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Introducció.

En l’última dècada s’ha reduït a la meitat la quota 
d’autoabastiment alimentari al territori Balear. La resposta 
fàcil	i	ràpida	de	com	s’ha	arribat	fins	aquí	és	que	la	situació	
és	conseqüència	directa	del	monocultiu	turístic;	s’ha	arribat	
aquí	per	les	lògiques	del	capital.

A	 través	 del	model	 d’organització	 de	 la	 societat	 i	 l’espai,	
es va imposant la divisió del treball i els diferents espais 
o territoris es van especialitzant en funcions productives 
concretes.	A	 les	 Illes,	 el	que	articula	el	 funcionament	del	
sistema	és	el	nexe	entre	el	turisme	i	el	sector	immobiliari,	i	
per	tant,	la	resta	de	sectors	s’han	sacrificat.

Les	 expectatives	 dels	 turistes	 i	 les	 dels	 residents	 no	 són	
fàcilment	reconciliables.	Com	pot	una	destinació	turística	
atractiva	 mantenir	 la	 seva	 tradició	 vernacla,	 tenir	 un	
autoabastiment de productes bàsics i conservar una 
identitat,	 al	mateix	 temps	que	desenvolupa	més	 destins	
per al turisme individual i de masses?

Realitzar	canvis	en	els	consums,	la	producció	i	l’estil	de	vida	
del	sistema	és	ara	la	primera	necessitat.

Avui	 en	 dia,	 el	 concepte	 de	 sostenibilitat	 serveix	 per	 a	
tranquil·litzar	 consciències.	 Poca	 cosa	 més.	 Mentre	 que	
per una banda s’instrumenta la sostenibilitat per satisfer 

les	 necessitats	 del	 sistema	 econòmic	 i	 fomentar-ne	 el	
creixement	infinit,	per	l’altra	es	generalitza	la	idea	que	es	
pot	millorar	el	model	amb	una	explotació	més	sostenible	
sense	necessitat	de	realitzar	canvis	radicals	en	el	consum,	
la producció i l’estil de vida.

Amb	 la	 intenció	 de	 reactivar	 el	 sector	 agrari,	 clau	 per	 la	
sostenibilitat,	i	arrel	a	la	demanda	i	mancança	de	centres	
de	formació	 i	estudis	especialitzats	al	sector,	s’aposta	per	
intervenir	des	de	l’educació	i	la	recerca,	factors	determinants	
a	 l’evolució	de	 la	 societat.	Combinant	 els	dos	programes	
per	afavorir	i	establir	una	relació	d’intercanvi	directe,	que	a	
diferència	de	l’intercanvi	generacional,	mantingui	al	dia	al	
sector.
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Objectius.

Davant	 la	 situació	 mundial	 actual,	 l’objectiu	 és	 millorar	
l’educació,	 la	 sensibilització	 i	 la	 capacitat	 humana	 i	
institucional	 respecte	 la	 mitigació	 del	 canvi	 climàtic,	
l’adaptació a ell i la reducció dels seus efectes.

Al	cas	de	les	Balears,	en	la	mirada	posada	en	els	anys	vinents	
l’objectiu	és	de	millorar	la	situació	de	la	producció	local	i	en	
conseqüència	de	l’autoabastiment.	

El	que	més	es	repeteix	és;	“evitar	la	continuada	pèrdua	de	
terres	fèrtils”,	“que	es	reconegui	la	insularitat”	i	“assegurar	
el	 relleu	 generacional”.	 En	 canvi	 abans	 de	 plantejar-nos	
incrementar	 el	 consum	 local,	 la	 necessitat	 principal	 és	
aconseguir	 fer	 les	 explotacions	 més	 rendibles	 i	 tenir-ne	
controlats	els	costs,	 l’accés	a	l’aigua	i	 l’energia,	 ja	que	són	
factors clau davant el canvi climàtic.

Si	 entenent	 la	 situació	 de	 globalització	 actual	 com	
un intercanvi accelerat de productes culturals i valors 
identitaris	en	múltiples	direccions	 i	plans,	per	afrontar	al	
canvi	 climàtic	 cal	 un	model	 comunitari	 global	 en	 xarxa.	
El territori ha d’entendre la seva identitat per actuar de 
forma	 local	amb	perspectiva	mundial,	de	manera	que	es	
necessitin actualitzar.

A	Mallorca	 les	possessions	han	definit	 les	àrees	 rurals	de	

des	de	 l’edat	mitjana	fins	a	gairebé	els	nostres	dies.	Una	
possessió	és	el	tipus	d’hàbitat	rural	dispers	propi	de	Mallorca	
que	consta	de	zones	d’habitatge	i	altres	dependències	per	
a	l’explotació	agrícola	d’un	extens	territori	circumdant.	Però	
no	han	de	ser	exclusivament	considerades	com	un	conjunt	
arquitectònic,	ni	tampoc	només	com	una	unitat	productiva	
per	 a	 l’explotació	 agrària	 del	 territori.	 Les	 possessions	
són	 el	 reflex	 d’una	 identitat	 i	 manera	 de	 concebre	 l’illa,	
d’estructurar	la	societat,	de	percebre	el	temps	i	d’entendre	
la vida.

Per	 aquest	 motiu	 l’objectiu	 és	 intervenir	 a	 l’arquetip	
arquitectònic	 insular,	 ara	 reconvertit	 i	 absorbit	pel	 sector	
turístic.
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“Is	Capitalism	sustainable?”
La	globalització	del	capital	és,	per	descomptat,	una	mica	
espúria.	 No	 obstant	 això,	 és	 una	 important	 innovació	
ideològica.	 El	 sistema	 capitalista	 sofreix	 una	 espècie	 de	
mutació	de	la	seva	forma	essencial,	la	qual	la	completa	cul-
minació	(teòrica)	seria	la	capitalització	de	la	naturalesa,	en	
la	qual	 ja	no	quedi	cap	àmbit	que	sigui	extern	al	capital.	
Això	equival	a	suposar	que	no	existeix	una	naturalesa	ex-
terna.	La	 imatge	ja	no	és	aquesta	de	Marx	(o	dels	econo-
mistes	clàssics)	en	la	qual	els	éssers	humans	actuen	sobre	
la	naturalesa	externa	per	a	produir	valor.	Més	aviat	és	una	
imatge	en	 la	qual	 els	diversos	elements	de	 la	naturalesa	
(incloent-hi	la	naturalesa	humana)	estan	ells	mateixos	cod-
ificats	com	a	capital.	La	naturalesa	és	capital	o,	millor	dit,	la	
naturalesa	es	concep	a	la	imatge	del	capital.	La	lògica	del	
sistema	és,	doncs,	el	sotmetiment	de	tots	els	elements	de	
la	“naturalesa	considerada	com	a	capital”	a	la	finalitat	de	la	
reproducció estesa del capital.

Immediatament	sorgeixen	dificultats	teòriques	com	a	re-
sultat	del	 fet	que	aquesta	és	una	 integració	 funcional	en	
bona	 part	 imaginària.	 La	 retòrica	 recalca	 l’harmonització	
i	 l’optimització;	 la	realitat	és	desordre	i	conflicte.	Com	ob-
serva	Jean	 *Baudrillard,	 “tot	és	potencialment	 funcional	 i	
res	ho	és	de	fet”.	Dues	fonts	de	contradiccions	són	inher-
ents	al	procés	de	la	capitalització	de	la	cultura,	la	qual	cosa	

ens	proporciona	justificacions	per	a	proposar	un	canvi	que	
passi	d’una	*perspectiva	 industrial	a	una	altra	ecològica	 i	
marxista	de	 la	producció,	de	 l’”eventual”	 i	 “inevitable”	en-
fonsament	 del	 capitalisme,	 i	 amb	 això	 de	 les	 condicions	
d’alguna	classe	de	socialisme.	La	primera	justificació	és	el	
fet	que	el	planeta	és	materialment	finit,	una	situació	que	
posa	 limitis	biofísics	 al	procés	d’acumulació.	 La	 segona	 -	
que	és	sinèrgica	amb	la	primera	-	és	el	fet	que	el	capital	no	
controla	i	no	pot	controlar	la	reproducció	i	modificació	de	
les	condicions	“naturals”	de	producció	de	la	mateixa	mane-
ra	que	pretén	regular	la	producció	de	béns	industrials.

Martin	O’Connor	,	“Is	Capitalism	Sostainable?”	,	1994

Sostenibilitat.
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TRANSCULTURACIÓ I DESTERRITORIALITZACIÓ DE LES 
IDENTITATS
Les	relacions	i	els	contactes	internacionals,	i	els	processos	
d’interacció entre cultures no son cap novetat de la nostra 
època.	Des	de	fa	segles,	 les	nacions	s’han	envaït	 les	unes	
a	les	altres,	han	compartit	descobriments	i	invents;	en	de-
finitiva,	 les	 cultures	 s’han	 influenciat	 les	unes	a	 les	altres	
sigui	per	imposició	o	per	convivència.	Actualment,	però,	el	
contacte i les interaccions entre territoris diferents s’han 
multiplicat i accelerat de tal manera que han creat un con-
text	 nou.	 La	 globalització	 és	 conseqüència	 de	 l’expansió	
del	model	capitalista,	el	qual	ha	generat	un	gran	nivell	de	
concentració	en	les	empreses,	les	quals	tendeixen	a	la	mul-
tinacionalitat,	com	també	dinàmiques	financeres	que	fun-
cionen en l’àmbit planetari.

Crane	 fa	 un	 anàlisis	 exhaustiu	 dels	 diversos	models	 que	
conceptualitzen	 el	 fenomen	 de	 la	 globalització.	 Segons	
ella,	existeixen	quatre	models	teòrics	principals:	l’imperia-
lisme	cultural;	els	fluxos	culturals	 i	 les	xarxes;	 la	 teoria	de	
la	recepció;	 i	 les	polítiques	culturals	estratègiques.	De	fet,	
aquests	models	no	són	contradictori,	descriuen	fenòmens	
diferents	que	poden	coexistir.	De	totes	maneres,	cadascun	
dels models es pot relacionar amb el punt de vista d’una 
ideologia	en	concret.

Segons	el	model	de	l’imperialisme	cultural,	la	globalització	
està	motivada	per	 intencions	polítiques	 i	comercials	dels	
països	econòmicament	més	poderosos,	que	estan	al	cen-
tre	del	sistema	econòmic	i	cultural	i	 imposen	els	seus	va-
lors i la seva cultura.

El	segon	model	teòric	és	el	dels	fluxos	culturals	o	el	model	
de	xarxa.	Aquest	model	considera	influències	culturals	en	
totes	direccions,	 i	 té	en	compte	 l’augment	en	el	nombre	
de	productors	de	continguts	regionals,	que	tenen	un	pa-
per	principal	en	la	seva	regió,	però	que	també	exporten	els	
seus	productes	a	l’exterior.

El model de la teoria de la recepció considera tant l’homo-
geneïtzació	com	la	hibridació	com	a	conseqüències	de	la	
globalització.	 En	 la	 teoria	 de	 la	 recepció	 es	 parteix	 de	 la	
premissa que els diferents públics responen als productes 
culturals	específics	de	maneres	diverses,	i	en	fan	diferents	
interpretacions.	 Els	 públics	 solen	 preferir	 els	 continguts	
amb	 els	 quals	 es	 poden	 identificar	 culturalment,	 i	 el	 fet	
que	estiguin	exposats	a	una	gran	quantitat	de	continguts	
estrangers,	no	vol	dir	que	acceptin	la	seva	ideologia	sense	
reserves.

Finalment	el	quart	model	teòric	descrit	per	Crane	analitza	
la	situació	de	competitivitat	entre	governs	nacionals,	regio-

Globalització.
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nals i locals i d’altres institucions culturals a l’hora de pro-
mocionar	la	cultura	local	o	regional	(de	la	manera	que	els	
líders	la	perceben)	dins	i	fora	del	territori,	 i	de	defensar-la	
de	l’amenaça	de	ser	dominada	per	una	cultura	de	fora.
Si intentem fusionar els quatre models descrits per Crane 
en	un	sistema	comprensiu	podríem	definir	 la	situació	de	
globalització	 actual	 com	 un	 intercanvi	 accelerat	 de	 pro-
ductes culturals i valors identitaris en múltiples direccions 
i en diversos plans.

La	 globalització	 genera	 una	 desterritorialització	 tant	 en	
l’àmbit	 econòmic,	 com	polític,	 social	 i	 cultural;	 apareixen	
formes	 d’organització	 supranacionals	 i	 extraterritorials.	
Com	diu	Innerarity,	“Probablemente	sea	exagerado	hablar	
del	fin	de	los	territorios;	pero	no	cabe	duda	de	que	la	gra-
vedad del espacio nacional ha cedido el paso a una terri-
torialidad	difusa,	ambigua	y	versátil”.	En	aquest	procés	de	
desterritorialització	apareixen	 identitats	vinculades	a	una	
cultura	internacional-popular,	que	fa	que	ciutadans	de	tot	
el	món	comparteixin	referents	culturals.

En	la	meva	opinió,	amb	el	sorgiment	d’identitats	múltiples	
i	desterritorialitzades,	els	individus	i	les	respectives	identi-
tats	esdevenen	cada	vegada	més	diversos,	de	manera	que	
el	mateix	temps	que	es	produeix	una	homogeneïtzació	pel	
que	fa	a	certs	valors	globals	i	una	hibridació	de	cultures,	es	

produeix	també	una	heterogeneïtzació	de	les	identitats	in-
dividuals	en	la	mesura	que	els	individus	se	serveixen	de	la	
gran	varietat	cultural	disponible	per	a	“ampliar	l’esfera	de	
presència	de	l’ésser”	a	la	seva	manera,	amb	plena	llibertat	
d’identificar-se	amb	allò	que	més	els	agradi.

Estel	Vilar	Bofill,	Transculturació	i	desterritorialització	de	les	

identitats 
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Identitat.
LO VERNACULO ES HERMOSO.
“Creo	que	fue	Zagajewski	quien	dijo	que	en	Bulgaria	nunca	
se	producirá	una	obra	maestra	 literaria.	Lo	argumentaba	
aludiendo	a	la	necesidad	de	un	volumen	mínimo	del	idio-
ma y a una historia literaria sobre la que fundar esa obra 
maestra.

Virginia	Woolf	en	 “Un	cuarto	propio”	planteó	que,	de	ha-
ber	 tenido	 Shakespeare	 una	hermana,	 tan	dotada	 como	
él,	ésta	no	hubiese	podido	escribir	nunca	obras	maestras:	
“Llevar	una	vida	libre	en	el	Londres	del	siglo	XVI	habría	sig-
nificado	para	una	mujer	que	fuera	poeta	y	dramaturga,	un	
estrés	nervioso	y	un	dilema	que	bien	hubieran	podido	ma-
tarla.	De	haber	sobrevivido,	cualquier	cosa	que	hubiera	es-
crito	habría	quedado	retorcida	y	deformada.”	

Aun podemos enfocar el asunto de las obras maestras des-
de	 otra	 perspectiva:	 ¿Cuantos	 habitantes	 tenía	 Florencia	
cuando	 se	 produjo	 la	 aparición	 de	 Bramante,	 Donatello	
y los artistas que revolucionaron el arte del Renacimien-
to?	Se	calcula	que	había	por	entonces	aproximadamente	
ochenta	mil	florentinos.	Hoy	que	esa	misma	ciudad	tiene	
el	doble	de	habitantes,	parece	que	la	posibilidad	de	encon-
trar	el	doble	de	artistas,	o	al	menos	un	buen	puñado,	sería	
fácil.	Pero	no	lo	es.	En	absoluto.	

Por	lo	visto	el	arte	necesita	de	un	clima	cultural,	de	un	con-
texto,	que	lo	haga	posible.	Por	mucho	que	Florencia	dispu-
siese hoy de mecenas capaces de requerir lo mejor que el 
arte	pueda	aportar,	por	mucho	que	su	ciudad	y	su	comer-
cio	ayudaran	a	su	prosperidad,	 lo	cierto	es	que	 la	ciudad	
no	volverá	a	ver	una	concentración	semejante	de	talento.	
Quizás	porque	ya	ni	siquiera	consideramos	que	el	arte	sea	
lo mismo. (Y se dice esto con perdón de los artistas que hoy 
pululan por las calles de esa hermosa ciudad tratando de 
rememorar	a	sus	predecesores	en	el	cargo).	

Sin	embargo,	y	es	a	lo	que	voy,	intuimos	que	en	arquitec-
tura	 las	 cosas	 funcionan	de	un	modo	algo	diferente.	 Las	
ciudades se forman por una colisión de otro orden. Y no 
necesariamente	de	talento	artístico.	Son	los	contenedores	
de	una	continuidad	que	engrandecen	las	sucesivas	gene-
raciones	 que	 las	 habitan,	 como	 si	 fueran	 enormes	 obras	
incompletas.	Las	épocas	de	 talentos	notables	 indudable-
mente	pueden	cambiar	 algo	 su	 tono	por	 la	 inserción	de	
piezas	 imperecederas.	 Unas	 gotas	 de	 renacimiento	 o	 de	
modernidad trasformaron ciudades de media Europa. In-
cluso	como	en	el	París	de	Haussmann	o	la	Roma	de	Sixto	
V,	no	todo	está	dicho	con	respecto	a	sus	cambios	estructu-
rales.	Pero	si	en	algo	se	diferencia	la	arquitectura	de	esas	
otras	artes	es	que	existe	en	ella	una	condición	de	anonima-
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to	fundado	en	 la	continuidad	que	quizás	sea	parte	de	su	
más	profunda	esencia.

Se	ha	 creído	mucho	 tiempo	que	 la	 arquitectura	es	 fruto	
de	un	autor,	pero	antes	que	nada,	 lo	es	de	un	 lugar	y	un	
tiempo.	Es	más	dueña	de	una	obra	la	ciudad	que	la	cobi-
ja	que	su	arquitecto.	Por	eso	me	pregunto	si	no	será	una	
condición	propia	de	ese	arte	de	la	construcción	su	carácter	
esencialmente	vernáculo.	Claro	que	habría	que	entender	
lo	vernáculo	no	como	lo	pueblerino,	ni	lo	popular,	ni	sim-
plemente	lo	pobre,	barato	o	falto	de	sofisticación.

Saenz	de	Oiza	decía	que	 la	única	arquitectura	verdadera	
era	la	vernácula.	Quizás	se	refería	a	su	origen	etimológico.	
La	 vieja	palabra	 latina	 vernacŭlus,	 significaba	 “nacido	en	
la	casa	de	uno”.	Valorar	así	lo	vernáculo	sería	apreciar	una	
arquitectura	que	hemos	visto	crecer,	con	cariño,	en	proxi-
midad y lentamente. Casi como los tomates o los hijos.

Santiago	de	Molina,	18	març	2019,	Múltiples
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Mallorca.

A	partir	de	la	dècada	dels	anys	cinquanta,	Mallorca	va	viure	
un	 gran	 canvi	 socioeconòmic	 i	 la	 seva	 economia	 es	 va	
transformar	a	un	ritme	vertiginós	deixant	enrere	el	sistema	
agrícola	 i	 industrial,	 per	 convertir-se	en	una	de	 les	grans	
potències	 turístiques	 de	 la	 Mediterrània.	 En	 el	 període	
comprès	 entre	 1959	 i	 1975	 es	 produeix	 el	 primer	 boom	
turístic,	suposant	l’inici	del	canvi	en	l’estructura	econòmica	
de	 l’illa	 sent	 una	 de	 les	 seves	 principals	 conseqüències	
el transvasament de població ocupada des de l’activitat 
agrícola	 al	 sector	 turístic.	 A	partir	 de	 1975,	 amb	el	 segon	
boom	 turístic,	 el	 sector	 agrícola	 entra	 en	 el	 seu	 declivi	
definitiu	 perdent	 la	 seva	 força	 econòmica	 en	 favor	 del	
sector	serveis.	A	partir	de	1996	té	lloc	el	tercer	boom	turístic	
i	 es	manté	 el	 transvasament	 de	 població	 agrícola	 cap	 al	
sector serveis.

En	els	últims	anys,	l’especialització	turística	de	Mallorca	es	
manté	de	manera	absoluta.	La	desaparició	de	les	activitats	
agràries	és	un	 fet	 incontestable,	potser	només	matisable	
per	 l’aparició	de	 l’agricultura	a	 temps	parcial	 i	d’oci,	 i	pel	
manteniment	que	 fan	els	darreres	generacions	agrícoles	
del	paisatge	rural.

El	que	acabà	de	rematar	l’agricultura	a	les	Illes	fou	l’entrada	
de	 l’Estat	espanyol	a	 la	Unió	Europea,	 i	 en	conseqüència	
al	mercat	global.	La	competència	amb	els	preus	exteriors	

va ser fulminant per a moltes productores. A les Balears i 
les	Pitiüses,	 la	 insularitat	 (en	el	cas	de	Mallorca	 i	 la	doble	
insularitat	de	 les	altres	 illes)	 suposava	 –i	 suposa–	un	cost	
afegit	en	molts	productes,	 ja	 sigui	per	 l’abastiment	de	 la	
pagesia	o	pel	transport,	i	el	preu	final	no	pot	ser	competitiu..		

Historia.
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Possessions.
Una	possessió	és	una	gran	propietat	o	finca	rural	i	agrícola,	
d’una	extensió	més	o	menys	important,	que	inclou	un	petit	
nucli	edificat,	les	cases	de	possessió,	veritable	centre	d’ex-
plotació	i	producció.	Tenen	el	seu	origen	en	el	repartiment	
de terres entre els nobles que van participar en la conques-
ta	 catalana	de	Mallorca	 en	 1229,	 un	 repartiment	 realitzat	
a	partir	de	 les	alqueries	 islàmiques	preexistents.	Així	que	
els	propietaris	d’aquestes	finques	solen	estar	emparentats	
amb	descendents	de	famílies	nobles	de	terratinents.	En	les	
possessions	es	troben	infraestructures	de	gran	interès	et-
nològic:	 la	carbonera	 (magatzem	del	carbó	produït	en	 la	
propietat),	el	celler	(sobretot	en	els	litorals	de	Valldemossa,	
Deià	i	Banyalbufar)	o	la	torre	de	defensa,	pròpia	de	finques	
pròximes	a	la	costa.

Les	finques	s’han	anat	adaptant	al	pas	del	temps,	i	les	ne-
cessitats	o	la	voluntat	dels	seus	propietaris	han	generat	mo-
dels	constructius	diferents.	Algunes	presenten	un	caràcter	
fortificat,	com	Son	Marroig	(Deià),	unes	altres	constitueixen	
palaus	barrocs,	com	Alfàbia	(Bunyola),	o	neoclàssics,	com	
Raixa	(Bunyola).
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“RES	MÉS	CONSTANT	QUE	EL	CANVI”.
Fins	 a	 un	 cert	 punt,	 la	 Casa	 de	 Possessió,	 a	Mallorca,	 és	
hereva de la Vil·la romana. Podem atribuir als romans im-
perials	 l’invent	del	gran	edifici	 camperol,	 sovint	 amb	de-
pendències	per	agricultors	i	senyors,	com	a	cor	de	la	gran	
propietat	rural,	que	concebuda	com	a	negoci,	es	basa	en	
l’obtenció	dels	 tres	productes	més	bàsics	de	 l’agricultura	
mediterrània:	blat,	oli	i	vi.

A	Mallorca	 al	 llarg	de	més	de	 tres-cents	 anys,	 la	 casa	de	
possessió	era	el	centre	entorn	del	que	girava	tota	l’organit-
zació	de	la	producció	agrària;	i	com	a	tal	centre	constitueix	
un	dels	elements	que	més	poden	ajudar	a	explicar	els	me-
canismes	de	 reproducció	de	 la	 societat	 illenca,	 fins	 a	un	
temps	molt	recent.	Però	convé	tenir	en	compte	que	la	casa	
de possessió no es pot entendre tan sols com a testimo-
ni	d’una	societat	esvaïda,	o	com	un	nucli	marginal/residual	
de	 l’activitat	agrària,	 com	tampoc	es	pot	considerar	com	
un	element	arquitectònic	que	molt	sovint	esbalaeix	per	la	
seva	magnificència.	La	casa	de	possessió	s’adapta	a	les	exi-
gències	del	nou	modus	de	viure,	del	nou	tipus	d’estructu-
ra	econòmica	i	social	que	es	va	consolidant	a	Mallorca	des	
dels	anys	50	del	present	segle	i	que	no	exclou	l’agricultura	
com a activitat productiva. Per aquest motiu es pot dir que 
la casa de possessió es transforma en funció d’unes noves 
condicions,	que	exigeixen	la	pèrdua	de	pes	de	l’agricultura	

i	 per	 tant	 la	pràctica	desaparició	del	protagonisme	de	 la	
casa	de	possessió	com	a	eix	de	l’economia.

	Avui	la	seva	continuïtat	es	defineix	més	en	funció	d’altres	
variables. De ser la unitat de producció de l’economia pa-
gesa	(entesa	com	a	lloc	de	treball	i	de	residència)	ha	passat	
a ser tan sols un lloc de treball per qui encara continuen o 
pretenen	continuar	vivint	de	la	terra;	o	bé	s’ha	convertit	en	
residència	secundària	dels	que	treballen	a	ciutat;	o	fins	i	tot	
en	centre	d’activitats	econòmiques	pròpies	de	 la	situació	
actual:	restaurants,	hotels...	En	resum	la	casa	de	possessió	
ens permet comprendre en part com evolucionava una so-
cietat que tenia en la terra i els seus productes els quasi 
únics	mitjans	 de	 subsistència;	 era	 com	 un	microcosmos	
que	aglutinava	 i	 reproduïa	un	sistema	social	 fonamentat	
en	 l’estructura	de	classes	agràries	 i	en	el	 règim	senyorial,	
elements	característics	de	 la	història	de	Mallorca	gairebé	
des	de	la	conquesta	i	colonització	catalana,	fins	a	un	perío-
de molt recent.

Com	a	concepte,	apareixen	com	a	solució	conseqüent	amb	
els	esquemes	del	repartiment	i	explotació	a	l’illa	conqueri-
da	pels	cristians,	i	com	a	arquitectura,	tenen	més	elements	
de defensa i protecció que de l’ociós benviure que devia 
assegurar	la	Pax	Romana	i	que	es	desenvolupava	a	les	de-
pendències de la vil·la sobretot als peristil lis o patis porti-
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cats	senyorials.	A	 la	casa	de	possessió	 l’espai	obert	és,	en	
general,	de	feina	i	relació,	 i,	quan	és	tancat	de	protecció	i	
introversió,	 a	 semblança	 de	 tantes	 solucions	 similars	 en	
problemes	pareguts	a	cultures	que	potser	mai	varen	sentir	
parlar de Roma.
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EMPLAÇAMENT I ENTRON.
En	general,	les	cases	de	possessió,	formen	conjunts	d’edifi-
cació	més	o	menys	compacta,	aïllades,	destacant,	solitàries.
Unes	 deuen	 ser,	 encara,	 al	 primitiu	 emplaçament	 de	 les	
cases	de	les	Alqueries	i	Rahals	precatalans,	transformant	el	
primitiu hàbitat a les noves condicions cristianes. D’altres 
varen	ser	construïdes	de	bell	nou,	a	diferents	moments	 i	
circumstàncies socials que tan aviat donarien prioritat als 
aspectes	 defensius,	 com	 als	 d’accessibilitat,	 vigilància	 de	
les	 terres,	 abastament	d’aigua	o	 a	 la	 representativitat	de	
les casses senyorials.

Sovint,	i	sempre	que	és	possible	dins	la	finca,	les	casses	se	
situen	un	poc	més	altes	que	la	major	part	dels	camps	-	al	
pla	d’un	turó,	a	la	muntanya	en	una	plataforma	gairebé	al	
límit	entre	el	conradís	i	el	bosc-,	en	aquest	compromís	en-
tre	els	diferents	 factors	geològics	 i	 socials	que	sovint	 tro-
bem	a	les	cultures	agrícoles:	construcció	als	llocs	on	aflora	
la	roca,	que	fan	bons	fonaments	i	que	no	es	poden	conrar,	
i	que	coincideixen	moltes	vegades,	amb	altures	que	per-
meten	 la	vigilància,	però	que	mai	 són	prou	alts	per	a	 te-
nir	problemes	d’accessibilitat,	i	que	es	troben,	tant	com	és	
possible,	a	recer	de	vents	enutjosos,	amb	bona	orientació	
solar	i	aprofitant	conques	pluvials	per	rebre	l’aigua	des	de	
les muntanyes.

Això	 no	 significa	 que	 cerquin	 sempre	 posicions	 preemi-
nents,	al	contrari,	sovint	són	difícils	de	veure,	a	pesar	de	la	
seva	grandària,	des	dels	camins	habituals.	A	les	comes	se	
solen	situar	al	fons	i,	a	vegades,	com	una	contraporta,	un	
dissimul,	o,	 simplement,	una	terra	 “de	ningú”,	existeix	un	
espai	de	vegetació	salvatge,	autòctona,	abans	d’accedir	als	
terrenys de conreu.
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SES CASES.
Les	cases	de	possessió	són	unes	edificacions	complexes	on	
vivia	un	grup	social	petit	i	també	complex.	L’ús	plural	ens	
fa	palesa	aquesta	complexitat	i	en	recorda	que,	un	temps,	
cada una de les dependències principals era anomenada 
casa	 (casa	del	molí,	 casa	del	 celler,	 etc.	 coma	ara	 la	 casa	
dels	senyors	i	la	casa	dels	amos	o	dels	pagesos).

Aquesta distinció no es referia tant a l’ús com a la funció. 
Els treballadors de la possessió es
distribuïen	 per	 diferents	 llocs,	 segons	 els	 diferents	 graus	
d’especialització.	Encara,	així	i	tot,	a	vegades	trobem	cam-
bres	de	treballadors,	sobretot	a	les	possessions	d’una	certa	
importància. A totes les cases de possessió trobem la cam-
bra	per	als	amos,	a	vegades,	també	un	menjador	o	estudi	
separat,	que	devia	permetre	un	major	distanciament	entre	
els	conductors	de	la	finca	i	els	seus	subalterns.

El	centre	de	la	vida	comunal	dels	pagesos	era,	i	és,	la	gran	
taula	de	menjar	situada	a	l’espai	plurinacional,	però	espe-
cíficament	humà,	de	l’entrada	de	les	cases	pageses	pròpia-
ment	dites,	amb	la	cuina,	integrada	a	ella	o	no,	i	amb	lloc	
per	escalfar-se	gairebé	tots	a	les	vetllades	d’hivern,	i	a	on	se	
solen obrir els rebosts i saleres dels queviures d’autocon-
sum.
Els	estatges	dels	 senyors	poden	 tenir	diferent	entitat,	no	

existir	o	reduir-se	a	una	cambra	o	estudi,	però	també	ser	
quasi	 tan	grans	com	 la	 resta	de	 les	cases.	Sovint,	 la	 llista	
d’elements constitutius de ses cases es completa amb la 
capella,	 potser	 la	 corresponent	 sagristia,	 i,	 a	 vegades	 la	
cambra	específica	del	capellà.

Totes aquestes dependències es desenvolupaven en cons-
truccions	que,	en	general,	no	sobrepassen	les	dues	crugies.	
Per	això	és	difícil	l’edificació	compacta,	de	manera	que	s’or-
ganitzen	bé	 linealment,	bé	en	bloc	amb	algunes	depen-
dències	més	o	menys	disperses,	bé	agrupant-se	entorn	un	
espai	a	cel	obert,	tancat	o	no,	que	generalment,	i	a	vegades	
impròpiament,	anomenen	“clastra”.

Aquesta	organització	diferencia	clarament	les	línies	d’evo-
lució de les cases de possessió mallorquines dels casats i 
llocs	menorquins	d’una	banda,	 i	de	 les	cases	 rurals	eivis-
senques	de	l’altra,	i	mostra	com	poden	ser	fortes	les	indi-
vidualitats	illenques,	com	sovint	trobem	to	arreu	el	Medi-
terrani.	 No	 podem	 negar-li	 unes	 condicions	 climàtiques,	
materials	 i	 d’arrels	 culturals	 consemblants,	 però	 és	 fruit	
també	d’una	història	tal	que,	aïllada	en	societats	tancades	i	
amb	influències	esporàdiques	característiques,	a	èpoques	
i	circumstàncies	diferents,	ens	proporcionen	aquesta	varie-
tat on els homes i la nostra arquitectura mostren endemis-
mes locals semblants als de plantes i animals.
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SA CLASTRA.
El	mot	clastra	s’ha	aplegat	de	tal	manera	que	al	de	casa	
de	possessió	que	fins	i	tot	s’ha	arribat	a	emprar	inadequa-
dament,	per	definir	l’espai	de	feina	a	cel	obert	d’aquestes	
construccions,	qualsevol	que	sigui	el	tipus.

La	clastra	pròpiament	dita	és	un	recinte	a	cel	obert,	tancat	
pels	quatre	costats,	al	qual	s’obre	l’únic	accés	exterior	del	
conjunt	principal	de	les	cases	i	que,	per	tant,	dóna	pas,	
directament	o	indirectament,	a	les	dependències	més	
significatives	que,	més	i	menys,	s’agrupen	al	voltant	seu.	
És	un	lloc	amb	personalitat	pròpia,	no	un	simple	espai	re-
sidual o de distribució que participa de la funcionalitat de 
les feines rurals i del concepte de clos defensiu. Convida 
a	pensar	en	una	derivació	de	mot	llatí	claustrum,	(tanca-
ment),	més	que	en	la	del	mot	clastre	o	claure	monacal.

Com a un espai comunal que dóna pas a la resta de les 
dependències,	hem	de	pensar	en	ella	com	un	lloc	ple	de	
vida	els	dies	de	clima	benigne,	útil	per	a	rentar-se,	adreçar	
i	arreglar	les	eines,	pesar	i	distribuir	la	collita,	o,	a	les	po-
ques	hores	d’oci,	jugar	i	xerrar	sota	el	lledoner	que	a	vega-
des hi trobem.

Des	d’aquest	punt	de	vista,	hem	de	distingir	les	cases	sen-
se	clastra,	on	l’espai	exterior	d’ús	domèstic	és	una	carrera	

més	o	menys	resguardada	per	edificacions	a	dos	o	tres	
costats.
Quan	a	les	clastres,	n’hi	ha	de	dos	tipus	principals:	la	clas-
tra	tapiada,	amb	un	o	dos	costats	tancats	per	una	paret	
on,	d’altra	banda	s’obre	sempre	el	portal	forà;	i	la	clastra	
interior	-	completament	envoltada	de	cossos	d’edifica-
cions	on	per	tant,	el	portal	es	continua	en	pas	que	sempre	
està	obert	cap	a	l’interior	en	forma	de	porxada	en	general	
petita i ajustada a aquests tipus de funció.
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SA CUINA
La	cuina	era	l’estança	més	rellevant	i	on	s’hi	realitzava	part	
de la vida quotidiana de la possessió. Comptava amb una 
llar	i	era	l’espai	on	es	preparava	el	menjar,	es	feia	la	bugada	
i s’hi passaven les vetllades d’hivern.

El	menjador	era	comunal,	i	enrevoltant	el	foc	hi	havia	lloc	
per	tothom.	Convé	diferenciar	aquestes	dues	peces.	Amb-
dues	poden	estar	en	un	mateix	espai,	ocupant	la	cuina	una	
llar	raconera	o	tot	al	fons	de	l’habitació;	o	bé	diferenciades,	
amb	la	cuina	a	part,	plenament	separada,	o	mig	integrada	
amb	una	gran	obertura.
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Serra de Tramuntana.

La	serra	de	Tramuntana	és	una	serralada	litoral	que	ocupa	
la	part	nord-occidental	de	Mallorca	a	les	Illes	Balears.

D’orientació	SW-NE,	s’allarga	uns	90	km	entre	sa	Dragone-
ra i el cap de Formentor pel costat de mar i entre el cap de 
cala	Figuera	i	el	des	Pinar	pel	costat	des	Pla,	entre	les	ba-
dies	de	Palma	i	Alcúdia.	L’amplada	oscil·la	entre	uns	10	km	
en	aquests	sectors	extrems,	i	uns	20	km	a	la	part	central.

L’any	2011	la	UNESCO	va	declarar	el	paisatge	cultural	de	la	
serra de Tramuntana com a Patrimoni de la Humanitat.

S’estén	sobre	el	territori	de	20	municipis,	des	d’Andratx	fins	
a	Pollença.	Poblacions	pintoresques	com	Sóller,	Fornalutx,	
Deià,	Valldemossa,	Banyalbufar,	Estellencs,	Sant	Elm	o	Ga-
lilea	et	mostren	els	innombrable	detall	de	com	és	la	vida	en	
l’entorn d’aquest sistema muntanyós.
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PATRIMONI HIDRÀULIC
L’aprofitament	de	 l’aigua,	 recurs	escàs	 i	preuat,	ha	donat	
lloc	a	la	Serra	de	Tramuntana	a	la	construcció	d’un	complex	
sistema	d’enginyeria	hídrica	tradicional	que	permet	captar	
i	extreure	l’aigua	subterrània	o	superficial,	i	conduir-la,	dis-
tribuir-la	 i	emmagatzemar-la.	Aquest	 sistema	és	el	 resul-
tat constructiu d’una obra en continu desenvolupament 
modificada,	 ampliada	 i	 adaptada	 des	 del	 segle	 XIII,	 com	
demostren diverses referències documentals. Els sistemes 
tradicionals	 de	 regulació,	 distribució	 i	 emmagatzematge	
hídric	han	funcionat	en	general	fins	a	ben	entrat	el	segle	
XX,	i	en	alguns	casos	encara	s’utilitzen.

Aquesta	xarxa	antròpica	se	superposa	a	la	xarxa	natural	de	
rieres	 i	 torrents,	 i	 s’integra	 i	 adapta	a	 les	 característiques	
del	terreny.	Es	configura	així	un	paisatge	hídric	la	virtut	del	
qual	resideix,	precisament,	en	la	seva	integració	equilibra-
da i valor patrimonial. Una obra conformada per petites 
preses,	canalitzacions,	basses,	estanys	i	aljubs.
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PEDRA SECA.
Una	de	les	riqueses	singulars	de	la	Serra	de	Tramuntana	és	
l’obra	de	pedra	en	sec	o	pedra	seca,	 tècnica	constructiva	
utilitzada des de temps immemorials que ha servit per a 
ampliar	zones	de	cultiu,	millorar	les	collites,	evitar	danys	i	
aprofitar	l’aigua	que	de	manera	irregular	rep	aquest	terri-
tori.	Aquesta	tècnica	utilitza	la	pedra	residual	dels	camps,	
treballada	 sense	 cap	mena	d’argamassa	 o	 ciment,	 per	 a	
aixecar	parets	de	delimitació	de	parcel·les	i	propietats,	ca-
mins	de	muntanya,	barraques,	carboneres	i	barraques	de	
carboner,	forns	de	calç	i	cases	de	neu,	entre	altres	elements.

El	màxim	exponent	el	constitueixen	els	vessants	de	ban-
cals,	 procediment	 d’escalonament	 imprescindible	 per	 a	
habilitar	nous	espais	de	cultiu	sense	més	recurs	que	la	pe-
dra del lloc. Aquestes construccions utilitzen materials de 
l’entorn	i	s’integren	a	la	perfecció	en	el	seu	context	paisat-
gístic	natural,	convertint-se	gairebé	en	la	seva	prolongació.
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TORRES DE DEFENSA
Mallorca	va	patir	un	aïllament	geogràfic	durant	segles,	i	els	
freqüents	atacs	pirates	van	provocar	el	despoblament	de	
la costa. A la Serra de Tramuntana es localitzen nombro-
ses	torres	de	vigilància	i	defensa,	articulades	al	voltant	d'un	
complex	 sistema	de	 senyals	que	 servia	per	 a	 advertir	 de	
l'arribada	de	naus	enemigues	o	protegir-se	dels	atacants.	
Les	 primeres	 torres	 van	 començar	 a	 construir-se	 en	 el	 s.	
XVI,	encara	que	la	presència	de	guardes	i	sentinelles	està	
documentada	des	del	XIV.	El	matemàtic	i	historiador	Joan	
Baptista	Binimelis	(1539-1616)	és	l'ideòleg	de	la	xarxa	de	vi-
gilància	costanera.	Les	torres	se	situaven	en	emplaçaments	
amb	bona	visibilitat,	que	permetien	al	temps	observar	les	
torres veïnes.
 
Avui	constitueixen	excepcionals	miradors	sobre	la	mar	i	el	
paisatge	de	 la	Serra,	com	 la	de	Cala	En	Basset	 (Andratx),	
la	Trinitat	(Valldemossa),	la	Pedrissa	(Deià),	la	Torre	Picada	
(Sóller),	Na	Seca	(Escorca)	i	Aubercutx	(Pollença).
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Mossa.

La	Possessió	de	Mossa,	situada	a	 la	Serra	de	Tramuntana	
al	municipi	d’Escorca,	és	una	de	les	antigues	propietats	de	
l’arxiduc	Lluis	Salvador,	posteriorment	de	la	família	March.	
Actualment	 buida	 de	 funcions	 agràries,	 utilitzada	 com	a	
residència esporàdica.

L’edifici,	situat	estratègicament	sobre	un	aflorament	rocós,	
elevat	 respecte	 la	zona	de	cultiu,	està	 format	per	volums	
allargats	dues	plantes	que	es	caragolen	 formant	un	pati.	
El	volum	principal	era	antigament	la	casa	dels	senyors,	 la	
resta	estaven	dedicats	al	treball	i	l’aprofitament	del	camp,	
una	tafona,	un	paller,	emmagatzematge...
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Transport i Infraestructures de Comunicació

PALMA
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Condicions estat actual.
En	general	la	possessió	es	manté	en	bones	condicions,	no	
presenta	patologies	greus,	ja	que	no	ha	estat	mai	en	desús	
i s’hi han anat fent petites rehabilitacions.

L’edifici	està	construït	de	manera	tradicional,	murs	de	pe-
dra col·locats directament sobre el terreny a poca profun-
ditat,	ja	que	està	situada	sobre	un	aflorament	rocós,	forjats	
de	bigues	de	fusta	i	llates	ceràmiques	i	coberta	de	teula.

El	 volum	 principal	 destaca	 per	 estar	 construït	 amb	més	
qualitat	i	cura.	La	façana	principal	segueix	un	ritme	i	orde	
clàssic	amb	una	simetria	central.	És	l’únic	que	està	revestit	
i	pintat,	dintells	 i	brancals	de	pedra	acarada	amb	alguns	
detalls decoratius

La	resta	de	volums	estan	construïts	de	manera	més	rústi-
ca	i	organitzats	de	forma	més	atzarosa,	obertures	i	portes	
col·locades	segons	sorgeixen	les	necessitats.
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SUPERFÍCIES

Planta	Baixa	481.70	m2	útils	-	670.90	m2 construïts

Planta Primera 297.40 m2	útils	-	409.70	m2 construïts
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Projecte.

La	 possessió	 és	 un	 organisme	 en	 constant	 evolució	 i	
adaptació,	 reflex	 d’identitat,	 d’una	 manera	 de	 concebre	
l’illa,	 d’estructurar	 la	 societat,	 de	 percebre	 el	 temps	 i	
d’entendre	la	vida.	Per	això	es	concep	el	projecte	com	un	
nou	capítol	de	la	història	de	la	Possessió	de	Mossa,	tractant	
les	 noves	 necessitats	 funcionals,	 socials	 i	 energètiques	
respectant	el	valor	patrimonial	del	conjunt	i	el	paisatge	que	
l’envolta	a	partir	d’estratègies	i	solucions	arquitectòniques	
tradicionals.
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Estructures.
Agricultura,	 territori	 i	 arquitectura	 són	eixos	 vertebradors	
del	projecte.	Dins	el	camí	cap	a	la	sostenibilitat	i	l’autoabas-
timent aquests tres elements es relacionen alhora encarar 
el problema.

La	identitat	ha	estat	la	qualitat	d’unió,	s’ha	entès	com	un	
aspecte clau i determinant. La sostenibilitat es basa en en-
tendre	 les	 característiques	 del	 lloc,	 des	 d’escala	mundial	
fins	a	territorial.	Per	aquest	motiu	tant	el	programa,	com	
la	intervenció	al	paisatge	i	 l’arquitectura	s’ha	pensat	amb	
aquesta condició.
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Agricultura.
ESTRATÈGIA D’USOS.
Arrel	a	 la	demanda	 i	mancança	de	centres	de	 formació	 i	
estudis	especialitzats	al	sector	agrari	 i	amb	la	intenció	de	
reactivar	 el	 sector,	 clau	 per	 la	 sostenibilitat,	 s’aposta	 per	
intervenir	des	de	l’educació	i	la	recerca,	factors	determinants	
a	 l’evolució	de	 la	 societat.	Combinant	 els	dos	programes	
per	afavorir	i	establir	una	relació	d’intercanvi	directe,	que	a	
diferència	de	l’intercanvi	generacional,	mantingui	al	dia	al	
sector.
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- Aprofitament i Conservació del Medi Rural
Formació professional: Grau mitjà

Família	professsional:	Agrària

Àmbit	professional:	Agropecuari	i	marítimopesquer

Durada: dos cursos

- Producció Agroecològica
Formació professional: Grau mitjà

Família	professsional:	Agrària

Àmbit	professional:	Agropecuari	i	marítimopesquer

Durada: dos cursos

- Producció Agroecològica, perfil professional de 
Producció Arícola
Formació professional: Grau mitjà

Família	professsional:	Agrària

Àmbit	professional:	Agropecuari	i	marítimopesquer

Durada: dos cursos

- Paisatgisme i Medi Rural
Formació professional: Grau superior

Família	professsional:	Agrària

Àmbit	professional:	Agropecuari	i	marítimopesquer

Durada: dos cursos

Escola Agrària Formació Professional
Per	capacitar	a	exercir	de	manera	qualificada	diverses	professions	i	proporcionar	la	formació	necessaria	per	adquirir	la	competència	

professional	i	el	coneixement	propi	del	sector.

Centre Investigació i Experimentació
Centre	transdiciplinar	amb	la	finalitat	de	treballar	en	processos	col·laboratius	per	fer	recerca	i	treballs	experimentals	a	escala	amb	

models reduïts.



92 TFM/Set.21

PROGRAMA.
Dins	el	projecte	els	usos	s’organitzen	per	necessitats:	a	 la	
possessió	el	programa	amb	l’activitat	més	teòrica,	mentre	
que	a	les	feixes	s’emplaça	el	programa	pràctic.

La	possessió	s’organitza	per	volums,	a	cada	un	s’hi	ubica	
un	 ús	 concret;	 al	 volum	 principal	 s’hi	 col·loquen	 tots	 els	
serveis	 administratius;	 a	 planta	 baixa	 els	 de	 l’escola	 i	 a	
planta	primera	els	del	centre,	al	volum	sud-oest	 les	aules	
de	l’escola,	al	nord-oest	els	laboratoris	i	al	volum	nord-est	
la zona comú.

Les	 feixes	 es	 divideixen	 en	 dues	 zones,	 molt	 marcades	
geogràficament,	 la	zona	est	està	dedicada	al	centre	 i	s’hi	
ubiquen	els	hivernacles	i	tallers,	mentre	que	a	la	zona	oest	
és	per	l’escola,	connectada	directament	amb	el	volum	de	
les	aules,	s’hi	ubiquen	tallers	i	hivernacles.
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Aules,	hiverncales	i	tallers	de	l’escolaLaboratoris,	hiverncales	i	tallers	del	centre

AdministracióZona comú
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Territori.
ESTRATÈGIA PAISATGÍSTICA.
En	un	lloc	amb	pendent	tan	abrupte,	l’estratègia	més	tra-
dicional	consisteix	en	escalonar	la	secció	per	domesticar	el	
terreny.	Com	a	resultat	es	crea	un	nou	paisatge.

La	distribució	de	les	marjades	és	fruit	de	la	interrelació	de	
l’home	amb	l’espai.	És	fruit	de	la	interrelació	de	les	carac-
terístiques	físiques	de	l’espai	i	les	necessitats	humanes.	Es	
poden	diferenciar	 les	 següents	marjades	depenent	de	 la	
distribució:

-	Paral·lela	contínua:	els	murs	es	disposen	en	alineacions	
paral·leles	 i	es	perllonguen	al	 lIarg	de	tot	el	camp	marjat	
de	manera	contínua	o	amb	petites	interrupcions.	Pot	pre-
sentar	diferents	tipus	de	marges	(curvilinis	o	rectilinis)	de-
penent	del	 terreny.	 Tot	 això,	 hem	de	destacar	 la	 disposi-
ció	concèntrica	on	els	murs	es	distribueixen	seguint	línies	
mestres	marcades	per	successius	arcs	de	radi	progressiva-
ment	reduït,	traçats	a	partir	d’un	centre	comú.

-	Paral·lela	en	ziga-zaga:	els	murs	es	diposen	en	alineacions	
aproximadament	paral·leles	i	no	es	perllonguen	al	llarg	de	
tot	el	camp	marjat.	Els	trams	sense	murs	constitueixen	la	
via	deconnexió	entre	 les	terrasses	 i	dibuixen	un	accés	en	
ziga-zaga.	Amb	aquest	sistema	es	 facilita	 la	comunicació	
sense necessitat de crear estructures per remuntar nivells.

c-	Geomètrica	no	paral·lela:	 les	marjades,	 individualment,	
estan	traçades	seguint	patrons	geometrics	més	o	menys	
artificials,	però	el	conjunt	no	s’ajusta	a	solucions	regulars.	
S’aplica com a solució constructiva en els indrets de poc 
pendent,	a	terrasses	fluvials	i	a	fons	de	tàlvegs.
 
-	No	geomètrica:	les	marjades	no	segueixen	cap	tipus	d’or-
dre	i	s’integren	en	el	modelat	natural	del	terreny.	Aquesta	
tipologia	apareix	ben	representada	en	els	casos	de	micro-
relleu molt remarcat com roquissars i terrenys intensa-
ment	carstificats.
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La	 intervenció	 paisatgística	 es	 basa	 en	 tres	 estratègies	
complementàries:	 la	 consolidació	 del	 paisatge	 a	 través	
l’ampliació	 i	 reconfiguració	 de	 feixes,	 la	 dinamització	
de	 circulacions	 per	 afavorir	 la	 relació	 casa-camp,	 i	 la	
colonització	de	les	feixes	amb	aquelles	parts	del	programa	
que	tinguin	més	relació	amb	el	camp.

1. Ampliació i reconfiguració de feixes:
actualment	hi	ha	tot	un	sistema	de	feixes	a	la	zona	est	que	
proporciona	superfície	útil	per	conrear	i	genera	l’únic	accés	
a	 la	 possessió,	 a	 la	 zona	 oest,	 totalment	 desconnectada	
de	 la	 resta,	 hi	 ha	 feixes	mig-enderrocades,	 algunes	 amb	
oliveres	a	la	zona	més	baixa	i	accessible.
Amb l’objectiu de consolidar en un únic sistema que 
funcioni	en	conjunt,	s’amplien	les	feixes	de	la	zona	est	cap	
a l’oest incorporant la plataforma de la possessió dins el 
sistema.

2. Dinamització de circulacions:
Per	 afavorir	 la	 relació	 casa-camp	 i	 desjerarquitzar	 el	
sistema	de	circulacions,	s’obren	nous	accessos	i	es	generen	
múltiples	connexions	entre	feixes.

3. Colonització de les feixes:
S’emplacen	a	les	feixes,	com	espais	servidors,	aquelles	parts	
del	programa	que	tenen	relació	directa	amb	el	camp.
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Arquitectura
ESTRATÈGIA POSSESSIÓ
El	 procés	 d’actuació	 a	 la	 possessió	 es	 fonamenta	 amb	4	
passes	diferents:	reconèixer	aquells	volums	consolidats	i	fer-
ne	rehabilitació,	reconstrucció	per	la	recuperació	de	volum	i	
forma,	eliminació	de	particions	i	addicions	de	mala	qualitat	
en	el	procés	de	consolidació	d’estructures,	i	reconfiguració,	
prestant	 atenció	 als	 requisits	 d’accessibilitat,	 a	 partir	
d’estratègies	 i	solucions	formals	tradicionals;	 relacions	de	
cobertes,	doble	crugia,	pati	i	organització	de	programa.
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VOLUMS CONSOLIDATS ENDERROC VOLUMS HETEROGENIS
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RECONTRUCCIÓ - CONSOLIDACIO VOLUM AMPLIACIÓ I CONSOLIDACIÓ EDIFICI
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ENDERROC I OBRA NOVA
En	 el	 procés	 neteja	 s’eliminen	 particions	 i	 addicions	 de	
mala	qualitat	que	envaeixen	el	pati	i	que	es	desajusten	de	
l’esquema	tipològic	estructural.	

L’ampliació consolida el volum principal i completa els 
volums	heterogenis,	clarificant	 l’esquema	estructural	per	
la	reconfiguració	formal.
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COMUNITAT
La	 clastra	 es	 l’element	 que	 organitza	 tot	 l’edifici,	 que	 es	
cargola	al	seu	voltant.	Fa	d’element	de	comunicació	entre	
tots	els	usos,	dona	frescor	en	l’estiu	i	refugi	a	l’hivern,	serveix	
d’accés	a	tots	els	volums	tant	a	planta	baixa	com	a	primera	
i es un espai d’estar i de relació. 

Els accessos de cada volum es tracten com una ampliació de 
la	clastra	generant	quatre	vestíbuls	que	fan	d’interludi	amb	
el	programa	interior.	Al	volum	principal	el	vestíbul	connecta	
l’espai	esterior	amb	la	clastra	creant	una	connexió	directe	
entre	espai	exterior	natural	i	l’espai	exterior	domesticat.

Es	un	lloc	de	relació	i	trobada,	d’intercanvi,	on	els	dos	usos	
conviuen	i	s’influeixen,	lligant	educació	i	recerca,	generant	
un ambient de col·lectivitat i comunitat.
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ESTRATÈGIA	ANNEXES
El	procés	d’implantació	a	les	feixes	s’entén	com	una	passa	
més	dins	 l’estratègia	formal	de	les	marjades.	Per	generar	
una	superfície	plana	útil		per	conrear,	es	disposen	murs	en	
paral·lel sobre la pendent i s’aplana el terreny que queda 
entre	ells,	d’aquesta	manera	per	generar	un	espai	cobert	
s’emplaça	 un	mur	 paral·lel	 al	 marge	 i	 cobreix	 amb	 una	
coberta.
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Possessió

Planta	Baixa	651.50	m2	útils	-	783.5	m2 construïts
1.	Vestíbul	principal	(59.20	m2)	-	2.	Administració	(29.95	m2)	-	
3. Bany (9.70 m2)	-	4.	Sala	professorat	(26.70	m2)	-	5.	Sala	de	
reunions (20.50 m2)	-	6.	Pati	(113	m2)	-	7.	Vestíbul	aules	(38.50	
m2)	-	8.	Vestidor	(24.30	m2)	-	9.	Aula	(43.70	m2)	-	10.	Vestíbul	
biblioteca (23.40 m2)	 -	 11.	Biblioteca	 (94.40	m2)	 -	 12.	Banys	
(24.90 m2)	 -	 13.	Bar-restaurant	 (80.15	m2)	 -	 14.	Cuina	 (19.40	

m2).

Planta Primera 402.75 m2	-	609.50	m2 construïts
15. Escala (20.60 m2)	-	16.	Vestíbul	aules	(38.50	m2)	-	17.	Aula	
(43.70 m2)	-	18.	Sala	tutories	(24.30	m2)	-	19.	Vestíbul	despat-
xos	centre	(27.75	m2)	-	20.	Bany	(13.35	m2)	-	21.	Administració	
(15.70 m2)	-	22.	Administració	(16.40	m2)	-	23.	Despatx	(17.75	
m2)	 -	24.	Despatx	 (15.80	m2)	 -	25.	Sala	de	reunions	 	 (20.40	
m2)-	 26.	 Sala	 descans	 (19.40	m2)	 -	 27.	 Vestíbul	 laboratoris	
(30.75 m2)	-	28.	Laboratoris	(41.70	m2)	-	29.	Magatzem	(12.95	

m2).

Tallers

Taller-Hivernacle	150	m2	útils	-	180	m2 construïts

Laboratori-Hivernacle	109	m2		-	140	m2 construïts

Garatge-Magatzem	109	m2	-	140	m2 construïts

12

3 4

5

6

10 11

128

9

9

7

1

14

13

21 22 23 24 25

261920

1 15

16

17

17

18

27 28

28 29

29

32

31

30



167Agricultura-Territori-Arquitectura

12

3 4

5

6

10 11

128

9

9

7

1

14

13

21 22 23 24 25

261920

1 15

16

17

17

18

27 28

28 29

29

32

31

30

12

3 4

5

6

10 11

128

9

9

7

1

14

13

21 22 23 24 25

261920

1 15

16

17

17

18

27 28

28 29

29

32

31

30

12

3 4

5

6

10 11

128

9

9

7

1

14

13

21 22 23 24 25

261920

1 15

16

17

17

18

27 28

28 29

29

32

31

30

12

3 4

5

6

10 11

128

9

9

7

1

14

13

21 22 23 24 25

261920

1 15

16

17

17

18

27 28

28 29

29

32

31

30



168 TFM/Set.21

Definició estructural.
La intenció de la intervenció ha estat donar continuïtat i 
consolidar	l’existent,	per	tant	la	nova	estructura	s’esten	des	
de	l’actual	seguint	la	mateixa	tipologia.

Les estructura de les possessions estava limitada per la fus-
ta,	a	mallorca	no	hi	ha	grans	arbres	d’on	s’hi	puguin	treure	
grans	biques,	en	conseqüencia	les	 llums	oscilen	entre	4	i	
5	metres.	L’edifici	es	generava	a	partir	d’un	volum	de	bo-
ble	crugia,	d’aquesta	manera	 tenia	 llum	ambdós	costats,	
i	quan	es	necessitava	ampliar,	per	no	allargar	el	volum	ex-
tremadament,	 s’anava	girant	 el	 sentit	 de	 la	 crugia	fins	 a	
tancar un pati.

L’ampliació	segueix	aquesta	lògica	estructural.	S’enderro-
quen	estructures	d’ampliacions	que	embruten	la	tipologia	
i	s’amplien	aquell	volums	no	consolidats	amb	una	segona	
grugia.
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ESTRUCTURA PLANTA BAIXA
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ESTRUCTURA PLANTA PRIMERA
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COBERTA I ESTRUCTURA VERTICAL
AULES-TALLER
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FONAMENTACIÓ
AULES-TALLER
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COBERTA I ESTRUCTURA VERTICAL
LABORATORI-HIVERNACLE
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FONAMENTACIÓ
LABORATORI HIVERNACLE
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Càlcul estructural.
CÀLCUL MUR DE CONTENCIÓ DE PEDRA SECA

1.	Caracterítiques	del	terreny:

2.	Caracterítiques	del	mur:
El	 mur	 de	 pedra	 seca	 es	 “buid”	 en	 un	 15%,	 per	 tant	 es	
considera	que,	en	conjunt	la	densitat	d’aquest	es	un	85%	
de la pedra calisa.

S’escull el mur de pedra com a element de referència es-
tructural del projecte i es comprova el funcionament.

Característiques del terreny: 

ɸ = 30º 

ϒm = 1.76 T/m3  

qadm = 15 T/m2 

µ=0.75 

Característiques del mur: 

El mur de pedra seca es “buid” en un 15%, per tant es considera que, en 
conjunt, la densitat d’aquest es un 85% de la densitat de la pedra calisa. 

Densitat pedra calisa ϒ = 2.7 T/m3  

Densitat mur ϒ = 2.295 T/m3 

H= 3.5m 

 

Determinació del coeficient de pressió activa: 

𝐾𝐾𝑎𝑎 = 1 − 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠ɸ 
1 + sinɸ =  1 − sin (30)

1 + sin (30) = 0.333 

 

Determinació del coeficient de pressió passiva: 

𝐾𝐾𝑝𝑝 = 1 + 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠ɸ 
1 − sinɸ =  1 + sin (30)

1 − sin (30) = 3 

Determinació empenta activa: 

𝐸𝐸𝑎𝑎 =
𝐾𝐾𝑎𝑎 ∗ 𝛾𝛾𝑚𝑚 ∗ ℎ2

2 = 0.333 ∗ 1.76 ∗ 3.52

2 = 3.59 𝑇𝑇 𝑚𝑚⁄  

 

Determinació empenta pasiva: 

𝐸𝐸𝑝𝑝 =
𝐾𝐾𝑝𝑝 ∗ 𝛾𝛾𝑚𝑚 ∗ ℎ2

2 = 3 ∗ 1.76 ∗ 0.52

2 = 0.66 𝑇𝑇 𝑚𝑚⁄  

Moment de bolcada: 

𝑀𝑀0 = 𝐸𝐸𝑎𝑎 ∗ 𝑧𝑧 = 3.59 ∗ 3.5
3 =  4.19 𝑇𝑇 𝑚𝑚⁄  

Moments resistents: 

𝐹𝐹1 = 0.5 ∗ 3.5
2 ∗ 2.295 = 2 𝑇𝑇 

𝐹𝐹2 = 0.8 ∗ 3.5 ∗ 2.295 = 6.426 𝑇𝑇 

Característiques del terreny: 

ɸ = 30º 

ϒm = 1.76 T/m3  

qadm = 15 T/m2 

µ=0.75 

Característiques del mur: 

El mur de pedra seca es “buid” en un 15%, per tant es considera que, en 
conjunt, la densitat d’aquest es un 85% de la densitat de la pedra calisa. 

Densitat pedra calisa ϒ = 2.7 T/m3  

Densitat mur ϒ = 2.295 T/m3 

H= 3.5m 

 

Determinació del coeficient de pressió activa: 

𝐾𝐾𝑎𝑎 = 1 − 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠ɸ 
1 + sinɸ =  1 − sin (30)

1 + sin (30) = 0.333 

 

Determinació del coeficient de pressió passiva: 

𝐾𝐾𝑝𝑝 = 1 + 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠ɸ 
1 − sinɸ =  1 + sin (30)

1 − sin (30) = 3 

Determinació empenta activa: 

𝐸𝐸𝑎𝑎 =
𝐾𝐾𝑎𝑎 ∗ 𝛾𝛾𝑚𝑚 ∗ ℎ2

2 = 0.333 ∗ 1.76 ∗ 3.52

2 = 3.59 𝑇𝑇 𝑚𝑚⁄  

 

Determinació empenta pasiva: 

𝐸𝐸𝑝𝑝 =
𝐾𝐾𝑝𝑝 ∗ 𝛾𝛾𝑚𝑚 ∗ ℎ2

2 = 3 ∗ 1.76 ∗ 0.52

2 = 0.66 𝑇𝑇 𝑚𝑚⁄  

Moment de bolcada: 

𝑀𝑀0 = 𝐸𝐸𝑎𝑎 ∗ 𝑧𝑧 = 3.59 ∗ 3.5
3 =  4.19 𝑇𝑇 𝑚𝑚⁄  

Moments resistents: 

𝐹𝐹1 = 0.5 ∗ 3.5
2 ∗ 2.295 = 2 𝑇𝑇 

𝐹𝐹2 = 0.8 ∗ 3.5 ∗ 2.295 = 6.426 𝑇𝑇 
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𝐹𝐹3 = 0.5 ∗ 3.5
2 ∗ 2.295 = 2 𝑇𝑇 

𝐹𝐹4 = 0.5 ∗ 3.5
2 ∗ 1.76 = 1.54 𝑇𝑇 

𝑀𝑀1 = 2 ∗ 0.3 = 0.6𝑇𝑇 ∗ 𝑚𝑚 

𝑀𝑀2 = 6.426 ∗ 0.9 = 5.78 𝑇𝑇 ∗ 𝑚𝑚 

𝑀𝑀3 = 2 ∗ 1.46 = 2.92 𝑇𝑇 ∗ 𝑚𝑚 

𝑀𝑀4 = 1.54 ∗ 1.46 = 2.25 𝑇𝑇 ∗ 𝑚𝑚 

∑ 𝑀𝑀 = 11.55 𝑇𝑇 ∗ 𝑚𝑚 

Factor de seguretat de bolcada:  

𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 = 𝑀𝑀𝑀𝑀
𝑀𝑀𝑜𝑜

= 11.55
4.19 = 2.75 

Factor de seguretat d’enllavissament: 

𝐹𝐹𝐹𝐹𝐸𝐸 =
𝜇𝜇 ∗ 𝑀𝑀𝑉𝑉 ∗ 𝐸𝐸𝑝𝑝

𝐸𝐸𝑎𝑎
= 0.75 ∗ 11.97 ∗ 0.66

3.59 = 1.65 

Distancia de la forcer recultants totals a la punta: 

𝑑𝑑 = 𝑀𝑀𝑀𝑀 − 𝑀𝑀𝑜𝑜
𝑀𝑀𝑣𝑣

= 11.55 − 4.19
11.97 = 0.61 

Excentricitat i pressió màxima al terreny: 

𝑒𝑒 = 𝑏𝑏
2 − 𝑑𝑑 = 1.8

2 − 0.61 = 0.29 

𝑞𝑞 = − 𝑀𝑀𝑣𝑣
𝑏𝑏 (1 + 6 ∗ 𝑒𝑒

𝑏𝑏 ) = − 11.97
1.8 (1 + 6 ∗ 0.29

1.8 ) = −13.07 

 

Característiques del terreny: 

ɸ = 30º 

ϒm = 1.76 T/m3  

qadm = 15 T/m2 

µ=0.75 

Característiques del mur: 

El mur de pedra seca es “buid” en un 15%, per tant es considera que, en 
conjunt, la densitat d’aquest es un 85% de la densitat de la pedra calisa. 

Densitat pedra calisa ϒ = 2.7 T/m3  

Densitat mur ϒ = 2.295 T/m3 

H= 3.5m 

 

Determinació del coeficient de pressió activa: 

𝐾𝐾𝑎𝑎 = 1 − 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠ɸ 
1 + sinɸ =  1 − sin (30)

1 + sin (30) = 0.333 

 

Determinació del coeficient de pressió passiva: 

𝐾𝐾𝑝𝑝 = 1 + 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠ɸ 
1 − sinɸ =  1 + sin (30)

1 − sin (30) = 3 

Determinació empenta activa: 

𝐸𝐸𝑎𝑎 =
𝐾𝐾𝑎𝑎 ∗ 𝛾𝛾𝑚𝑚 ∗ ℎ2

2 = 0.333 ∗ 1.76 ∗ 3.52

2 = 3.59 𝑇𝑇 𝑚𝑚⁄  

 

Determinació empenta pasiva: 

𝐸𝐸𝑝𝑝 =
𝐾𝐾𝑝𝑝 ∗ 𝛾𝛾𝑚𝑚 ∗ ℎ2

2 = 3 ∗ 1.76 ∗ 0.52

2 = 0.66 𝑇𝑇 𝑚𝑚⁄  

Moment de bolcada: 

𝑀𝑀0 = 𝐸𝐸𝑎𝑎 ∗ 𝑧𝑧 = 3.59 ∗ 3.5
3 =  4.19 𝑇𝑇 𝑚𝑚⁄  

Moments resistents: 

𝐹𝐹1 = 0.5 ∗ 3.5
2 ∗ 2.295 = 2 𝑇𝑇 

𝐹𝐹2 = 0.8 ∗ 3.5 ∗ 2.295 = 6.426 𝑇𝑇 

Determinació	del	coeficient	de	presió	activa	i	empenta	
activa:

Determinació	del	coeficient	de	presió	pasiva	i	empenta	
pasiva:

Moment de bolcada:

Moments resistents:

Característiques del terreny: 

ɸ = 30º 

ϒm = 1.76 T/m3  

qadm = 15 T/m2 

µ=0.75 

Característiques del mur: 

El mur de pedra seca es “buid” en un 15%, per tant es considera que, en 
conjunt, la densitat d’aquest es un 85% de la densitat de la pedra calisa. 

Densitat pedra calisa ϒ = 2.7 T/m3  

Densitat mur ϒ = 2.295 T/m3 

H= 3.5m 

 

Determinació del coeficient de pressió activa: 

𝐾𝐾𝑎𝑎 = 1 − 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠ɸ 
1 + sinɸ =  1 − sin (30)

1 + sin (30) = 0.333 

 

Determinació del coeficient de pressió passiva: 

𝐾𝐾𝑝𝑝 = 1 + 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠ɸ 
1 − sinɸ =  1 + sin (30)

1 − sin (30) = 3 

Determinació empenta activa: 

𝐸𝐸𝑎𝑎 =
𝐾𝐾𝑎𝑎 ∗ 𝛾𝛾𝑚𝑚 ∗ ℎ2

2 = 0.333 ∗ 1.76 ∗ 3.52

2 = 3.59 𝑇𝑇 𝑚𝑚⁄  

 

Determinació empenta pasiva: 

𝐸𝐸𝑝𝑝 =
𝐾𝐾𝑝𝑝 ∗ 𝛾𝛾𝑚𝑚 ∗ ℎ2

2 = 3 ∗ 1.76 ∗ 0.52

2 = 0.66 𝑇𝑇 𝑚𝑚⁄  

Moment de bolcada: 

𝑀𝑀0 = 𝐸𝐸𝑎𝑎 ∗ 𝑧𝑧 = 3.59 ∗ 3.5
3 =  4.19 𝑇𝑇 𝑚𝑚⁄  

Moments resistents: 

𝐹𝐹1 = 0.5 ∗ 3.5
2 ∗ 2.295 = 2 𝑇𝑇 

𝐹𝐹2 = 0.8 ∗ 3.5 ∗ 2.295 = 6.426 𝑇𝑇 

Característiques del terreny: 

ɸ = 30º 

ϒm = 1.76 T/m3  

qadm = 15 T/m2 

µ=0.75 

Característiques del mur: 

El mur de pedra seca es “buid” en un 15%, per tant es considera que, en 
conjunt, la densitat d’aquest es un 85% de la densitat de la pedra calisa. 

Densitat pedra calisa ϒ = 2.7 T/m3  

Densitat mur ϒ = 2.295 T/m3 

H= 3.5m 

 

Determinació del coeficient de pressió activa: 

𝐾𝐾𝑎𝑎 = 1 − 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠ɸ 
1 + sinɸ =  1 − sin (30)

1 + sin (30) = 0.333 

 

Determinació del coeficient de pressió passiva: 

𝐾𝐾𝑝𝑝 = 1 + 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠ɸ 
1 − sinɸ =  1 + sin (30)

1 − sin (30) = 3 

Determinació empenta activa: 

𝐸𝐸𝑎𝑎 =
𝐾𝐾𝑎𝑎 ∗ 𝛾𝛾𝑚𝑚 ∗ ℎ2

2 = 0.333 ∗ 1.76 ∗ 3.52

2 = 3.59 𝑇𝑇 𝑚𝑚⁄  

 

Determinació empenta pasiva: 

𝐸𝐸𝑝𝑝 =
𝐾𝐾𝑝𝑝 ∗ 𝛾𝛾𝑚𝑚 ∗ ℎ2

2 = 3 ∗ 1.76 ∗ 0.52

2 = 0.66 𝑇𝑇 𝑚𝑚⁄  

Moment de bolcada: 

𝑀𝑀0 = 𝐸𝐸𝑎𝑎 ∗ 𝑧𝑧 = 3.59 ∗ 3.5
3 =  4.19 𝑇𝑇 𝑚𝑚⁄  

Moments resistents: 

𝐹𝐹1 = 0.5 ∗ 3.5
2 ∗ 2.295 = 2 𝑇𝑇 

𝐹𝐹2 = 0.8 ∗ 3.5 ∗ 2.295 = 6.426 𝑇𝑇 

Característiques del terreny: 

ɸ = 30º 

ϒm = 1.76 T/m3  

qadm = 15 T/m2 

µ=0.75 

Característiques del mur: 

El mur de pedra seca es “buid” en un 15%, per tant es considera que, en 
conjunt, la densitat d’aquest es un 85% de la densitat de la pedra calisa. 

Densitat pedra calisa ϒ = 2.7 T/m3  

Densitat mur ϒ = 2.295 T/m3 

H= 3.5m 

 

Determinació del coeficient de pressió activa: 

𝐾𝐾𝑎𝑎 = 1 − 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠ɸ 
1 + sinɸ =  1 − sin (30)

1 + sin (30) = 0.333 

 

Determinació del coeficient de pressió passiva: 

𝐾𝐾𝑝𝑝 = 1 + 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠ɸ 
1 − sinɸ =  1 + sin (30)

1 − sin (30) = 3 

Determinació empenta activa: 

𝐸𝐸𝑎𝑎 =
𝐾𝐾𝑎𝑎 ∗ 𝛾𝛾𝑚𝑚 ∗ ℎ2

2 = 0.333 ∗ 1.76 ∗ 3.52

2 = 3.59 𝑇𝑇 𝑚𝑚⁄  

 

Determinació empenta pasiva: 

𝐸𝐸𝑝𝑝 =
𝐾𝐾𝑝𝑝 ∗ 𝛾𝛾𝑚𝑚 ∗ ℎ2

2 = 3 ∗ 1.76 ∗ 0.52

2 = 0.66 𝑇𝑇 𝑚𝑚⁄  

Moment de bolcada: 

𝑀𝑀0 = 𝐸𝐸𝑎𝑎 ∗ 𝑧𝑧 = 3.59 ∗ 3.5
3 =  4.19 𝑇𝑇 𝑚𝑚⁄  

Moments resistents: 

𝐹𝐹1 = 0.5 ∗ 3.5
2 ∗ 2.295 = 2 𝑇𝑇 

𝐹𝐹2 = 0.8 ∗ 3.5 ∗ 2.295 = 6.426 𝑇𝑇 

Característiques del terreny: 

ɸ = 30º 

ϒm = 1.76 T/m3  

qadm = 15 T/m2 

µ=0.75 

Característiques del mur: 

El mur de pedra seca es “buid” en un 15%, per tant es considera que, en 
conjunt, la densitat d’aquest es un 85% de la densitat de la pedra calisa. 

Densitat pedra calisa ϒ = 2.7 T/m3  

Densitat mur ϒ = 2.295 T/m3 

H= 3.5m 

 

Determinació del coeficient de pressió activa: 

𝐾𝐾𝑎𝑎 = 1 − 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠ɸ 
1 + sinɸ =  1 − sin (30)

1 + sin (30) = 0.333 

 

Determinació del coeficient de pressió passiva: 

𝐾𝐾𝑝𝑝 = 1 + 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠ɸ 
1 − sinɸ =  1 + sin (30)

1 − sin (30) = 3 

Determinació empenta activa: 

𝐸𝐸𝑎𝑎 =
𝐾𝐾𝑎𝑎 ∗ 𝛾𝛾𝑚𝑚 ∗ ℎ2

2 = 0.333 ∗ 1.76 ∗ 3.52

2 = 3.59 𝑇𝑇 𝑚𝑚⁄  

 

Determinació empenta pasiva: 

𝐸𝐸𝑝𝑝 =
𝐾𝐾𝑝𝑝 ∗ 𝛾𝛾𝑚𝑚 ∗ ℎ2

2 = 3 ∗ 1.76 ∗ 0.52

2 = 0.66 𝑇𝑇 𝑚𝑚⁄  

Moment de bolcada: 

𝑀𝑀0 = 𝐸𝐸𝑎𝑎 ∗ 𝑧𝑧 = 3.59 ∗ 3.5
3 =  4.19 𝑇𝑇 𝑚𝑚⁄  

Moments resistents: 

𝐹𝐹1 = 0.5 ∗ 3.5
2 ∗ 2.295 = 2 𝑇𝑇 

𝐹𝐹2 = 0.8 ∗ 3.5 ∗ 2.295 = 6.426 𝑇𝑇 

Característiques del terreny: 

ɸ = 30º 

ϒm = 1.76 T/m3  

qadm = 15 T/m2 

µ=0.75 

Característiques del mur: 

El mur de pedra seca es “buid” en un 15%, per tant es considera que, en 
conjunt, la densitat d’aquest es un 85% de la densitat de la pedra calisa. 

Densitat pedra calisa ϒ = 2.7 T/m3  

Densitat mur ϒ = 2.295 T/m3 

H= 3.5m 

 

Determinació del coeficient de pressió activa: 

𝐾𝐾𝑎𝑎 = 1 − 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠ɸ 
1 + sinɸ =  1 − sin (30)

1 + sin (30) = 0.333 

 

Determinació del coeficient de pressió passiva: 

𝐾𝐾𝑝𝑝 = 1 + 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠ɸ 
1 − sinɸ =  1 + sin (30)

1 − sin (30) = 3 

Determinació empenta activa: 

𝐸𝐸𝑎𝑎 =
𝐾𝐾𝑎𝑎 ∗ 𝛾𝛾𝑚𝑚 ∗ ℎ2

2 = 0.333 ∗ 1.76 ∗ 3.52

2 = 3.59 𝑇𝑇 𝑚𝑚⁄  

 

Determinació empenta pasiva: 

𝐸𝐸𝑝𝑝 =
𝐾𝐾𝑝𝑝 ∗ 𝛾𝛾𝑚𝑚 ∗ ℎ2

2 = 3 ∗ 1.76 ∗ 0.52

2 = 0.66 𝑇𝑇 𝑚𝑚⁄  

Moment de bolcada: 

𝑀𝑀0 = 𝐸𝐸𝑎𝑎 ∗ 𝑧𝑧 = 3.59 ∗ 3.5
3 =  4.19 𝑇𝑇 𝑚𝑚⁄  

Moments resistents: 

𝐹𝐹1 = 0.5 ∗ 3.5
2 ∗ 2.295 = 2 𝑇𝑇 

𝐹𝐹2 = 0.8 ∗ 3.5 ∗ 2.295 = 6.426 𝑇𝑇 

𝐹𝐹3 = 0.5 ∗ 3.5
2 ∗ 2.295 = 2 𝑇𝑇 

𝐹𝐹4 = 0.5 ∗ 3.5
2 ∗ 1.76 = 1.54 𝑇𝑇 

𝑀𝑀1 = 2 ∗ 0.3 = 0.6𝑇𝑇 ∗ 𝑚𝑚 

𝑀𝑀2 = 6.426 ∗ 0.9 = 5.78 𝑇𝑇 ∗ 𝑚𝑚 

𝑀𝑀3 = 2 ∗ 1.46 = 2.92 𝑇𝑇 ∗ 𝑚𝑚 

𝑀𝑀4 = 1.54 ∗ 1.46 = 2.25 𝑇𝑇 ∗ 𝑚𝑚 

∑ 𝑀𝑀 = 11.55 𝑇𝑇 ∗ 𝑚𝑚 

Factor de seguretat de bolcada:  

𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 = 𝑀𝑀𝑀𝑀
𝑀𝑀𝑜𝑜

= 11.55
4.19 = 2.75 

Factor de seguretat d’enllavissament: 

𝐹𝐹𝐹𝐹𝐸𝐸 =
𝜇𝜇 ∗ 𝑀𝑀𝑉𝑉 ∗ 𝐸𝐸𝑝𝑝

𝐸𝐸𝑎𝑎
= 0.75 ∗ 11.97 ∗ 0.66

3.59 = 1.65 

Distancia de la forcer recultants totals a la punta: 

𝑑𝑑 = 𝑀𝑀𝑀𝑀 − 𝑀𝑀𝑜𝑜
𝑀𝑀𝑣𝑣

= 11.55 − 4.19
11.97 = 0.61 

Excentricitat i pressió màxima al terreny: 

𝑒𝑒 = 𝑏𝑏
2 − 𝑑𝑑 = 1.8

2 − 0.61 = 0.29 

𝑞𝑞 = − 𝑀𝑀𝑣𝑣
𝑏𝑏 (1 + 6 ∗ 𝑒𝑒

𝑏𝑏 ) = − 11.97
1.8 (1 + 6 ∗ 0.29

1.8 ) = −13.07 

 

𝐹𝐹3 = 0.5 ∗ 3.5
2 ∗ 2.295 = 2 𝑇𝑇 

𝐹𝐹4 = 0.5 ∗ 3.5
2 ∗ 1.76 = 1.54 𝑇𝑇 

𝑀𝑀1 = 2 ∗ 0.3 = 0.6𝑇𝑇 ∗ 𝑚𝑚 

𝑀𝑀2 = 6.426 ∗ 0.9 = 5.78 𝑇𝑇 ∗ 𝑚𝑚 

𝑀𝑀3 = 2 ∗ 1.46 = 2.92 𝑇𝑇 ∗ 𝑚𝑚 

𝑀𝑀4 = 1.54 ∗ 1.46 = 2.25 𝑇𝑇 ∗ 𝑚𝑚 

∑ 𝑀𝑀 = 11.55 𝑇𝑇 ∗ 𝑚𝑚 

Factor de seguretat de bolcada:  

𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 = 𝑀𝑀𝑀𝑀
𝑀𝑀𝑜𝑜

= 11.55
4.19 = 2.75 

Factor de seguretat d’enllavissament: 

𝐹𝐹𝐹𝐹𝐸𝐸 =
𝜇𝜇 ∗ 𝑀𝑀𝑉𝑉 ∗ 𝐸𝐸𝑝𝑝

𝐸𝐸𝑎𝑎
= 0.75 ∗ 11.97 ∗ 0.66

3.59 = 1.65 

Distancia de la forcer recultants totals a la punta: 

𝑑𝑑 = 𝑀𝑀𝑀𝑀 − 𝑀𝑀𝑜𝑜
𝑀𝑀𝑣𝑣

= 11.55 − 4.19
11.97 = 0.61 

Excentricitat i pressió màxima al terreny: 

𝑒𝑒 = 𝑏𝑏
2 − 𝑑𝑑 = 1.8

2 − 0.61 = 0.29 

𝑞𝑞 = − 𝑀𝑀𝑣𝑣
𝑏𝑏 (1 + 6 ∗ 𝑒𝑒

𝑏𝑏 ) = − 11.97
1.8 (1 + 6 ∗ 0.29

1.8 ) = −13.07 

 

Factor	de	seguretat	de	bolcada:

𝐹𝐹3 = 0.5 ∗ 3.5
2 ∗ 2.295 = 2 𝑇𝑇 

𝐹𝐹4 = 0.5 ∗ 3.5
2 ∗ 1.76 = 1.54 𝑇𝑇 

𝑀𝑀1 = 2 ∗ 0.3 = 0.6𝑇𝑇 ∗ 𝑚𝑚 

𝑀𝑀2 = 6.426 ∗ 0.9 = 5.78 𝑇𝑇 ∗ 𝑚𝑚 

𝑀𝑀3 = 2 ∗ 1.46 = 2.92 𝑇𝑇 ∗ 𝑚𝑚 

𝑀𝑀4 = 1.54 ∗ 1.46 = 2.25 𝑇𝑇 ∗ 𝑚𝑚 

∑ 𝑀𝑀 = 11.55 𝑇𝑇 ∗ 𝑚𝑚 

Factor de seguretat de bolcada:  

𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 = 𝑀𝑀𝑀𝑀
𝑀𝑀𝑜𝑜

= 11.55
4.19 = 2.75 

Factor de seguretat d’enllavissament: 

𝐹𝐹𝐹𝐹𝐸𝐸 =
𝜇𝜇 ∗ 𝑀𝑀𝑉𝑉 ∗ 𝐸𝐸𝑝𝑝
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COMPROVACIÓ BIGUES DE FUSTA.

1. Classe de fusta GL24.

fm,k	=	24,0N/mm2	Resistència	característica	a	flexió
fv,k	=	2,7N/mm2	Resistència	característica	a	tallant
Em	=	11,6KN/mm2	Modul	d’elasticitat	mig
pm	=	3,8KN/m3	Densitat	mitjana

2. Classe de servei.

Classe	de	servei	1.	En	aquesta	classe	es	troben,	en	general,	
les	estructures	de	fusta	exposades	a	un	ambient	interior.	

3.	Resistència	al	foc	R-60,	docent.

Cara	inferior	i	laterals	exposades.
Bn=	0,7	mm/min,	velocitat	de	carbonatació	de	la	secció
Def=	49	mm,	profunditat	de	carbonització.

4. Propietats de la secció.
b=	15cm
h=	30cm
A=	450	cm2

I=	33.750	cm4

W	=	2.250cm3

5.	Propietats	de	la	secció	eficaç.

bef=	5,2cm
hef=	25,1cm
Aef=	130,5	cm

2

Ief=	6.852	cm
4

Wef	=	546cm
3

6.	Càrregues.

Pes	propi	forjat	=	4,80	KN/m2

Sobrecàrrega	d’ús	C1	=	3	KN/m2

7.	Condicions	de	la	biga.

Biga	birecolzada,	5	m	de	llum.

Realizado por Ángel M. Cea Suberviola - www.maab.info - angel@maab.info - Bajo licencia Creative Commons

q su = 1,65 KN/ml

q pp = 2,47 KN/ml q ppv = 2,64 KN/ml, sumando el pp de la viga

L  = 5,00 m, longitud de cálculo de la viga

M su = 5,16 m·KN V su = 4,13 KN

M pp = 8,25 m·KN V pp = 6,60 KN

TIPO 1 - Viga biapoyada

En esta sección hay que introducir el peso debido a la sobrecarga de uso y las debidas a peso 
propio, como pp del forjado, pavimentos y tabiquería. En el caso de vigas inclinadas en cubierta, 

puede existir una componente axil.

VIGA 1 - BiapoyadaElegir el tipo de viga de entre los siguientes:

Cargas y Longitud en Vigas

Vigas de un vano

Esta aplicación de cálculo no es profesional. La utilización del programa para cálculo o comprobación de estructuras reales será responsabilidad 
exclusiva de los usuarios.
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Estat	Límit	a	Flexió

fmd=	29,6	N/mm
2 > σd =	26,1	N/mm

2

Estat	Límit	a	Tallant

fvd=	3,1	N/mm
2 > τd =	1,2	N/mm

2

COMPLEIX

Comprovació	de	la	flexa

δ’ =	0,01302	(biga	birecolzada)
δpp =	5,49	mm	
δsu =	3,43	mm

Realizado por Ángel M. Cea Suberviola - www.maab.info - angel@maab.info - Bajo licencia Creative Commons

k cr = 1,00 Factor de corrección por influencia de fendas en esfuerzo cortante

k fi = 1,15 Factor de modificación en situación de incendio

Kmod = 1,00 Factor de modificación según ambiente y tipo de carga

K h = 1,07 Coef. Que depende del tamaño relativo de la sección

Y m = 1,00 Coef. Parcial seguridad para cálculo en situación de incendio

fm,d = 29,6 N/mm2 > sd = 26,1 N/mm2

Capacidad resistente máxima Tensión aplicada 

a flexión del material 88% en la sección eficaz

>

fv,d = 3,1 N/mm2 > td = 1,2 N/mm2

Capacidad resistente máxima Cortante aplicada 

a cortante del material 40% en la sección eficaz

>

Fecha

Equipo
Titulación

Condición de cumplimiento

fm,d  >  ssd

fv,d  >  ttd

CUMPLE

Estado límite último flexión

Estado límite último cortante

m

mkfi
hmd Y

fk
kkf


 mod

m

vk
fivd Y
fkkf  mod










 





ef
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Esta aplicación de cálculo no es profesional. La utilización del programa para cálculo o comprobación de estructuras reales será responsabilidad 
exclusiva de los usuarios.
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d' = 0,01302

Dónde: Kdef  = 0,60 es el factor de fluencia para
Dónde: YY2 = 0,30 para cargas de corta duración

dpp = 5,49 mm Flecha instantánea debida a carga permanente
dsu = 3,43 mm Flechainstantánea debida a sobrecarga de uso

<
7,34 mm  = L/681 < L/500 = 10,00 mm

ddsu < L /350
3,43 mm  = L/1458 < L/350 = 14,29 mm

(1+Kdef)·ddpp +(1+YY2·Kdef)·ddsu·YY2 < L /300
10,00 mm  = L/500 < L/300 = 16,67 mm

Titulación

COMPROBACIÓN ESTRUCTURAL DE SECCIONES DE MADERA 
SOMETIDAS A CARGA DE FUEGO

Comprobación de flecha

La apariencia de la obra será adecuada cuando la flecha no supere L/300 con 
cualquier combinación de carga

Fecha

Equipo

CUMPLE

 Triple Condición de cumplimiento

Para asegurar el confort de los usuarios la flecha debida a cargas de corta duración 
deberá ser inferior a L/350

La flecha instantánea, se calcula con la formulación tradicional de la resistencia de materiales; al tratarse 
de un Estado Límite de Servicio y no Estado Límite último, las cargas NO se mayoran

CS 1

Kdef·ddpp + (1+YY2·Kdef) · ddsu 

Por tanto la formulación de la flecha total de una viga de madera será:

L/500 Con luces grandes, pav. Rígidos 
sin juntas y tabiques frágiles

Para garantizar integridad de elementos constructivos, la flecha debida a la fluencia , 
más la motivada por la carga variable no ha de ser superior a:

La flecha de un elemento estructural se compone de dos términos, la instantánea y la diferida, causada 
por la fluencia del material, que en el caso de la madera es bastante apreciable

)1()1( 2 defsudefpptot kk  

IE
Lq
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'

Esta aplicación de cálculo no es profesional. La utilización del programa para cálculo o comprobación de estructuras reales será responsabilidad 
exclusiva de los usuarios.

Estat	Límit	de	Servei

Triple condició de compliment. 
-	Per	a	garantir	la	integritat	de	l’estructura	dels	elements	
constructius,	la	fl	etxa	deguda	a	l’afluencia	més	aquella	
produida	per	la	càrrega	variable,	no	pot	ser	superior	a:

																																																			<	L/500	(grans	llums)

7,34mm	=	L/681	<	L/500	=	10	mm

Per	a	assegurar	el	confort	dels	usuaris	la	fl	etxa	deguda	a	
les	carregues	de	curta	duració,	no	pot	ser	superior	a	L/350:

δsu	<	L/350

3,43	mm	=	L/1458	<	L/500	=	14,29	mm

L’aparença	de	la	obra	serà	adequada	quan	la	fletxa	no	su-
peri	L/300	amb	qualsevol	convinació	de	càrrega:

																																																										<	L/300

10	mm	=	L/500	<	L/300	=	16,67	mm

COMPLEIX
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Detall estructural.
A	 la	 nova	 estructura,	 se	 substitueix	 el	mur	 de	 pedra	 per	
mur	d’obra	amb	doble	full,	de	maó	massís	de	dimensions	
290x140x45mm,	 amb	 la	 voluntat	 de	 tecnificar	 i	 millorar	
l’estructura	 i	així	atorgar	de	millors	prestacions	a	 l’edifici.	
Per	aquest	motiu,	per	evitar	ponts	 tèrmics	 s’eliminen	els	
cèrcols	 i	brancals	 i	dintells	de	 les	obertures,	 i	es	generen	
mitjançant	el	mètode	d’armat	murdfor
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Definició constructiva.
Especificacions	constructives	de	l’intervenció	a	la	possessió.

I. ENDERROC. 
-	Enderroc	d’addicons	de	mala	qualitat	i	dels	volums	que	
inveeixen	el	pati.
-	Enderroc	de	cobertes	i	forjats	dels	volums.
-	 Extracció	de	paviments	 i	 rebaixat	per	 la	 formació	de	 la	
solera.

II.CARACTERÍSTIQUES DEL TERRENY  I MOVIMENT DE 
TERRES.

II.1.	Característiques	del	terreny.
A	falta	d’un	estudi	geotècnic	del	terreny,	es	fa	una	suposició	
de	les	característiques	del	terreny.
Es	troba	situat	sobre	un	aflorament	rocos	amb	un	primer	
estrat	 de	 sorres	 de	 tamany	mitja	 fins	 a	 2	metres	 sota	 la	
rasanat natural del terreny.

I.2. Moviment de terres
-Neteja	i	esbrossament	del	terreny	del	la	part	posterior.
-Treballs	d’excavació	i	extracció	de	terres	dels	volums	semi-
soterrats	de	la	part	posterior,	i	aplanament	de	la	zona	sud-
est	amb	les	terres	extretes.
-	Rebaix,	anivellació	del	solar	fi	ns	la	cota	de
fonamentació.	Es	garanteix	la	seguretat	en	el	perímetre	de	

les	zones	rebaixades.
-	Replanteig	i	excavació	de	rases	per	a	fonaments.
-	Excavació	de	rases	per	al	clavegueram.	Reomplert	de	la	
rasa	després	de	la	col·locació	del	tub.
-	Càrrega	i	transport	de	terres,	sobre	camió.	Transport
a l’abocador.
-Un	cop	acabada	la	construcció,	treballs	d’aterrassaments	
i formació dels jardins que poden incloure recrescuts de 
nivell	o	rebaixos	per	adaptarlos	al	lloc.

III. SISTEMA ESTRUCTURAL.

III.1. Fonaments.
Segons	estudi	geotècnic	es	preveu:
-Pels	murs	de	nova	construcció:	fonamentació
en	sabates	corregudes	d’aproximadament	1,70
d’amplada.
-Formació	de	soleres	com	a	forjats	en	contacte	amb
el terreny
-Capa	de	formigó	de	neteja	10cm	de	gruix,	en	base	de
fonamentacions.

III.2 Sistemes de contenció de terres.
Construcció de mur de pedra seca per contenció de terres 
a la part posterior.
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III.3	Drenatge.
-	 Formació	 de	mitja	 canya	 sobre	 fonament,	 amb	morter	
mixt	de	ciment	1:1/2:4,	acabat	lliscat.
-Tub	de	PVC	per	drenatge,	col·locat	sobre	llit	desorra.
-	Protecció	drenatge	amb	làmina	feltre	geotèxtil
-	 Graves	 per	 a	 drenatge.Grava	 neta,	 entre	 2	 i	 8	 cm	 de	
diàmetre.

 IV. Estructura.
Estructura	 	vertical	 formada	per	mur	de	càrrega	ceràmic	
de 45 cm amb acabat d’obra vista format per un full de 
15	 de	maó	massís	 de	 dimensions	 290x140x45mm	 agafat	
amb	morter,	aïllament	tèrmic	plaques	rígides	de	poliestirè	
extruït	100mm,	una	cambra	d’aire	50mm	i	un	full	i	un	full	
de	15	de	maó	massís	de	dimensions	290x140x45mm	agafat	
amb morter.
Estructura	horitzontal	formada	per	forjat	mixte	de	bigues	
de	 fusta	 i	 llosa	 de	 formigó	 armat	 amb	 connectors	 entre	
biga	i	llosa.
V. EMBOLCALL

V.1	Façanes
Mur	de	càrrega	ceràmic	de	45	cm	amb	acabat	d’obra	vista	
format	 per	 un	 full	 de	 15	 de	 maó	 massís	 de	 dimensions	
290x140x45mm	 agafat	 amb	 morter,	 aïllament	 tèrmic	
plaques	 rígides	de	poliestirè	extruït	 100mm,	una	cambra	

d’aire	 50mm	 i	 un	 full	 i	 un	 full	 de	 15	 de	 maó	massís	 de	
dimensions	290x140x45mm	agafat	amb	morter.

V.2 Fusteries.
Fusteria	 exterior	 de	 fusta	 de	 pi	 amb	 juntes	 estanques	 i	
envidrament laminat amb cambra d’aire. Tractament amb 
vernís	a	l’aigua	tipus	Lasur.

V.3. Cobertes.
Coberta	 inclinada	 de	 coure,	 formada	 amb	 el	 sistema	
termochip	 in-situ	 de	 panell	 acustic	 de	 fusta	 perforat	 de	
35mm,	 decustik,	 aïllament	 tèrmic	 plaques	 rígides	 de	
poliestirè	extruït	100mm	i	panell	solid	fusta	27mm.

VI. SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ.

Paret	 ceràmica	 de	 300mm	 de	 gruix	 formada	 per	 mao	
massís	de	dimensions	290x140x45mm	agafat	amb	morter.

VII. SISTEMA D’ACABATS.

VII.1. Paviments interiors.
Paviment	de	 formigó	 lliscat	 i	polit	de	5	cm	de	gruix,	que	
incorporà	 una	malla	 electrosoldada,	 amb	 un	 sistema	 de	
juntes	realitzades	a	partir	de	perfils	metàl·lics.
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VII.2. Pintures.
Envarnissat	de	bigues	de	forjat	amb	varnís	ignífug.

VII.3. Trasdosats.
Trasdosar	 interior	 de	 pladur	 als	 murs	 existents	 exteriors	
amb	aïllament	dèrmic	de	suro,	70mm	de	gruix.

VII.4. Fusteria i serralleria interior.
Portes interiors de fulla de batent de fusta de pi enrasades 
amb parament vertical. L’estructura interior i el bastiment 
serà	 de	 fusta	 vista	 amb	 tractament	 amb	 vernís	 incolor	
acabat mate. Armaris interiors i mobles de fusta de pi vista.
En	espais	humits	com	banys	 i	 vestidors,	paraments	amb	
rajola	 ceràmicaes	maltada	mate,	de	 10x10cm,	 col·locades	
amb	morter	adhesiu	sobre	previ	arrebossat	 reglejat	amb	
morter de ciment.

VII.5. Sostres.
Estructura vista a base de sostre de panells de fusta laminda 
amb acabats polit i vernisat acabat mate.
Fals sostre d’enllistonat de fusta de pi als banys anclat a 
forjatestructural per a pas
d’instal·lacions. 

VIII. SISTEMA D’ACONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS

L’apartat	 d’instal·lacions,	 que	 comprèn	 instal·lació	 ACS	
i	 AFS,	 calefacció,	 electricitat,	 sanejament,	 ventilació	 i	
telecomunicacions,	es	desenvoluparà	més	endevant.
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Coberta termochip in-situ.
1.	Biga	de	fusta	laminnada	de	pi,	160x340mm.
2.	Panell	acustic	de	fusta	perforat	de	35mm,	decustik.
3.	Barrera	de	vapor	de	polietilè,	sense	adherir.
4.	Aïllament	tèrmic	plaques	rígides	de	poliestirè	extruït	100mm.
5. Panell solid fusta 27mm.
6. Làmina impermeabilització amb una membrana amb làmina 
de	betum	modificat	LBM-40-FV.
7.	Rastrells	80x40mm.
8.	Panell	sòlid	fusta	27mm.
9.	Làmina	separadora	de	polietilé,	5mm.
10. Coberta de coure.           
11.	Canal	coure	fixada	mecanicament.

Façana obra vista.
12.	Maó	ceràmic	massis	270x130x50mm.
13.	Armadura	Murfor		RND,4/Z-80	200mm.
14.	Aïllament	tèrmic	plaques	rígides	de	poliestirè	extruït	100mm.
15. Cambra d’aire 3cm.
16. Connector.
17. Premarc d’alumini.
18. Fusteria d’alumini tipus COR 60 Hoja oculta RPT.
28. Formació mitja canya.

Forjat mixt fusta-formigó.
19.	Biga	de	fusta	laminnada	de	pi,	160x340mm	amb	connector	en-
tre	biga	i	formigó.
20.	Panell	acustic	de	fusta	perforat	de	35mm,	decustik.
21. Làmina impermeabilització amb una membrana amb làmina 
de	betum	modificat	LBM-40-FV,	per	poder	formigonar.
22.	Llosa	formigó		armada	70mm.
23. Armat de llosa.
24.	Aïllament	termo	acústic	amb	panells	d’aglomerat	de	suro	na-
tural 40mm.
25.	Làmina	separadora	de	polietilé,	5mm.
26.	Capa	compresió	armada,	50mm.
27.	Paviment	formigó	lliscat,	30mm.

Solera.
35. Terreny natural compactat.
36.	Capa	de	graves,	gruix	minim	150mm
37.	Solera	de	formigó	armat	150mm.
38. Armat de solera.
39. Làmina separadora.
40. Aillant.
41.	Làmina	separadora	de	polietilé,	5mm.
42.	Capa	compresió	armada,	50mm.
43. Armat capa de compresió.
44.	Paviment	formigó	lliscat	30mm.

Fonamentació.
29.	Sabata	correguda	de	formigó	armat.
30. Armat de sabata.
31.	Capa	formigó	de	nateja	50mm.
32. Capa pintura de butil impermeabilitzant.
33.	Secció	drenant	de	graves.
34.	Canonada	de	PE	corrugat	doble	per	drenatge.
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Coberta termochip in-situ.
1.	Biga	de	fusta	laminnada	de	pi,	160x340mm.
2.	Panell	acustic	de	fusta	perforat	de	35mm,	decustik.
3.	Barrera	de	vapor	de	polietilè,	sense	adherir.
4.	Aïllament	tèrmic	plaques	rígides	de	poliestirè	extruït	100mm.
5. Panell solid fusta 27mm.
6. Làmina impermeabilització amb una membrana amb làmina 
de	betum	modificat	LBM-40-FV.
7.	Rastrells	80x40mm.
8.	Panell	sòlid	fusta	27mm.
9.	Làmina	separadora	de	polietilé,	5mm.
10. Coberta de coure.           
11.	Canal	coure	fixada	mecanicament.

Façana doble full paret pedra i obra vista.
12.	Formavió	de	dintell	amb	perfils	U	soldats,	làmina	400x20mm	i	
cartel·les 20mm.
13.	Mur	existent	de	pedra.
14.	Maó	ceràmic	massis	270x130x50mm.
15.	Armadura	Murfor		RND,4/Z-80	200mm.
16.	Aïllament	tèrmic	plaques	rígides	de	poliestirè	extruït	100mm.
17. Cambra d’aire 3cm.
18. Connector.
19. Premarc d’alumini.
20. Fusteria d’alumini tipus COR 60 Hoja oculta RPT.
Forjat mixt fusta-formigó.
19.	Biga	de	fusta	laminnada	de	pi,	160x340mm	amb	connector	en-
tre	biga	i	formigó.
20.	Panell	acustic	de	fusta	perforat	de	35mm,	decustik.
21. Làmina impermeabilització amb una membrana amb làmina 
de	betum	modificat	LBM-40-FV,	per	poder	formigonar.
22.	Llosa	formigó		armada	70mm.
23. Armat de llosa.
24.	Aïllament	termo	acústic	amb	panells	d’aglomerat	de	suro	na-
tural 40mm.
25.	Làmina	separadora	de	polietilé,	5mm.
26.	Capa	compresió	armada,	50mm.
27.	Paviment	formigó	lliscat,	30mm.

Solera.
35. Terreny natural compactat.
36.	Capa	de	graves,	gruix	minim	150mm
37.	Solera	de	formigó	armat	150mm.
38. Armat de solera.
39. Làmina separadora.
40. Aillant.
41.	Làmina	separadora	de	polietilé,	5mm.
42.	Capa	compresió	armada,	50mm.
43. Armat capa de compresió.
44.	Paviment	formigó	desactivat	30mm.

Fonamentació.
29.	Fonamentació	exiatent	mur	de	pedra.

Passera.
31.	Perfil	d’acer	IPN	250mm
32.	Perfil	d’acer	en	L	soldat	a	IPN	per	recolzament	forjat	xapa	col·la-
borant.
33.	Xapa	gracada	galvanitzada	de	1,2mm	de	gruix.
34. Armat inferior forjat col·laborant.
35. Armat superior forjat col·laboranr.
36.	Làmina	separadora	de	polietilé,	5mm.
37. Làmina impermeabilització amb una membrana amb làmina 
de	betum	modificat	LBM-40-FV,	per	poder	formigonar.
38.	Capa	compresió	armada,	50mm.
39.	Paviment	formigó	desactivat	30mm.
40.	Barana,	barrots	verticals	d’acer.
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Coberta ajardinada.
1.	Llosa	formigó		armada	200mm.
2. Armat superior de llosa.
3. Armat inferior de llosa.
4.	Capa	de	 formigó	de	baixa	densitat	per	 a	 la	 formació	de	pen-
dents.
5. Làmina impermeabilització amb una membrana amb làmina 
de	betum	modificat	LBM-40-FV.
6.	Làmina	separadora	de	polietilé,	5mm.
7.	Aïllament	tèrmic	plaques	rígides	de	suro	negre	100mm.
8.	Làmina	separadora	de	polietilé,	5mm.
9.	Làmina	perforada	nodular	de	polietilè	d’alta	densitat,	20mm
10.	Terra	Vegetal.
11.	Remat	xapa	coure.
12. Soport de fusta de remat de coberta.
13.	Biga	perimetral	formigó	armat.
14.Armat	de	biga.
15. Armat de suspensió.
16. Armat vertical de mur. 
17.	Armat	negatiu.

Solera.
19.	Canonada	de	PE	corrugat	doble	per	drenatge.
20.	Taló	de	formigó	armat.
21. Armat de taló.
22. Terreny natural compactat.
23.	Capa	de	graves,	gruix	minim	150mm.
24.	Solera	de	formigó	armat	150mm.
25. Armat de solera.
26.	Làmina	separadora	de	polietilé,	5mm.
27.	Capa	compresió	armada,	50mm.
28.	Paviment	formigó	desactivat	30mm.
29.	Banda	perimetral	de	poliestirè	expandit	20mm.

Fonamentació.
30.	Sabata	correguda	de	formigó	armat.
31. Armat de sabata.
31.	Capa	formigó	de	neteja	50mm.

Mur pedra seca.
33.	Secció	drenant	de	graves.
34.	Mur	contenció	per	gravetat	de	pedra	seca.

Façana.
18.1 Mur massis de pedra.
18.2	Fusteria	perfils	d’acer	laminat.
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Coberta vidre.
1.	Perfil	IPN	200
2.	Perfil	U	soldat	a	IPN	per	fixació	dels	vidres.
3.	Vidre	senzill	1000x600x8mm	col·locat	solapat.
4.	Perfil	de	fixació.
5.	Perfil	forma	T	invertida	de	soport.
6.	Làmina	de	goma	per	recolzament.
7.	Canal	de	xapa	metàl·lica.
8	Remat	xapa	coure.
9. Soport de fusta de remat de coberta.
10.	Biga	perimetral	formigó	armat.
11.Armat	de	biga.

Fonamentació.
30.	Sabata	correguda	de	formigó	armat.
31. Armat de sabata.
31.	Capa	formigó	de	neteja	50mm.

Mur pedra seca.
33.	Secció	drenant	de	graves.
34.	Mur	contenció	per	gravetat	de	pedra	seca.

Façana.
12	Fusteria	perfils	d’acer	laminat.
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Instal·lacions.
En	coherencia	amb	els	seus	objectius,	 	el	conjunt	aposta	
per	aprofitar	els	recursos	inmediats	per	donar	una	respos-
ta envers el repte de la sostenibilitat.

Per	l’abastament	d’aigua	es	diposa	d’un	dipòsit	que	recull	
l’aigua	de	pluja,	que	baixa	per	la	vessant	de	la	muntanya,	
a	través	d’un	a	canal	disposada	en	perpendicular	aquesta	i	
que	la	condueix	fins	a	ell.	A	part,	per	s’instal·la	un	pou	d’ex-
tracció	d’aigua	subterrànea	pels	mesos	més	secs.

La	gestió	d’aigues	grises	es	farà	a	través	d’una	fosa	sèptica		
on	és	realitza	la	separació	i	transformació	físico-química	de	
la	matèria	orgànica	continguda	obtinguent	aigüa	per	reg	i	
residus	orgànics	que	periòdicament	s’aniran	retirant.

Plaques	fotovoltàques	es	disposaran	a	sobre	el	dipòsit	d’ai-
gua	pel	subministrament	elèctric	ja	que	l’us	de	l’edifici	es	
bàsicament	diurn,	a	més	a	més	 ja	es	diposa	de	connexió	
a	la	xarxa	principal	per	quant	aquestes	no	sigui	suficients.
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DIPÒSIT AIGUA
 COBERT AMB

PLAQUES FOTOVOLTAIQUES
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DIPÒSIT AIGUA
 COBERT AMB

PLAQUES FOTOVOLTAIQUES
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Punt de llum penjat

Conducte AFS

Aixeta

Filtre potabilitzador

Baixant Baixant Baixant	Pluvial

Aixeta

Acumulador

Conducte AFS

Conducte Pluvials

Dipòsit

Aplic a paret

Interruptor simple

Interruptor commutat

Endoll

ELECTRICITAT AFS	-	ACS	-	PLUVIALS



199Agricultura-Territori-Arquitectura

Ventilador

Recuperador de calor

Reixa	Extracció

Reixa	Admisió Unitat	exterior

Fan Coil

VENTILACIÓ I CLIMATITZACIÓ
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Baixant	Laboratories Baixant

Contucte Sanajament Laboratoris Contucte Sanajament

Fosa sèptica Fosa sèptica

Sanajament Gas
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Llum	d’emergència

Alarma

Extintor

Gas
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Punt de llum penjat

Aplic a paret

Interruptor simple

Interruptor commutat

Endoll

ELECTRICITAT

Ventilador

Recuperador de calor

Reixa	Extracció

Reixa	Admisió

Radiador elèctric

VENTILACIÓ I CLIMATITZACIÓ
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Conducte AFS

Aixeta

Filtre potabilitzador

Baixant Baixant	Pluvial

Filtre

AFS	-	PLUVIALS

Baixant

Contucte Sanajament

Dipòsit

Sanajament
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