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És possible dinamitzar el sector amb un ecosistema d'arquitectura i rehabilitació sostenible? 
 
Nosaltres som optimistes, pensem que  la relació transversal entre els bons professional  i els diferents agents  implicats 

pot facilitar la creació de un ecosistema que dinamitzi el sector al servei de la societat. 
 
Perquè no tenim els arquitectes oportunitats de fer projectes que aportin solucions a molts dels problemes que des de fa 

temps estem detectant? 
  
La metodologia que presentem  aplicada  a  la  casa Puig  i Cadafalch,  similar  a  la que molts  feu  servir, es escalable per 

resoldre  aquests  problemes,  i  només  faltaria  tenir  clara  la  idea  de  cap  a  on  volem  anar,  a  partir  del  respecte  i  el 

coneixement dels altres i de la història. 
  
Que es pot fer en aquest sentit després del congrés? 
 
EL QUÈ?: Crear un ecosistema de bones pràctiques, de manera que, compartint objectius, es provoquin oportunitats i es 

dinamitzi el sector cap el nou paradigma de la sostenibilitat. 
  
AMB QUI?: Col∙laborant entre tots, formant equips  interdisciplinaris amb  la complicitat  i el suport dels agents  implicats 

(institucions, agrupacions, grups de recerca, empreses,....) 
  
EL  COM?:  Treballant  transversalment  en  projectes  per  fomentar  i  difondre  les  bones  pràctiques.  Això  ens  portarà  a 

educar, formar, innovar i actuar conseqüentment per esdevenir un referent d' Arquitectura i Rehabilitació Sostenible. 
 
Nosaltres fa temps que treballem interdisciplinàriament en aquesta direcció posant, els edificis al servei del coneixement, 

la recuperació del patrimoni i al retorn social. Un camí que mai ha estat fàcil. Seria bo estimular el finançament públic  i 

privat, per tal de seguir treballant en aquesta direcció per tal d’aconseguir el retorn social i la recuperació del patrimoni.   
 
Un camí que  ja va començar a  la Catedral, amb el taller d’obra muntat a  la coberta per recuperar materials  i oficis, per 

transmetre coneixements, i també per innovar, al substituir el ferro per titani. Aquesta metodologia passa pel Pavelló de 

la Mercè de Sant Pau amb la integració de les instal∙lacions en un edifici patrimonial, les innovacions de confort tèrmic i 

acústic. Més  recentment  la  transformació  de  la  fàbrica  Ramis  com  a motor  d’innovació,  cultura  i  coneixement  que 

possibilita  dinamitzar el centre d’Inca. 
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Catedral de Barcelona. Recuperació d’oficis + Utilització de Titani com a element de reforç estructural 
 

  
Pavelló de Ntra. Sra. de la Mercè, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Integració de les instal∙lacions + innovacions de confort tèrmic i acústic 
 

  
Fàbrica Ramis idees in progress a Inca. Rehabilitació amb mínima intervenció + Dinamització de l’entorn de la fàbrica d’Inca 

 
 
La casa Puig i Cadafalch d'Argentona. 
 
Per il∙lustrar el que entenem com a camí cap a un ecosistema de bones pràctiques compartirem amb vosaltres els treballs 

que ja hem fet i els que continuarem fent a la casa Puig i Cadafalch d’Argentona amb visió global i  multidisciplinària. 
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Visió global de la intervenció a la casa Puig i Cadafalch 
 
L’objectiu compartit és recuperar l’edifici i el jardí,  com a casa‐museu, conservant tots els seus valors patrimonials, però 

també buscant que sigui un lloc viu de reflexió que dinamitzi el futur de l’entorn a partir del coneixement del passat. 
  
Aquest objectiu ens ha estimulat  des de l'inici per buscar la sostenibilitat i l’excel∙lència en tot el procés de rehabilitació. 

Aquest procés s’ha documentat, recollint les diferents actuacions com exemples de bones pràctiques que formaran part 

de la base documental de la futura casa‐museu. 
  
Les actuacions de  l’equip multidisciplinari en cada una de  les etapes segueixen els objectius plantejats sense perdre  la 

visió global i de futur, establint, a mes, complicitats amb l’Ajuntament (patrimoni, cultura i educació) i altres institucions. 
 
La metodologia seguida, i que seria escalable per resoldre altres problemes, ha estat la següent: 
  

1. Compartir i consensuar els objectius proposats amb els agents implicats 
 

2. Observar, preguntar, escoltar  i recollir  informació per aprofundir en el coneixement global de  la casa  i el  jardí. 

Detectar els problemes i necessitats des de les diferents mirades transversals del equip interdisciplinari 
 

3. Analitzar les causes dels problemes detectats, fent els estudis necessaris, per elaborar una bona diagnosi de cada 

un dels problemes. 
  

4. Proposar solucions o millores innovadores, sostenibles i participatives que s’hauran d’adaptar en el procés de la 

posta en obra. 
 

5. Compartir i avaluar els resultats des de diferents perspectives, per seguir millorant, 
  
El  treball que hem  fet  i que volem seguir  fent, es presenta com a punt de partida d'altres  recerques que ens ajudin a 

trobar més solucions innovadores front als nous reptes. 
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    Imatges Català Roca, s.XX 

    Lluís Casals,  2001 

    Equip multidisciplinari, 2014 
 
 

L’estat de conservació de l’edifici i concretament el dels merlets abans de la intervenció era d’una elevada degradació. En 

concret,  els merlets  de  coronament  s’havien  desmuntat  en  la  seva  totalitat  per  una  caiguda  dels mateixos  sobre  la 

coberta, provocant el trencament d’aquesta i afavorint l’entrada d’aigua en l’interior de la casa, situació que va accelerar 
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la degradació del conjunt. Els merlets situats sobre la terrassa de la segona planta, menys exposats a les accions del vent, 

es van mantenir a la seva posició i es van apuntalar els que presentaven més lesions importants. 
 
 
Investigació de les propietats dels materials 
 
L’estudi de  la casa Puig  i Cadafalch ha  incorporat una anàlisi detallada de  les propietats mecàniques dels materials que 

composen  l’estructura murària  i els merlets.   Atès el valor patrimonial de  l’edifici,  l’anàlisi mecànica dels materials ha 

estat  realitzada mitjançant  Tècniques  no  Destructives  (NDT)  i  Tècniques Moderadament  Destructives  (MDT)  amb  la 

finalitat de causar el mínim danys possible durant el procés d’inspecció.   Per a  l’anàlisi dels morters es van emprar  les 

tècniques anomenades “Helix Pull‐out”,   basada en  l’extracció d’una petita hèlix  inserida en el morter,  i “Double Punch 

Test”,  consistent en  l’assaig a  compressió de petites mostres de  junts de morter.    L’anàlisi dels maons es va  realitzar 

també mitjançant  la  tècnica  “Helix  Pull‐out”  en  combinació  amb  assaigs mecànics  a  compressió  i  flexió  realitzats  en 

laboratori  sobre mostres  cúbiques o prismàtiques. En el  cas dels maons,  l’anàlisi de  la  resistència a  compressió es  va 

realitzar segons les tres dimensions principals del maó per tal de caracteritzar la possible anisotropia del material.  Es van 

realitzar 6 assaigs “Helix Pull‐out” en maons i 12 assaigs similars en junts de morter. Cadascun d’aquest assaigs requereix 

un mínim  de 6 repeticions per tal d’obtenir un resultat estadísticament representatiu.  Es van realitzar 21 assaig “Double 

Punch Test” sobre  junts de morter  i 18 assaigs sobre mostres de maó. Els assaigs emprats han permès caracteritzar  la 

resistència dels diferents materials emprats en la construcció i en reparacions posteriors.  
 
 
La intervenció en els Merlets com a recerca i innovació.  
  
El procés de cerca i investigació per part de l’equip multidisciplinari per trobar una solució pel reforç dels merlets passa, 

novament, per una visió global i de conjunt de tota la casa, per tal de fer col∙laborar en la estabilització dels merlets no 

només a ells mateixos sinó també els altres elements de la coberta, que eren l’objectiu de la primera fase d’actuacions, 

donant, d’aquesta manera, més entitat i estabilitat a l’actuació de reforç. 
   
Analitzant les diferents zones on es trobaven ubicats originalment els merlets, així com el seu grau d’exposició, s’observa 

que van ser reforçats anteriorment amb solucions que milloraven la seva estabilitat però que eren insuficients. En aquest 

procés de conceptualització hi han dos temes fonamentals que han estat decisius: 
  
Compatibilitat, amb els materials utilitzats, els quals no introdueixin ni originin cap reacció química que puguin perjudicar 

els merlets  (monument)  i que no  introdueixin  rigideses diferents que modifiquin el  comportament  i  la  transmissió de 

càrregues fins als suports. 
 
Durabilitat dels materials, buscant que  siguin estables per ells mateixos en el  temps  i no  introdueixin patologies que 

accelerin la seva degradació ni puguin ocasionar desperfectes en els merlets. 
 
Són aquest dos  conceptes els que durant el procés de  rehabilitació ens han  fet  recórrer un  llarg  camí  fins a  trobar  la 

solució definitiva. 
 
En  rehabilitació,  utilitzar  els mateixos materials  que  els  existents  és  important,  ja  que,  el  comportament  en  quan  a 

rigideses  i  combinacions químiques que puguin aparèixer  són  coneguts. Per això hem  considerat que el material més 

adient a emprar era un aglomerant de calç hidràulica baixa en argila, entre 15 al 25%. 
  
La recuperació de la casa Puig i Cadafalch es realitzarà en diferents fases, en la primera, es va preveure la rehabilitació de 

la coberta, en la que es contempla, a part de garantir la seva estanqueïtat, l’estudi de l’estabilitat en front a les accions 

horitzontals tant de manera global, pla de coberta com a diafragma, com local, en el cas del bolcament dels merlets. 
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Es aquest tipus de rehabilitacions, atenent a la estructura, es concreten en increments de càrrega vertical segons el nou 

ús en els sostres, que deriven en increments de tensions i deformacions, sempre o modelant materials model, abstractes, 

que ens donen una aproximació a  l’estructura, però, en qualsevol cas, en aquestes situacions es pot fer un seguiment, 

atenent a deformacions i patologies que se’n derivin, però el cas que ens ocupa es un tema d’inestabilitat, es a dir, d’un 

problema de col∙lapse local per bolcada dels merlets i donat que un cop realitzada l’operació de rehabilitació d’aquests, 

difícilment es poden verificar els moviments que aquests han pogut sofrir, els autors d’aquest projecte de rehabilitació 

van considerar adient i prudent tenir en compte les accions de vent que es defineixen en la reglamentació vigent actuals 

(Código Técnico de la Edificación). 
 
 
 
 

    
Model 3d per estudiar les afectacions dels merlets davant l’acció del vent. (Masala Consultors slp) 
 
 

 
 
La nostra  intervenció ha d’assegurar,  i si es possible millorar,  les condicions d’estabilitat de  l’edifici,  i tenint en compte 

que  la  coberta es  trobava en  condicions precàries, es va preveure  la  substitució de  tots els elements que  la definien, 

projectant una nova coberta que havia de garantir  les condicions de confort actuals sense deteriorar o modificar el seu 

aspecte. Per aquest motiu es va optar per  refer‐la amb els mateixos materials,  fusta  i  ceràmica, però de manera que 

aquest conjunt pugui  tenir un  comportament monolític  i així amb  la  creació d’aquest diafragma aconseguir  connectar 

totes les façanes de manera que la seva estabilitat, en front a les accions horitzontals, es garanteixi per la transmissió dels 

esforços derivats fins a elements que tenen la suficient rigidesa i estabilitat. 
 
Es per aquest motiu que aquest sostre constituït per biguetes de fusta que estan suportant un enrajolat de ceràmica,  i 

que  son  paral∙leles  entre  elles  s’hi  ha  afegit  unes  llates  perpendiculars  i  uns  taulers  de OSB  que  connectats  tots  ells 

(bigues‐llates‐taulers) donen  lloc al pla monolític o diafragma que unit a  les  façanes   actua com element estabilitzador 

front a  les accions horitzontals. Aquest nou element serà capaç de minimitzar  les deformacions en el cap dels murs de 

façana i transmetre els esforços fins a elements que tenen la suficient rigidesa, assegurant la seva estabilitat i garantint la 

seva transmissió fins als suports (fonaments). 
 
En totes les solucions proposades per tal de garantir l’estabilitat dels merlets, elements de poc pes i secció, s’ha treballat 

amb dos models matemàtics estructuralment estables sotmesos a unes accions de vent que els originen esforços de flexió 

que únicament  troben  resistència pels esforços de compressió derivats del seu pes propi, els quals són  insuficient per 

garantir  la  seva  estabilitat,  entesa  amb  els  criteris de  les  reglamentacions  actuals  i  el  criteri de  seguretat d’elements 

exposat a la via pública. 
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Solucions desenvolupades durant el procés de rehabilitació de la Casa Puig i Cadafalch. (Masala Consultors slp) 
 
 

Els models matemàtics  considerats  en  el  procés  de  disseny,  un  cop  analitzat  el  problema  d’estabilitat,  son  dos  i  es 

detallen seguidament: 
 

1. Considerar‐los encastats als murs del nivell immediatament inferior i definir una articulació amb l’encontre amb 

la coberta. 

  
2.  Considerar una relació rígida entre merlet i coberta i una articulació amb els murs inferiors. 

 
 

 
 

De les opcions descrites anteriorment per l’estabilitat dels merlets, finalment es va considerar que la més adient, per la 

seva major  facilitat  constructiva, per  assegurar  la  seva  correcta execució  i per  aconseguir  la  rigidesa que ens dona  la 
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geometria dels angles en els encontres entre façanes, era la de garantir un encastament entre el pla dels merlets i el pla 

de la coberta.  
 
Per  tal d’aconseguir  l’estabilitat dels merlets  i  la possibilitat d’obtenir el comportament bidireccional  i no  incrementar 

significativament  la secció ni el seu pes, va consistir en  introduir un element capaç de suportar esforços a flexió en  les 

dues direccions, un corresponent al moment vertical de bolcada  i  l’altre al  transversal donats els  importants canvis de 

rigidesa que es produeix en tots els plecs i encontres de les parets amb les façanes.  
 
Per tal d’aconseguir aquests efectes, i mantenir els criteris inicials de compatibilitat i durabilitat s’ha introduït un material 

capaç de suportar els esforços de flexió en les dues direccions, principalment on els merlets són més alts. Per aquesta raó  

hem estat treballant amb formigons on l’aglomerant és la calç hidràulica, material compatible amb la resta de materials 

existents i barres o malles de fibra de vidre, els elements que han de suportar les traccions i garantir la seva durabilitat. 

Segons hem estat treballant, conjuntament amb el laboratori de materials de la UPC, aquest formigó de calç armat amb 

fibres es compatible amb els esforços als que estan sotmesos aquests merlets. 
 
Aquesta combinació del formigó de calç armat amb fibra, creiem que té un  llarg camí en  intervencions de rehabilitació, 

atenent: 
 
  ‐  El seu bon comportament en l’adherència entre ells 
  ‐  El seu cost respecte a altres materials (acer inoxidable, fibra de carboni, fibra de aramida,...) 
  ‐  La rigidesa i resistència que ofereix la fibra de vidre, resistent als alcalins, embegut en el formigó de calç. 
 

Esquema solució definitiva. (Masala Consultors slp) 
 

 
La  fibra  de  vidre,  és  un material  industrial  compost  de  filaments molt  fins  de  vidre  aglomerats  amb  resines  que,  al 

entrellaçar‐se donen  lloc a una estructura resistent. El component de resina  fa que aquest material sigui resistent a  la 

erosió química del medi ambient. 
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Procediment d’obra 
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El formigó de calç. 
  
El  formigó  de  calç  ha  estat  el  primer  formigó  “romà”  fins  a  l’aparició  del  ciment  Portland.  Les  millors  propietats 

mecàniques dels ciments respecte de les calç o els guixos van generalitzar l’ús del formigó de ciment. Malgrat això, ens 

sembla que el  formigó de  calç pot  tenir un paper destacat en  la nova  arquitectura més  compromesa en aspectes de 

sostenibilitat  i,  per  descomptat,  en  la  restauració,  on  el  seu  caràcter  de  material  compatible  amb  les  edificacions 

històriques és evident. 
  
Però per utilitzar el formigó de calç amb unes certes responsabilitats estructurals hem de re‐aprendre algunes coses. Es 

tracta  d’un  material  que  comparat  amb  el  formigó  de  pòrtland  proporciona  menys  resistència  mecànica,  major 

deformabilitat,  cap  capacitat  de  protecció  dels  armats  d’acer  convencionals, menor  velocitat  en  el  creixement  de  la 

resistència, major porositat, una capacitat de transferir esforços dels armats al formigó desconeguts, etc. 
Alguns d’aquests fets van motivar la necessitat d’una campanya experimental prèvia per aconseguir dissenyar un material 

amb prou fiabilitat com per ser emprat en una intervenció com la que ens ocupa. Aquesta recerca s’ha fet al Laboratori 

de Materials de l’EPSEB. 
 
S’ha partit de morters de  calç  comercialitzats per  l’empresa Mapei, modificant‐los a partir de  la variació de  la  fracció 

granulomètrica emprada i armant‐los amb barres corrugades d’acer inoxidable i barres llises de fibra de vidre. 
Se n’ha estudiat la resistència a compressió i flexotracció, la seva evolució en el temps, la velocitat de carbonatació y el 

mòdul de Young del formigó. Un dels punts claus és el de l’adherència entre els elements d’armat i el propi formigó de 

calç, i la pròpia evolució d’aquesta adherència. 
  
Els  resultats han mostrat un magnífic  comportament mecànic,  amb  valors de  resistència  a  compressió  a  3 mesos de 

l’ordre de 20 MPa, mentre que  la  resistència a  flexotracció era de 2,6 MPa. També  resulta  interesant destacar que el 

mòdul de Young se situa en els 17 GPa, sent notablement inferior al del formigó de pòrtland, la qual cosa comporta una 

major deformabilitat per uns mateixos esforços mecànics. 
  
 
 
 

   
 
 Esquema estudi morters de calç. (Laboratori de Materials, UPC) 

  
 
 
 
En  resum,  els  formigons  de  calç  armats  amb  barres  de  fibra  de  vidre  resulten  una  alternativa  vàlida  per  a  construir 

elements  d’una  certa  importància  estructural,  per  a  obres  de  restauració  de  caràcter  històric,  si  bé  cal  dimensionar 
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correctament els elements en funció de  les seves prestacions que són  inferiors a  les dels formigons de ciment pòrtland 

moderns. 
 
Malgrat que  les barres de  fibra de vidre presentin resistències a tracció prou elevades  (760 MPa), el  formigó solament 

suportarà la tensió màxima d’adherència, que en els casos estudiats va ser de 7 MPa, la qual cosa condiciona les llargàries 

d’ancoratge. Per altra part, aquests valors son molt semblants als dels parells acer‐formigó convencionals. 
 
El formigó de calç estudiat presenta valors de deformabilitat prou superiors (mòduls de Young de 17 GPa front als 20 o 25 

GPa  del  formigó  de  ciment  pòrtland)  per  a  materials  de  similars  resistències  a  compressió,  la  qual  cosa  resulta 

especialment interessant pel que comporta de major compatibilitat amb les estructures tradicionals. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agraïments. 
A  tot  l’equip multidisciplinari,  a  l’Ajuntament  d’Argentona,  a Mapei  S.A  i  a  l’empresa  constructora Urcotex  s.l.u.  que  han  donat  suport  a 

aquesta rehabilitació innovadora. 




