo incolor per a la protecció contra humitat, fongs i xil·lòfags.
EH.2. Làmina de bentonita de sodi natural per a la protecció dels caps de les bigues.
EH.3. Revestiment amb taulons de fusta asserrada de pi pinaster de 25mm 
d’espessor tractada amb lasur de fondo incolor per a la protecció contra humitat, 
fongs i xil·lòfags.
EH.4. Muntants de fusta asserrada de pi pinaster classe C24 de 5x10cm tractada 
amb lasur de fondo incolor per a la protecció contra humitat, fongs i xil·lòfags.
EH.5. Aïllament a base de restes de posidònia oceànica assecada i compactada 
amb una densitat de 185kg/m3. Espessor de 10cm.
EH.6. Barrera de vapor de paper reciclat fabricada amb fibres de cel·lulosa i 
tractament amb sals naturals contra el foc.
EH.7. Premarcs de fusta asserrada de pi pinaster classe C24 de 5x10cm encastats 
al mur de pedra per a la correcta entrega del forjat.

T_TANCAMENTS
T.1. Revestiment amb taulons de fusta asserrada de pi pinaster de 25mm 
d’espessor tractada amb lasur de fondo incolor per a la protecció contra humitat, 
fongs i xil·lòfags.
T.2. Muntants de fusta asserrada de pi pinaster classe C24 de 5x10cm tractada 
amb lasur de fondo incolor per a la protecció contra humitat, fongs i xil·lòfags.
T.3. Aïllament a base de restes de posidònia oceànica assecada i compactada amb 
una densitat de 185kg/m3. Espessor de 10cm.
T.4. Barrera de vapor de paper reciclat fabricada amb fibres de cel·lulosa i tractament 
amb sals naturals contra el foc.

C_COBERTA
C.1. Làmina impermeabilitzant de bentonita de sodi natural.
C.2. Feltre geotextil antiarrels.
C.3. Capa de 5cm de grava de pedra autòctona.
C.4. Doblat de la làmina i fixació amb morter de calç i pedra.
C.5. Canaló metàl·lic de recollida d’aigües.
C.6. Perfil metàl·lic amb reixa per a pas de l’aigua.
C.7. Xapa metàl·lica de remat.
C.8. Revestiment amb taulons de fusta asserrada de pi pinaster de 25mm 
d’espessor tractada amb lasur de fondo incolor per a la protecció contra humitat, 
fongs i xil·lòfags. Formació de encaixonat i remat de la coberta.

S_SANITARIS I INSTAL·LACIONS
S.1. Plat de dutxa metàl·lic amb desaigüe i tarima de fusta.
S.2. Tub de desaigüe.
S.3. Tub de ventilació.
S.4. Sortida de ventilació metàl·lica amb encaix.
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DETALL 5

DETALL 6

T.2

T.3

T.4

T.1

T.1

C.1

EH.4

EH.3C.8
C.7
C.6 C.5

C.2

EH.1

EH.6C.3

EH.3

EH.5

EH.6

EH.3

EH.5

EH.4

EH.3

EH.1

S.1

S.2

F.3

0escala 1:25 0,6 m
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DETALL 7

F_FONAMENTACIÓ I TERRENY
F.1. Sabata correguda de 0,8x1m de pedra autòctona aglomerada amb morter de 
calç hidràulica NHL5.
F.2. Làmina impermeabilitzant de bentonita de sodi natural.
F.3. Graves per a pou de drenatge.

EV_ESTRUCTURA VERTICAL
EV.1. Mur de pedra de 60cm d’espessor de pedra autòctona fixada amb morter de 
calç hidràulica NHL5.
EV. 2. Dau de morter de calcç hidràulica NHL5 per a anivellament de les bigues.
EV. 3. Passatub de polipropilè segellat amb junta de polietilè.
EV. 4. Llosa de coronament de pissarra autòctona de gran format fixada amb morter 
de calç NHL5.

EH_ESTRUCTURA HORITZONTAL
EH.1. Biga de fusta asserrada de pi pinaster classe C24 de 15x20cm tractada amb 
lasur de fondo incolor per a la protecció contra humitat, fongs i xil·lòfags.
EH.2. Làmina de bentonita de sodi natural per a la protecció dels caps de les bigues.
EH.3. Revestiment amb taulons de fusta asserrada de pi pinaster de 25mm 
d’espessor tractada amb lasur de fondo incolor per a la protecció contra humitat, 
fongs i xil·lòfags.
EH.4. Muntants de fusta asserrada de pi pinaster classe C24 de 5x10cm tractada 
amb lasur de fondo incolor per a la protecció contra humitat, fongs i xil·lòfags.
EH.5. Aïllament a base de restes de posidònia oceànica assecada i compactada 
amb una densitat de 185kg/m3. Espessor de 10cm.
EH.6. Barrera de vapor de paper reciclat fabricada amb fibres de cel·lulosa i 
tractament amb sals naturals contra el foc.
EH.7. Premarcs de fusta asserrada de pi pinaster classe C24 de 5x10cm encastats 
al mur de pedra per a la correcta entrega del forjat.

T_TANCAMENTS
T.1. Revestiment amb taulons de fusta asserrada de pi pinaster de 25mm 
d’espessor tractada amb lasur de fondo incolor per a la protecció contra humitat, 
fongs i xil·lòfags.
T.2. Muntants de fusta asserrada de pi pinaster classe C24 de 5x10cm tractada 
amb lasur de fondo incolor per a la protecció contra humitat, fongs i xil·lòfags.
T.3. Aïllament a base de restes de posidònia oceànica assecada i compactada amb 
una densitat de 185kg/m3. Espessor de 10cm.
T.4. Barrera de vapor de paper reciclat fabricada amb fibres de cel·lulosa i tractament 
amb sals naturals contra el foc.

C_COBERTA
C.1. Làmina impermeabilitzant de bentonita de sodi natural.
C.2. Feltre geotextil antiarrels.
C.3. Capa de 5cm de grava de pedra autòctona.
C.4. Doblat de la làmina i fixació amb morter de calç i pedra.
C.5. Canaló metàl·lic de recollida d’aigües.
C.6. Perfil metàl·lic amb reixa per a pas de l’aigua.
C.7. Xapa metàl·lica de remat.
C.8. Revestiment amb taulons de fusta asserrada de pi pinaster de 25mm 
d’espessor tractada amb lasur de fondo incolor per a la protecció contra humitat, 
fongs i xil·lòfags. Formació de encaixonat i remat de la coberta.

S_SANITARIS I INSTAL·LACIONS
S.1. Plat de dutxa metàl·lic amb desaigüe i tarima de fusta.
S.2. Tub de desaigüe.
S.3. Tub de ventilació.
S.4. Sortida de ventilació metàl·lica amb encaix.

C.1

S.3
C.1
S.4

EH.4
C.2

EH.1
C.3

C.8

C.7
EH.6 EH.5 EH.3

0 0,6 mescala 1:25
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ESTRUCTURA
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FONAMENTACIÓ I MURS

FORJAT PIS

FORJAT COBERTA
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ENCASTAMENT MUR - MUR

LLUM MÀXIMA PROJECTE: 5,4m

5cm grava densitat 15 kN/m3

0,25cm làmina impermeable pes 0,04 kN/m2

2,5 cm fusta de pi densitat 420 kg/m3

2,5 cm fusta de pi densitat 420 kg/m3

2,5 cm fusta de pi densitat 420 kg/m3

2,5 cm fusta de pi densitat 420 kg/m3

10 cm aïllament posidònia prensada185 kg/m3

10 cm aïllament posidònia prensada185 kg/m3

Forat Coberta Forat Coberta

Pes propi 
QPP= 0,15m · 0,20m · 4,2 KN/m3 = 0,13 KN/ml

Càrregues permanents
QCP graves= 0,6m · 15 KN/m3 · 0,05m  = 0,45 KN/ml
QCP làmina= 0,6m ·  0,04 KN/m2   = 0,02 KN/ml
QCP revestiment de fusta= 0,6m · 2 (  4,2 KN/m3 · 0,025m ) = 0,12 KN/ml
QCP posidònia= 0,6m ·  1,85 KN/m3 · 0,1m  = 0,11 KN/ml

QCP= 0,45 KN/ml + 0,02 KN/ml + 0,12 KN/ml +  0,11 KN/ml = 0,7 KN/ml

Sobrecàrrega d’ús
QSU= 0,6m · 1 KN/m2 = 0,6 KN/ml

Sobrecàrrega de neu
QN= 0,6m · 0,2 KN/m2 = 0,12 KN/ml

Pes propi 
QPP= 0,15m · 0,20m · 4,2 KN/m3 = 0,13 KN/ml

Càrregues permanents
QCP revestiment de fusta= 0,6m · 2 (  4,2 KN/m3 · 0,025m ) = 0,12 KN/ml
QCP posidònia= 0,6m ·  1,85 KN/m3 · 0,1m  = 0,11 KN/ml

QCP= 0,12 KN/ml +  0,11 KN/ml = 0,23 KN/ml

Sobrecàrrega d’ús
QSU= 0,6m · 2 KN/m2 = 1,2 KN/ml

COMPUT DE CÀRREGUES

Forat Pis

Forat Pis

INTEREIX BIGUES: 0,6m

Bigues de 0,15x0,20cm de fusta de pi classe C24 

Bigues de 0,15x0,20cm de fusta de pi classe C24 

60 cm

60 cm
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PARÀMETRES DE CÀLCUL

CTE - SE - AE CTE - SE - M

CTE - SE - AE CTE - SE - M

CTE - SI

CTE - SE 
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COMPROVACIÓ ESTRUCTURAL BIGA FORJAT COBERTA

CLASSE DE FUSTA C24

fm,k
 = 24,0 N/mm2   Resistència característica a flexió

fv,k
 =   4,0 N/mm2   Resistència característica a tallant

Em = 11,0 kN/mm2   Mòdul d’elasticitat mig
ρm = 4,2 kN/m3   Densitat mitja

RESISTÈNCIA AL FOC R-30 (assimilació a habitatge unifamiliar aïllat)

Cares exposades: Inferior i laterals
Classe de servei: C1 (interiors secs)

t = 30min Temps d’exposició al foc

βn=0,8 mm/min Velocitat de carbonització de la secció
dchar,n = t · βn= 24,0mm Distància de carbonització
k0=7mm
d0=1mm

Def= dchar,n +(k0· d0) = 31,0 mm Profunditat eficaç de carbonització

  

PROPIETATS DE LA SECCIÓ COMPLERTA

B= 15cm
H= 20cm
Àrea= 300cm2

I = 10000cm4 Moment d’inèrcia
W= 1000cm3  Moment resistent

PROPIETATS DE LA SECCIÓ EFICAÇ

B
ef
= 8,8 cm

H
ef
= 16,9 cm

A
ef
= 148,7 cm2

I
ef  

= 3540 cm4 Moment d’inèrcia de la secció eficaç
W

ef
= 419 cm3  Moment resistent de la secció eficaç

COEFICIENTS

γ = 1,00    Coeficient de majoració de càrregues
k

cr 
= 1,00    Factor de correcció per influència de fissures de la fusta en esforç tallant

k
fi 
= 1,25     Factor de modificació en situació d’incendi

k
mod 

= 1,00  Factor de modificació segons ambient i tipus de càrrega
k

h 
= 1,00     Coeficient que depèn del tamany relatiu de la secció

Y
m
= 1,00     Coeficient parcial de seguretat per al càlcul enfront situació d’incendi

MPP= 1 · 0,13 KN/m · 5,42 / 12= 0,31 kN·m
MCP= 1 · 0,7 KN/m · 5,42 / 12= 1,70 kN·m
MSU= 1 · 0,6 KN/m · 5,42 / 12= 1,46 kN·m
MN  = 1 · 0,12 KN/m · 5,42 / 12= 0,29 kN·m

VPP= 1/2 ·1 · 0,13 KN/m · 5,4= 0,35 kN
VCP= 1/2 ·1 · 0,7 KN/m · 5,4= 1,89 kN
VSU= 1/2 ·1 · 0,6 KN/m · 5,4= 1,62 kN
VN  = 1/2 ·1 · 0,12 KN/m · 5,4= 0,32 kN

Mmax= γ · q · L2 / 12

Vmax= 1/2 · γ · q · L 

fmax= 0,20 · δ · q · L4 / E · I 

FLEXIÓ SIMPLE I COMPOSTA

ESTAT LÍMIT ÚLTIM A FLEXIÓ

ESTAT LÍMIT ÚLTIM A TALLANT

>

>

fm,d
 = 30,0 N/mm2 > σd= 9,0 N/mm2

fv,d= 5,00 N/mm2 > τd= 0,40 N/mm2

Capacitat resistent màxima 
a flexió del material

Capacitat resistent màxima 
a tallant del material

Tensió aplicada a la 
secció eficaç

Tallant aplicat a la 
secció eficaç

Condició de compliment

fm,d
  > σd

fv,d> τd

COMPLEIX

+ + + + + +
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COMPROVACIÓ ESTRUCTURAL BIGA FORJAT COBERTA

kdef=0,6 Factor de fluència per a CS1

Fletxa instantània 

Fletxa total

δ’= 0,2 · 5 /384 = 0,0026    (biga biencastada)

δPP=0,26mm Fletxa instantània provacada pel pes propi

δCP=1,41mm Fletxa instantània provacada per les càrregues permanents

δSU=1,21mm Fletxa instantània provacada pel la sobrecàrrega d’ús

δN=0,24mm Fletxa instantània provacada per la càrrega de neu

Per a garantir la integritat dels elements constructius, la fletxa ocasionada per una combinació d’ac-
cions característica tenint en compte només aquelles accions que actúen immediatament després 

de la posta en obra de l’element no ha de ser superior a:

δPP·(1+kdef) + δCP·(1+kdef) < L/300 (Cobertes)

2,67mm = L/2022 < L/300 = 18,00mm

Per a garantir el comfort dels usuaris, la fletxa ocasionada per una combinació d’accions caracterís-
tica tenint en compte només aquelles accions de curta durada no ha de ser superior a:

δSU·(1+ Ψ1· kdef)+ δN·(1+ Ψ2· kdef) < L/350

1,57mm = L/3440 < L/350 = 15,43mm

Per a garantir la correcta apariència de l’obra, la fletxa ocasionada per qualsevol combinació de 
càrregues no ha de ser superior a:

δPP·(1+kdef) + δCP·(1+kdef) + δSU·(1+ kdef)+ δN·(1+ Ψ0· kdef) < L/300

4,93mm = L/1095 < L/300 = 18,00mm

COMPROVACIÓ DE FLETXA

ESTAT LÍMIT DE SERVEI
Triple condició de compliment

COMPLEIX

δtot= δPP·(1+kdef) + δCP·(1+kdef) + δSU·(1+ Ψ1· kdef)+ δN·(1+ Ψ2· kdef)
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COMPROVACIÓ ESTRUCTURAL BIGA FORJAT PIS

CLASSE DE FUSTA C24

fm,k
 = 24,0 N/mm2   Resistència característica a flexió

fv,k
 =   4,0 N/mm2   Resistència característica a tallant

Em = 11,0 kN/mm2   Mòdul d’elasticitat mig
ρm = 4,2 kN/m3   Densitat mitja

RESISTÈNCIA AL FOC -/-

Cares exposades: Cap
Classe de servei: C1 (interiors secs)

Def= 0 mm Profunditat eficaç de carbonització

  

PROPIETATS DE LA SECCIÓ COMPLERTA

B= 15cm
H= 20cm
Àrea= 300cm2

I = 10000cm4 Moment d’inèrcia
W= 1000cm3  Moment resistent

PROPIETATS DE LA SECCIÓ EFICAÇ

B
ef
= 15 cm

H
ef
= 120 cm

A
ef
= 300 cm2

I
ef  

= 10000 cm4 Moment d’inèrcia de la secció eficaç
W

ef
= 1000 cm3  Moment resistent de la secció eficaç

COEFICIENTS

γ = 1,35    Coeficient de majoració de càrregues permanents

γ = 1,50    Coeficient de majoració de càrregues variables
k

cr 
= 0,67    Factor de correcció per influència de fissures de la fusta en esforç tallant

k
fi 
= 1,25     Factor de modificació en situació d’incendi

k
mod 

= 0,8  Factor de modificació segons ambient i tipus de càrrega
k

h 
= 1,00     Coeficient que depèn del tamany relatiu de la secció

Y
m
= 1,30     Coeficient parcial de seguretat per al càlcul enfront situació d’incendi

FLEXIÓ SIMPLE I COMPOSTA

ESTAT LÍMIT ÚLTIM A FLEXIÓ

ESTAT LÍMIT ÚLTIM A TALLANT

>

>

fm,d
 = 14,80 N/mm2 > σd= 5,50 N/mm2

fv,d= 2,50 N/mm2 > τd= 0,50 N/mm2

Capacitat resistent màxima 
a flexió del material

Capacitat resistent màxima 
a tallant del material

Tensió aplicada a la secció eficaç

(càrregues majorades γ)

Tallant aplicat a la secció eficaç

(càrregues majorades γ)

+ + + + + +

Condició de compliment

fm,d
  > σd

fv,d> τd

COMPLEIX

MPP= 1 · 0,13 KN/m · 5,42 / 12= KN·m
MCP= 1 · 0,7 KN/m · 5,42 / 12= KN·m
MSU= 1 · 0,6 KN/m · 5,42 / 12= KN·m

VPP= 1/2 ·1 · 0,13 KN/m · 5,4= KN
VCP= 1/2 ·1 · 0,7 KN/m · 5,4= KN
VSU= 1/2 ·1 · 0,6 KN/m · 5,4= KN

Mmax= γ · q · L2 / 12

Vmax= 1/2 · γ · q · L 

fmax= 0,20 · δ · q · L4 / E · I 
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COMPROVACIÓ ESTRUCTURAL BIGA FORJAT PIS

kdef=0,6 Factor de fluència per a CS1

Fletxa instantània 

Fletxa total

δ’= 0,2 · 5 /384 = 0,0026   (biga biencastada)

δPP=0,26mm Fletxa instantània provacada pel pes propi

δCP=0,46mm Fletxa instantània provacada per les càrregues permanents

δSU=2,42mm Fletxa instantània provacada pel la sobrecàrrega d’ús

Per a garantir la integritat dels elements constructius, la fletxa ocasionada per una combinació d’ac-
cions característica tenint en compte només aquelles accions que actúen immediatament després 

de la posta en obra de l’element no ha de ser superior a:

δPP·(1+kdef) + δCP·(1+kdef) < L/400

1,15mm = L/4695 < L/400 = 13,50mm

Per a garantir el comfort dels usuaris, la fletxa ocasionada per una combinació d’accions caracterís-
tica tenint en compte només aquelles accions de curta durada no ha de ser superior a:

δSU < L/350

2,42mm = L/2231 < L/350 = 15,43mm

Per a garantir la correcta apariència de l’obra, la fletxa ocasionada per qualsevol combinació de 
càrregues no ha de ser superior a:

δPP·(1+kdef) + δCP·(1+kdef) + δSU·(1+Ψ2 · kdef) < L/300

4,29mm = L/1258 < L/300 = 18,00mm

COMPROVACIÓ DE FLETXA

ESTAT LÍMIT DE SERVEI
Triple condició de compliment

δtot= δPP·(1+kdef) + δCP·(1+kdef) + δSU·(1+ Ψ2· kdef)

COMPLEIX
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INSTAL·LACIONS
ESQUEMA D’AUTOABASTAMENT

Recollida d’aigües pluvials

Aire calent exterior

Dipòsit d’aigües 
pluvials

Inversor de 
corrent

Batería 
d’acumulació

Unitat exterior

Filtre d’aigües pluvials

Bomba de pressió

Sortida d’aire fred de la bomba
Refrigeració interior

Consum d’aigua calenta 
(no apta per a consum)
4 dutxes
3 lavabos

20x Bombetes LED 12W

6x Endolls 

Panells fotovoltaics

Bomba aerotèrmica
Rendiment elèctric x3

Quadre de protecció i 
mesura
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ESQUEMA DE SANEJAMENT I RESIDUS

Recollida de residus 
sòlids i serradures 

20x Bombetes LED 12W

Vàter sec
Separació de residus 
sòlids i orina

Pou de drenatge
Filtració de la orina. Pou de drenatge

Filtració d’aigües grises. 
Gels biodegradables a 
disposició dels usuaris.
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CÀLCULS DE LA DEMANDA ELÈCTRICA I PANELLS FOTOVOLTAICS

CONSUM ELÈCTRIC ESTIMAT

TOTAL ENERGIA NECESSÀRIA

Calculem un 75% de rendiment de la instal·lació

TEN= 4005/0,75 = 5340 Wh/dia

  
RADIACIÓ SOLAR DISPONIBLE

Mitjançant un programa de càlcul PVGIS que utilitza les coordenades de localització per 
a donar-nos els valors de la radiació solar mensual, fem servir els valors d’agost ja que 
el càlcul en temporada alta és més desfavorable (tot i disposar d’una major radiació, el 
consum elèctric serà molt major que al desembre).

Dividint la radiació solar per la radiació solar incident que utilitzem per a calibrar els 
mòduls fotovoltaics (1kW/m2), obtenim les Hores de Sol Pic (HSP).

HSP= 6,86 /1 = 6,68h

MÒDULS FOTOVOLTAICS NECESSÀRIS

N mòduls = TEN / (HSP · rendiment · potència pic del mòdul)

En el nostre cas, hem escollit un mòdul fotovoltaic amb un rendiment de 0,8 i una 
potència pic de 260 Wp.

5340 / (6,68 · 0,8 · 260) =3,84 = 4 MÒDULS

CAPACITAT DELS ACUMULADORS

Capacitat de la bateria = energia necessària · dies d’autonomía / Voltatge · profunditat 
de descàrrega de la bateria.

Normalment per a electrificacions rurals similiars es cacula amb un supòsit de 4-6 dies 
d’autonomía. 
El voltatge depèn de la corrent de treball del mòdul, en aquest cas 31V, i la profunditat 
de descàrrega del model de batería és de 0,8.

Capacitat de la bateria= 5340 · 6 dies / 31V · 0,8 = 1291,93 Ah (c100)

POTÈNCIA DEL CONVERTIDOR CC/AC

Potència convertidor = Potència nominal total dels aparells· coeficient de simuntaneïtat

Potència convertidor = 1566 · 0,7 = 1100 W
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CÀLCULS DE LA DEMANDA D’AIGUA I CAPACITAT DEL DIPÒSIT

Al tractar-se d’una instal·lació d’aigua molt reduïda, consistent només en 4 dutxes i 3 
rentamans, hem considerat un consum d’ACS de 21L/persona·dia tal com estipula el 
CTE-DB-HE 4 per a un ús de vestidors i dutxes col·lectives.

Per a tenir en compte la fluctuació de l’ocupació hem calculat mitançant les dades 
d’arribada de turistes lla ocupació diària mitjana per a cada mes, partint de la màxima 
ocupació de 12 persones el mes d’agost.

D’aquesta manera, juntament amb les dades meteorològiques sobre les precipitacions 
mensuals, podem establir el tamany mínim de 13000 L que haurà de tenir el dipòsit 
per a què als mesos de més alta ocupació (més demanda) i menys aportació d’aigües 
pluvials (mesos més secs), es garanteixin els mínims per a l’abastiment del refugi.
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Cala d’Es Talaier
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REFUGI D’ES TALAIER
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La cala d’Es Talaier és una petita platja verge situada a la costa de migjorn, al sud del terme municipal de Ciutadella. 
Sol ser una cala d’ocupació mitjana-alta tot tique l’accés en vehicle és complicat degut als estrets camins rurals i la 
inexistència d’aparcament. A peu s’accedeix desde les veïnes platjes de Son Saura o Cala en Turqueta.

Anant en direcció est, Es Talaier és la primera d’un seguit de platges amb un paisatge molt característic i molt apreciat 
pel turisme i els amants de la natura. La sorra fina i blanca, les aigües turqueses i les pinedes mediterrànies són una 
constant en aquestes platges del sud de Ciutadella.

SITUACIÓ
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EMPLAÇAMENT

Traçat del Camí de Cavalls. Preexistències. Topografia: terrassa - mirador.

El refugi d’Es Talaier s’implanta en una posició intuïtiva respecte les preexistències del lloc: el mur de pedra seca que 
arriba fins al límit de la terra amb el mar esdevé un element paisatgistic important a la cala, i serveix de protecció nord 
per al nostre refugi. Sense trobar-se directament situat en l’espai de la platja, l’edifici pren un protagonisme relatiu 
darrera del mur preexistent, s’eleva sobre els petits esglaons rocosos que formen els voltants de la cala, dominant les 
visuals i posant-se en primer pla respecte el mar.
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0 25 mescala 1:1000 Emplaçament
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PROGRAMA

Relació interior: circulació i encadenament d’espais. Relació exterior: visuals. Apropiació de l’espai exterior.

El projecte en aquest segon refugi té la voluntat de prendre un caràcter més obert i permeable en quant als espais 
exteriors. El mòdul bàsic es materialitza en murs escampats en dues direccions que defineixen espais habitables i 
espais exteriors, introduïnt al projecte una major complexitat i riquesa d’espais de mediació entre les diferents parts 
del programa. Les estançes d’ús diürn establexien una comunicació visual entre elles i l’espai exterior principal, que 
s’enfoca directament a les magnífiques visuals. Al seu torn aquestes estançes es relacionen obertament amb els 
espais de mediació que estableixen un sistema de circulació a través de patis coberts amb pèrgoles de canyís.
El dipòsit d’aigües pluvials es sitúa en la posició més econòmica, actuant com a element que separa els ambients 
porxats i alhora genera circulacions al seu voltant.
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0 5 mescala 1:200 Planta Pis
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PLANTES

0 2,5 mescala 1:100Planta Coberta
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0 2,5 mescala 1:100 Planta Pis
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ALÇATS

0 2,5 mescala 1:100Alçat SE



121
0 2,5 mescala 1:100 Alçat SO
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0 2,5 mescala 1:100Alçat NO
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0 2,5 mescala 1:100 Alçat NE
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SECCIONS

0 2,5 mescala 1:100Secció est - oest 1
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0 2,5 mescala 1:100 Secció est - oest 2
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SECCIÓ CONSTRUCTIVA

DETALL 1

DETALL 2

0escala 1:25 0,6 m
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DETALL 3

DETALL 5

DETALL 4

0 0,6 mescala 1:25
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DETALLS

DETALL 1

EV.4

EV.1

EV.2

C.4

EH.2

C.1

EH.7

C.2

EH.1 EH.6

C.3

EH.3 EH.3 EH.4EH.5

0 0,6 mescala 1:25
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DETALL 2

F_FONAMENTACIÓ I TERRENY
F.1. Sabata correguda de 0,8x1m de pedra autòctona aglomerada amb morter de 
calç hidràulica NHL5.
F.2. Làmina impermeabilitzant de bentonita de sodi natural.
F.3. Graves per a pou de drenatge.

EV_ESTRUCTURA VERTICAL
EV.1. Mur de pedra de 60cm d’espessor de pedra autòctona fixada amb morter de 
calç hidràulica NHL5.
EV. 2. Dau de morter de calcç hidràulica NHL5 per a anivellament de les bigues.
EV. 3. Passatub de polipropilè segellat amb junta de polietilè.
EV. 4. Llosa de coronament de pissarra autòctona de gran format fixada amb morter 
de calç NHL5.

EH_ESTRUCTURA HORITZONTAL
EH.1. Biga de fusta asserrada de pi pinaster classe C24 de 15x20cm tractada amb 
lasur de fondo incolor per a la protecció contra humitat, fongs i xil·lòfags.
EH.2. Làmina de bentonita de sodi natural per a la protecció dels caps de les bigues.
EH.2. Revestiment amb taulons de fusta asserrada de pi pinaster de 25mm 
d’espessor tractada amb lasur de fondo incolor per a la protecció contra humitat, 
fongs i xil·lòfags.
EH.3. Muntants de fusta asserrada de pi pinaster classe C24 de 5x10cm tractada 
amb lasur de fondo incolor per a la protecció contra humitat, fongs i xil·lòfags.
EH.4. Aïllament a base de restes de posidònia oceànica assecada i compactada 
amb una densitat de 185kg/m3. Espessor de 10cm.
EH.5. Barrera de vapor de paper reciclat fabricada amb fibres de cel·lulosa i 
tractament amb sals naturals contra el foc.
EH.6. Premarcs de fusta asserrada de pi pinaster classe C24 de 5x10cm encastats 
al mur de pedra per a la correcta entrega del forjat.

T_TANCAMENTS
T.1. Revestiment amb taulons de fusta asserrada de pi pinaster de 25mm 
d’espessor tractada amb lasur de fondo incolor per a la protecció contra humitat, 
fongs i xil·lòfags.
T.2. Muntants de fusta asserrada de pi pinaster classe C24 de 5x10cm tractada 
amb lasur de fondo incolor per a la protecció contra humitat, fongs i xil·lòfags.
T.3. Aïllament a base de restes de posidònia oceànica assecada i compactada amb 
una densitat de 185kg/m3. Espessor de 10cm.
T.4. Barrera de vapor de paper reciclat fabricada amb fibres de cel·lulosa i tractament 
amb sals naturals contra el foc.

C_COBERTA
C.1. Làmina impermeabilitzant de bentonita de sodi natural.
C.2. Feltre geotextil antiarrels.
C.3. Capa de 5cm de grava de pedra autòctona.
C.4. Doblat de la làmina i fixació amb morter de calç i pedra.
C.5. Canaló metàl·lic de recollida d’aigües.
C.6. Perfil metàl·lic amb reixa per a pas de l’aigua.
C.7. Xapa metàl·lica de remat.
C.8. Revestiment amb taulons de fusta asserrada de pi pinaster de 25mm 
d’espessor tractada amb lasur de fondo incolor per a la protecció contra humitat, 
fongs i xil·lòfags. Formació de encaixonat i remat de la coberta.

S_SANITARIS I INSTAL·LACIONS
S.1. Plat de dutxa metàl·lic amb desaigüe i tarima de fusta.
S.2. Tub de desaigüe.
S.3. Tub de ventilació.
S.4. Sortida de ventilació metàl·lica amb encaix.

F.1

F.2

EV.2

EV.1
EH.2 EH.7

EH.1 EH.6EH.3 EH.3

EH.4

EH.5
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DETALL 3

DETALL 4

T.2

T.3

T.4

T.1

T.1

C.1

EH.4

EH.3C.8
C.7
C.6 C.5

C.2

EH.1

EH.6C.3

EH.3

EH.5

EH.6

EH.3

EH.5

EH.4

EH.3

EH.1

S.1

S.2

F.3

0escala 1:25 0,6 m
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F_FONAMENTACIÓ I TERRENY
F.1. Sabata correguda de 0,8x1m de pedra autòctona aglomerada amb morter de 
calç hidràulica NHL5.
F.2. Làmina impermeabilitzant de bentonita de sodi natural.
F.3. Graves per a pou de drenatge.

EV_ESTRUCTURA VERTICAL
EV.1. Mur de pedra de 60cm d’espessor de pedra autòctona fixada amb morter de 
calç hidràulica NHL5.
EV. 2. Dau de morter de calcç hidràulica NHL5 per a anivellament de les bigues.
EV. 3. Passatub de polipropilè segellat amb junta de polietilè.
EV. 4. Llosa de coronament de pissarra autòctona de gran format fixada amb morter 
de calç NHL5.

EH_ESTRUCTURA HORITZONTAL
EH.1. Biga de fusta asserrada de pi pinaster classe C24 de 15x20cm tractada amb 
lasur de fondo incolor per a la protecció contra humitat, fongs i xil·lòfags.
EH.2. Làmina de bentonita de sodi natural per a la protecció dels caps de les bigues.
EH.2. Revestiment amb taulons de fusta asserrada de pi pinaster de 25mm 
d’espessor tractada amb lasur de fondo incolor per a la protecció contra humitat, 
fongs i xil·lòfags.
EH.3. Muntants de fusta asserrada de pi pinaster classe C24 de 5x10cm tractada 
amb lasur de fondo incolor per a la protecció contra humitat, fongs i xil·lòfags.
EH.4. Aïllament a base de restes de posidònia oceànica assecada i compactada 
amb una densitat de 185kg/m3. Espessor de 10cm.
EH.5. Barrera de vapor de paper reciclat fabricada amb fibres de cel·lulosa i 
tractament amb sals naturals contra el foc.
EH.6. Premarcs de fusta asserrada de pi pinaster classe C24 de 5x10cm encastats 
al mur de pedra per a la correcta entrega del forjat.

T_TANCAMENTS
T.1. Revestiment amb taulons de fusta asserrada de pi pinaster de 25mm 
d’espessor tractada amb lasur de fondo incolor per a la protecció contra humitat, 
fongs i xil·lòfags.
T.2. Muntants de fusta asserrada de pi pinaster classe C24 de 5x10cm tractada 
amb lasur de fondo incolor per a la protecció contra humitat, fongs i xil·lòfags.
T.3. Aïllament a base de restes de posidònia oceànica assecada i compactada amb 
una densitat de 185kg/m3. Espessor de 10cm.
T.4. Barrera de vapor de paper reciclat fabricada amb fibres de cel·lulosa i tractament 
amb sals naturals contra el foc.

C_COBERTA
C.1. Làmina impermeabilitzant de bentonita de sodi natural.
C.2. Feltre geotextil antiarrels.
C.3. Capa de 5cm de grava de pedra autòctona.
C.4. Doblat de la làmina i fixació amb morter de calç i pedra.
C.5. Canaló metàl·lic de recollida d’aigües.
C.6. Perfil metàl·lic amb reixa per a pas de l’aigua.
C.7. Xapa metàl·lica de remat.
C.8. Revestiment amb taulons de fusta asserrada de pi pinaster de 25mm 
d’espessor tractada amb lasur de fondo incolor per a la protecció contra humitat, 
fongs i xil·lòfags. Formació de encaixonat i remat de la coberta.

S_SANITARIS I INSTAL·LACIONS
S.1. Plat de dutxa metàl·lic amb desaigüe i tarima de fusta.
S.2. Tub de desaigüe.
S.3. Tub de ventilació.
S.4. Sortida de ventilació metàl·lica amb encaix.

DETALL 5

C.1

S.3
C.1
S.4

EH.4
C.2

EH.1
C.3

C.8

C.7
EH.6 EH.5 EH.3

0 0,6 mescala 1:25
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ESTRUCTURA
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ENCASTAMENT MUR - RECOLZAMENT JÀSSERA

LLUM MÀXIMA PROJECTE: 5,4m

5cm grava densitat 15 kN/m3

0,25cm làmina impermeable pes 0,04 kN/m2

2,5 cm fusta de pi densitat 420 kg/m3

2,5 cm fusta de pi densitat 420 kg/m3

2,5 cm fusta de pi densitat 420 kg/m3

2,5 cm fusta de pi densitat 420 kg/m3

10 cm aïllament posidònia prensada185 kg/m3

10 cm aïllament posidònia prensada185 kg/m3

Forat Coberta Forat Coberta

Pes propi 
QPP= 0,15m · 0,20m · 4,2 KN/m3 = 0,13 KN/ml

Càrregues permanents
QCP graves= 0,6m · 15 KN/m3 · 0,05m  = 0,45 KN/ml
QCP làmina= 0,6m ·  0,04 KN/m2   = 0,02 KN/ml
QCP revestiment de fusta= 0,6m · 2 (  4,2 KN/m3 · 0,025m ) = 0,12 KN/ml
QCP posidònia= 0,6m ·  1,85 KN/m3 · 0,1m  = 0,11 KN/ml

QCP= 0,45 KN/ml + 0,02 KN/ml + 0,12 KN/ml +  0,11 KN/ml = 0,7 KN/ml

Sobrecàrrega d’ús
QSU= 0,6m · 1 KN/m2 = 0,6 KN/ml

Sobrecàrrega de neu
QN= 0,6m · 0,2 KN/m2 = 0,12 KN/ml

Pes propi 
QPP= 0,15m · 0,20m · 4,2 KN/m3 = 0,13 KN/ml

Càrregues permanents
QCP revestiment de fusta= 0,6m · 2 (  4,2 KN/m3 · 0,025m ) = 0,12 KN/ml
QCP posidònia= 0,6m ·  1,85 KN/m3 · 0,1m  = 0,11 KN/ml

QCP= 0,12 KN/ml +  0,11 KN/ml = 0,23 KN/ml

Sobrecàrrega d’ús
QSU= 0,6m · 2 KN/m2 = 1,2 KN/ml

COMPUT DE CÀRREGUES

Forat Pis

Forat Pis

INTEREIX BIGUES: 0,6m

Bigues de 0,15x0,20cm de fusta de pi classe C24 

Bigues de 0,15x0,20cm de fusta de pi classe C24 

60 cm

60 cm
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PARÀMETRES DE CÀLCUL

CTE - SE - AE CTE - SE - M

CTE - SE - AE CTE - SE - M

CTE - SI

CTE - SE 
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COMPROVACIÓ ESTRUCTURAL BIGA FORJAT COBERTA

CLASSE DE FUSTA C24

fm,k
 = 24,0 N/mm2   Resistència característica a flexió

fv,k
 =   4,0 N/mm2   Resistència característica a tallant

Em = 11,0 kN/mm2   Mòdul d’elasticitat mig
ρm = 4,2 kN/m3   Densitat mitja

RESISTÈNCIA AL FOC R-30 (assimilació a habitatge unifamiliar aïllat)

Cares exposades: Inferior i laterals
Classe de servei: C1 (interiors secs)

t = 30min Temps d’exposició al foc

βn=0,8 mm/min Velocitat de carbonització de la secció
dchar,n = t · βn= 24,0mm Distància de carbonització
k0=7mm
d0=1mm

Def= dchar,n +(k0· d0) = 31,0 mm Profunditat eficaç de carbonització

  

PROPIETATS DE LA SECCIÓ COMPLERTA

B= 15cm
H= 20cm
Àrea= 300cm2

I = 10000cm4 Moment d’inèrcia
W= 1000cm3  Moment resistent

PROPIETATS DE LA SECCIÓ EFICAÇ

B
ef
= 8,8 cm

H
ef
= 16,9 cm

A
ef
= 148,7 cm2

I
ef  

= 3540 cm4 Moment d’inèrcia de la secció eficaç
W

ef
= 419 cm3  Moment resistent de la secció eficaç

COEFICIENTS

γ = 1,00    Coeficient de majoració de càrregues
k

cr 
= 1,00    Factor de correcció per influència de fissures de la fusta en esforç tallant

k
fi 
= 1,25     Factor de modificació en situació d’incendi

k
mod 

= 1,00  Factor de modificació segons ambient i tipus de càrrega
k

h 
= 1,00     Coeficient que depèn del tamany relatiu de la secció

Y
m
= 1,00     Coeficient parcial de seguretat per al càlcul enfront situació d’incendi

MPP= 1 · 0,13 KN/m · 5,42 / 8= 0,47 KN·m
MCP= 1 · 0,7 KN/m · 5,42 / 8= 2,55 KN·m
MSU= 1 · 0,6 KN/m · 5,42 / 8= 2,18 KN·m
MN  = 1 · 0,12 KN/m · 5,42 / 8= 0,43 KN·m

VPP= 5/8 ·1 · 0,13 KN/m · 5,4= 0,44 KN
VCP= 5/8 ·1 · 0,7 KN/m · 5,4= 2,36 KN
VSU= 5/8 ·1 · 0,6 KN/m · 5,4= 2,02 KN
VN  = 5/8 ·1 · 0,12 KN/m · 5,4= 0,40 KN

Mmax= γ · q · L2 / 8

Vmax= 5/8 · γ · q · L 

fmax= 0,41 · δ · q · L4 / E · I 

FLEXIÓ SIMPLE I COMPOSTA

ESTAT LÍMIT ÚLTIM A FLEXIÓ

ESTAT LÍMIT ÚLTIM A TALLANT

>

>

fm,d
 = 30,0 N/mm2 > σd= 13,4 N/mm2

fv,d= 5,00 N/mm2 > τd= 0,52 N/mm2

Capacitat resistent màxima 
a flexió del material

Capacitat resistent màxima 
a tallant del material

Tensió aplicada a la 
secció eficaç

Tallant aplicat a la 
secció eficaç

Condició de compliment

fm,d
  > σd

fv,d> τd

COMPLEIX

+ + + + + +
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COMPROVACIÓ ESTRUCTURAL BIGA FORJAT COBERTA

kdef=0,6 Factor de fluència per a CS1

Fletxa instantània 

Fletxa total

δ’= 0,41 · 5 /384 = 0,00534    (biga encastada-recolzada)

δPP=0,54mm Fletxa instantània provacada pel pes propi

δCP=2,89mm Fletxa instantània provacada per les càrregues permanents

δSU=2,48mm Fletxa instantània provacada pel la sobrecàrrega d’ús

δN=0,50mm Fletxa instantània provacada per la càrrega de neu

Per a garantir la integritat dels elements constructius, la fletxa ocasionada per una combinació d’ac-
cions característica tenint en compte només aquelles accions que actúen immediatament després 

de la posta en obra de l’element no ha de ser superior a:

δPP·(1+kdef) + δCP·(1+kdef) < L/300 (Cobertes)

5,48mm = L/985 < L/300 = 18,00mm

Per a garantir el comfort dels usuaris, la fletxa ocasionada per una combinació d’accions caracterís-
tica tenint en compte només aquelles accions de curta durada no ha de ser superior a:

δSU·(1+ Ψ1· kdef)+ δN·(1+ Ψ2· kdef) < L/350

3,22mm = L/1677 < L/350 = 15,43mm

Per a garantir la correcta apariència de l’obra, la fletxa ocasionada per qualsevol combinació de 
càrregues no ha de ser superior a:

δPP·(1+kdef) + δCP·(1+kdef) + δSU·(1+ kdef)+ δN·(1+ Ψ0· kdef) < L/300

10,13mm = L/533 < L/300 = 18,00mm

COMPROVACIÓ DE FLETXA

ESTAT LÍMIT DE SERVEI
Triple condició de compliment

COMPLEIX

δtot= δPP·(1+kdef) + δCP·(1+kdef) + δSU·(1+ Ψ1· kdef)+ δN·(1+ Ψ2· kdef)
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COMPROVACIÓ ESTRUCTURAL BIGA FORJAT PIS

CLASSE DE FUSTA C24

fm,k
 = 24,0 N/mm2   Resistència característica a flexió

fv,k
 =   4,0 N/mm2   Resistència característica a tallant

Em = 11,0 kN/mm2   Mòdul d’elasticitat mig
ρm = 4,2 kN/m3   Densitat mitja

RESISTÈNCIA AL FOC -/-

Cares exposades: Cap
Classe de servei: C1 (interiors secs)

Def= 0 mm Profunditat eficaç de carbonització

  

PROPIETATS DE LA SECCIÓ COMPLERTA

B= 15cm
H= 20cm
Àrea= 300cm2

I = 10000cm4 Moment d’inèrcia
W= 1000cm3  Moment resistent

PROPIETATS DE LA SECCIÓ EFICAÇ

B
ef
= 15 cm

H
ef
= 120 cm

A
ef
= 300 cm2

I
ef  

= 10000 cm4 Moment d’inèrcia de la secció eficaç
W

ef
= 1000 cm3  Moment resistent de la secció eficaç

COEFICIENTS

γ = 1,35    Coeficient de majoració de càrregues permanents

γ = 1,50    Coeficient de majoració de càrregues variables
k

cr 
= 0,67    Factor de correcció per influència de fissures de la fusta en esforç tallant

k
fi 
= 1,25     Factor de modificació en situació d’incendi

k
mod 

= 0,8  Factor de modificació segons ambient i tipus de càrrega
k

h 
= 1,00     Coeficient que depèn del tamany relatiu de la secció

Y
m
= 1,30     Coeficient parcial de seguretat per al càlcul enfront situació d’incendi

MPP= 1 · 0,13 KN/m · 5,42 / 8= 0,47 KN·m
MCP= 1 · 0,23 KN/m · 5,42 / 8=0,83 KN·m
MSU= 1 · 1,2 KN/m · 5,42 / 8= 4,37 KN·m

VPP= 5/8 ·1 · 0,13 KN/m · 5,4= 0,44 KN
VCP= 5/8 ·1 · 0,23 KN/m · 5,4= 0,75 KN
VSU= 5/8 ·1 · 1,2 KN/m · 5,4= 4,05 KN

Mmax= γ · q · L2 / 8

Vmax= 5/8 · γ · q · L 

fmax= 0,41 · δ · q · L4 / E · I 

FLEXIÓ SIMPLE I COMPOSTA

ESTAT LÍMIT ÚLTIM A FLEXIÓ

ESTAT LÍMIT ÚLTIM A TALLANT

>

>

fm,d
 = 14,80 N/mm2 > σd= 9,00 N/mm2

fv,d= 2,50 N/mm2 > τd= 0,60 N/mm2

Capacitat resistent màxima 
a flexió del material

Capacitat resistent màxima 
a tallant del material

+ + + + + +

Condició de compliment

fm,d
  > σd

fv,d> τd

COMPLEIX

Tensió aplicada a la secció eficaç

(càrregues majorades γ)

Tallant aplicat a la secció eficaç

(càrregues majorades γ)
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COMPROVACIÓ ESTRUCTURAL BIGA FORJAT PIS

kdef=0,6 Factor de fluència per a CS1

Fletxa instantània 

Fletxa total

δ’= 0,41 · 5 /384 = 0,00534    (biga encastada-recolzada)

δPP=0,54mm Fletxa instantània provacada pel pes propi

δCP=0,95mm Fletxa instantània provacada per les càrregues permanents

δSU=4,95mm Fletxa instantània provacada pel la sobrecàrrega d’ús

Per a garantir la integritat dels elements constructius, la fletxa ocasionada per una combinació d’ac-
cions característica tenint en compte només aquelles accions que actúen immediatament després 

de la posta en obra de l’element no ha de ser superior a:

δPP·(1+kdef) + δCP·(1+kdef) < L/400

6,73mm = L/802 < L/400 = 13,50mm

Per a garantir el comfort dels usuaris, la fletxa ocasionada per una combinació d’accions caracterís-
tica tenint en compte només aquelles accions de curta durada no ha de ser superior a:

δSU < L/350

4,95mm = L/1090 < L/350 = 15,43mm

Per a garantir la correcta apariència de l’obra, la fletxa ocasionada per qualsevol combinació de 
càrregues no ha de ser superior a:

δPP·(1+kdef) + δCP·(1+kdef) + δSU·(1+Ψ2 · kdef) < L/300

4,13mm = L/1307 < L/300 = 18,00mm

COMPROVACIÓ DE FLETXA

ESTAT LÍMIT DE SERVEI
Triple condició de compliment

δtot= δPP·(1+kdef) + δCP·(1+kdef) + δSU·(1+ Ψ2· kdef)

COMPLEIX
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INSTAL·LACIONS
ESQUEMA D’AUTOABASTAMENT

Recollida d’aigües pluvials

Aire calent exterior

Dipòsit d’aigües 
pluvials

Inversor de 
corrent

Batería 
d’acumulació

Unitat exterior

Filtre d’aigües pluvials

Bomba de pressió

Sortida d’aire fred de la bomba
Refrigeració interior

Consum d’aigua calenta 
(no apta per a consum)
4 dutxes
3 lavabos

20x Bombetes LED 12W

6x Endolls 

Panells fotovoltaics

Bomba aerotèrmica
Rendiment elèctric x3

Quadre de protecció i 
mesura
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ESQUEMA DE SANEJAMENT I RESIDUS

Recollida de residus 
sòlids i serradures 

20x Bombetes LED 12W

Vàter sec
Separació de residus 
sòlids i orina

Pou de drenatge
Filtració de la orina. Pou de drenatge

Filtració d’aigües grises. 
Gels biodegradables a 
disposició dels usuaris.



146

CÀLCULS DE LA DEMANDA ELÈCTRICA I PANELLS FOTOVOLTAICS

CONSUM ELÈCTRIC ESTIMAT

TOTAL ENERGIA NECESSÀRIA

Calculem un 75% de rendiment de la instal·lació

TEN= 4005/0,75 = 5340 Wh/dia

  
RADIACIÓ SOLAR DISPONIBLE

Mitjançant un programa de càlcul PVGIS que utilitza les coordenades de localització per 
a donar-nos els valors de la radiació solar mensual, fem servir els valors d’agost ja que 
el càlcul en temporada alta és més desfavorable (tot i disposar d’una major radiació, el 
consum elèctric serà molt major que al desembre).

Dividint la radiació solar per la radiació solar incident que utilitzem per a calibrar els 
mòduls fotovoltaics (1kW/m2), obtenim les Hores de Sol Pic (HSP).

HSP= 6,86 /1 = 6,68h

MÒDULS FOTOVOLTAICS NECESSÀRIS

N mòduls = TEN / (HSP · rendiment · potència pic del mòdul)

En el nostre cas, hem escollit un mòdul fotovoltaic amb un rendiment de 0,8 i una 
potència pic de 260 Wp.

5340 / (6,68 · 0,8 · 260) =3,84 = 4 MÒDULS

CAPACITAT DELS ACUMULADORS

Capacitat de la bateria = energia necessària · dies d’autonomía / Voltatge · profunditat 
de descàrrega de la bateria.

Normalment per a electrificacions rurals similiars es cacula amb un supòsit de 4-6 dies 
d’autonomía. 
El voltatge depèn de la corrent de treball del mòdul, en aquest cas 31V, i la profunditat 
de descàrrega del model de batería és de 0,8.

Capacitat de la bateria= 5340 · 6 dies / 31V · 0,8 = 1291,93 Ah (c100)

POTÈNCIA DEL CONVERTIDOR CC/AC

Potència convertidor = Potència nominal total dels aparells· coeficient de simuntaneïtat

Potència convertidor = 1566 · 0,7 = 1100 W
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CÀLCULS DE LA DEMANDA D’AIGUA I CAPACITAT DEL DIPÒSIT

Al tractar-se d’una instal·lació d’aigua molt reduïda, consistent només en 4 dutxes i 3 
rentamans, hem considerat un consum d’ACS de 21L/persona·dia tal com estipula el 
CTE-DB-HE 4 per a un ús de vestidors i dutxes col·lectives.

Per a tenir en compte la fluctuació de l’ocupació hem calculat mitançant les dades 
d’arribada de turistes lla ocupació diària mitjana per a cada mes, partint de la màxima 
ocupació de 12 persones el mes d’agost.

D’aquesta manera, juntament amb les dades meteorològiques sobre les precipitacions 
mensuals, podem establir el tamany mínim de 13000 L que haurà de tenir el dipòsit 
per a què als mesos de més alta ocupació (més demanda) i menys aportació d’aigües 
pluvials (mesos més secs), es garanteixin els mínims per a l’abastiment del refugi.
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