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OFICINA
Tel. 977 212 799
Av. President Macià, 6, 1r
43005 Tarragona
Correu electrònic:
secretaria@apatgn.com

Secretaria:
Secretària: Francina Escoda
Montse Amenós i Mercè Obiol

Dilluns, dimecres i dijous:
De 9 del matí a 1 del migdia
De 4 de la tarda a 7 de la tarda

Dimarts:
De 8 del matí a 1 del migdia
De 3/4 de 4 de la tarda a 7 de la tarda

Divendres:
De 8 del matí a 3 del migdia

Papereria:
Montse Amenós i Mercè Obiol

Visats:
Vocal: Ramon Benedicto
Yolanda Fernández, Carme Vallverdú i 
Glòria de Solà

Dilluns, dimecres i dijous:
De 9 del matí a 2/4 d’1 del migdia

Dimarts i divendres:
De 8 del matí a 2/4 d’1 del migdia

Oficina del Vendrell:
Jaime Martínez
C/ Narcís Monturiol (cantonada av. del Puig)
C.P. 43700
Tel. 977 66 76 32

Oficina de Reus:
Yolanda Fernández
Plaça Prim, 10, 4t
Tel. 977 33 10 72

C.E.E.T.
(Centre d’Estudis de l’Edificació de Tgna.)
Vocal: Montserrat Torrens

GABINET TÈCNIC

Vocal: Santiago Torredemer
Lluís Roig
Enric Casanovas
e-mail: gabtec@apatgn.com
Consultes:

De 9 del matí a 1 del migdia

Borsa de treball:

De 9 del matí a 1 del migdia

Biblioteca:

De 9 del matí a 1 del migdia
De 4 de la tarda a 2/4 de 8 de la tarda

Servei d’inspecció:

Josep Anguera

AULA INFORMÀTICA

Vocal: Ramon Benedicto
Marcel Ramírez

Consultes i serveis:

De 9 del matí a 1 del migdia
De 2/4 de 4 de la tarda a 7 de la tarda

ASSESSORAMENT JURÍDIC

Xavier Escudé
Tel. despatx: 977 212 658
Hores concertades

LABORATORI D’ASSAIG

Tel. 977 547 909
Vocal: Josep M. Juncosa
Directora: Eva Penalba
Formigons: Ernest Valls
Química: Dolors Miquel
Javier Sánchez

De dilluns a divendres:
De 8 del matí a 1 del migdia
De 3 de la tarda a 6 de la tarda
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S U M A R I E D I T O R I A L

otser és bon moment aquest per recordar el circ mediàtic que
es va organitzar ara fa un any amb la hipotètica arribada del

nou segle, del nou mil·lenni i del nogensmenys famós efecte 2000.
Dotze mesos després, i vist amb una certa perspectiva, tot plegat;
focs d’artifici que van omplir pàgines senceres de diaris i revistes,
tertúlies radiofòniques i magazins televisius. Ara que realment
podrem viure d’aquí uns dies el vertader canvi de segle i de
mil·lenni, el volum d’espai informatiu que trobem als mitjans de
comunicació no arriba ni a una centèssima part del que es va fer fer
servir llavors, l’any 1999. De vegades, la lluentor d’algunes dates,
de certes commemoracions i de molts anniversaris fa que la bruixo-
la informativa se’ns desorienti, i acabem confonent allò que és
important amb allò que només és urgent. I hem d’apuntar sempre
cap a l’important, com ara la imminent introducció de l’Euro, una
veritable revolució a nivell social id e costums de la qual potser no
ens hem adonat del tot de la seva importància. O, a una escala més
pròxima, la inauguració de la nova oficina de visats del Vendrell, o
l’arribada al seu vinté número d’aquesta publicació; del TAG. Des
d’aquest espai, l’equip editor d’aquesta revista us desitja unes bones
festes nadalenques i, ara sí; un bon segle XXI.

Ara, sí: bon segle XXI!
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L ’ E N T R E V I S T A
�

Benet Jané
Alcalde del Vendrell

� Com es recupera el Vendrell
dels aiguats del juny passat?

El Vendrell es recupera bé, de
tal manera que, menys el polèmic
pont de Renfe, la resta
d’infraestrutures afectades va a un
ritme bo. Pel que fa als ponts, dos
ja estan fets; el de l’N-340 i el de
l’an tiga comarcal  246. El tercer
és el de Renfe. L’Agència Cata -
lana de l’Aigua és qui ha assumit
la responsabilitat de la direcció
del conjunt de les obres, i està
acomplint els terminis. És tota la
llera que s’ha de redimensionar al
seu pas pel Vendrell, fins i tot
aigües amunt fins al terme de
Santa Oliva. Hem aprofitat per fer
una sèrie d’obres urbanes en refer
el pont sobre l’N-340, com ara
una rotonda; la idea es enllestir les
obres durant el desembre i poder
obrir l’accés per Vilafranca. 
� Aquesta situació ha afectat al
nou Pla General de la vila?

El Pla General, fet amb
l’horitzó del 2010, és una eina cab-
dal per a un municipi com el nostre,
amb un creixement important que
s’ha de reordenar. Allò que realment
contempla el Pla és una sèrie de
noves situacions per al municipi,
com ara la programació de més sòl
urbà, la preservació del patrimoni…
El pla està fet amb criteris de soste-
nibilitat i harmonització amb
l’entorn, noves zones d’equi -
paments i noves infraestructures. La
projecció demogràfica contempla
un municipi de 36.000 ha bi tants

"El futur hospital comarcal potenciarà
la capitalitat de la vila"

L’alcalde del Vendrell al seu despatx de treball a les dependències munici-
pals de la vila

�
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d’aquí a deu anys, i el document
s’ha plantejat d’acord amb aquesta
projecció. Un dels objectius és
cohesionar el terme municipal. En
36 qm2 de terme mu ni cipal, El
Vendrell té diversos barris i fins a
42 urbanitzacions: el nou Pla els
dotarà d’intercomunicacions, entre
ells i amb el Vendrell mateix. Al

terme hi ha 24.000 habitants, i uns
18.000 viuen al mateix nucli central
del Vendrell.

El Pla califica també els nous
terrenys del futur hospital comar-
cal,  aquest centre és una fita im -
por tantíssima i, a més, potencia la
nostra capitalitat comarcal. Es trac-
ta d’un espai d’uns 25.000 m2, que
es posa a disposició del Depar -
tament de Sanitat  perquè es cons-
trueixi el nou hospital, que

s’iniciarà l’any que ve i s’acabarà
el 2003.
� Hi ha una xifra pressuposta-
da per a aquest centre?

Bé, els criteris inicials quan es
va fer el concurs d’idees ja s’han
ampliat, però jo crec que l’obra es
pot anar fàcilment fins als 18 o els
20.000 milions: pràcticament, el
que costarà l’execució total del
Pla General. La xifra del pla és el
que es calcula que pot costar fer
infraestructures i equipaments,
però no vol dir que necessària-
ment ho pagui l’Ajuntament: això
es pagarà entre el sector privat i les
administracions. Hi ha objectius a
molt llarg termini: determinades
infra es trutures no es faran fins
d’aquí a quinze anys, aproximada-
ment.  Han estat més de tres anys i
mig de treball per enllestir-lo.
� Aquest Pla s’ha relacionat
bàsicament amb el creixement
turístic.

Sí, però volem crèixer turísti-
cament en determinades direc-
cions. Aquí tenim molts aparta-

La plaça Pau Casals, molt a
prop de l’edifici consistorial de
la capital del Baix Penedès

�

«
»

Volem crèixer turísticament,
però en determinada
direcció; el dèficit del
Vendrell són els hotels
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ments i moltes segones residèn-
cies, però som conscients que ens
falten hotels, i el pla califica de -
ter  minades zones com a específi-
cament  hoteleres. Pensem que en
relativament poc temps podem
tenir cinc nous equipaments hote-
lers: la ‘joia de la corona’ serà
l’antic sanatori de Sant Joan de
Déu. A més, per exemple, pel que
fa a zones verdes, el nou Pla pre-
veu quatre vegades més espai verd
per habitant del que marca l’actual
legislació.
� El Baix Penedès és la primera
comarca en recepció de nous
habitants de tot Catalunya.
Quan va començar aquest fort
creixement demogràfic?

Jo penso que es va iniciar
aproximadament fa set anys. Però
nosaltres no hem perdut mai
població, hem anat creixent a par-
tir de finals dels setanta. El
Vendrell creix actualment uns
1.000 habitants per any, i de
població empadronada, no de

segona residència.  Això ha estat
provocat bàsicament per la nostra
situació geogràfica: estem a una
zona amb 3 autopistes i 2 línies de
ferrocarril, una de les quals ens
sitúa pràcticament com a rodalies
de Barcelona. La nostra voluntat
política és que aquest augment de
població no comporti una dismi-
nució de qualitat de vida.
� El Vendrell té una important
població de segona residència.
Entre els objectius del nou pla
està aconseguir fixar aquests
habitants de cap de setmana?

Hi ha molta gent que està
empadronada i treballa a la zona
de Barcelona, però això no vol dir
que siguem una ciutat dormitori.
El nostre model no és Cornellà, o

l’Hospitalet de Llobregat, amb
tots els meus respectes, sinó po -
bla cions com ara Sant Cugat, amb
un fluxe molt gran amb
Barcelona, però no considerada
com a ciutat dormitori. La gent
s’integra en les prop de 100 asso-
ciacions que tenim a la vila. Si
sumem les segones residències de
cap de setmana, durant tot l’any
tenim una població d’uns 45.000
habitants. Als estius, la població
pot pujar fins als 100 o els
110.000 habitants.
� Potser l’economia turística ja
implica aquestes fortes varia-
cions demogràfiques.

Nosaltres som conscients que
sempre tindrem força població de
segona residència, perquè forma
part d’una voluntat turística. Però el
que demanem a aquests habitants
és que s’empadronin, perquè això
comporta avantatges econòmics
municipals que ens capaciten per
donar més serveis finalment. Un
dels problemes és que
l’administració de l’Estat no ha tro-
bat solucions per a la problemàtica
dels municipis turístics no hotelers,
sinó de segona residència. Als
estius, hem de donar serveis a una
població quatre vegades més gran
que l’habitual i, d’altra banda, tam-
poc tenim els ingressos que com-
portarien aquests habitants si esti-
guessin empadronats. 

� Parlant d’ingressos, sembla
que les taxes municipals creixe-
ran al voltant d’un 3% al
Vendrell l’any vinent. Com
seran els pressupostos del
2001?

Sí, les ordenances fiscals
pujaran sobre aquest percentatge.
En aquests moments estem enlles-
tint les xifres de l’any vinent, que

també intentarem consensuar amb
l’oposició. El Pla d’Acció Muni -
cipal, que abasta tota la legislatu-
ra, ja preveia 1.300 milions
d’inversió per al 2000. Per a l’any
vinent, hi ha projectes importants
en infraestrutures, com ara nous
accesos per evitar problemes de

trànsit en hores punta, o la urba-
nització de les avingudes Pau
Furiana i Jaume Carner. Hem de
comprar sòl per a nous equipa-
ments, com la nova escola de
primària o l’ampliació del cemen-
tiri, a causa d’aquest creixement
continuat d’habitants. Això són
els projectes més importants inte-
grats dins del pla general: la majo-
ria entraran en els pressupostos
del 2001.
� I per acabar: l’agricultura al
Baix Penedès és un sector
important. Com valora la situa-
ció de la població pagesa al
Vendrell?

El nou pla general del
Vendrell protegeix de manera con-
siderable el sòl agrícola,  així com
moltes àre es d’interès natural on
no es podrà construir; el que es
diu protecció paissagística, que
afecta un terç del municipi. El pla
també preveu la creació de dos
parcs. L’agricultura no ha perdut
pes al Vendrell, ni de superfície ni
de producció, i es troba en procés
de concentració, sobretot per la
mecanització i la rendibilització
de les explotacions familiars. En
aquest sentit, la Fira de Santa
Teresa viurà canvis l’any vinent.
Amb tota probabilitat la pròxima
edició disposarà d’uns 22.000 m2,
tot ampliant els 14.000 m2

d’enguany. La superfície es guan-
yarà ocupant una part de
l’avinguda Jaume Carner. 

«
»

El nostre model, amb tots els
respectes, no és el de

l’Hospitalet de Llobregat,
sinó el de Sant Cugat

«
»

Per a l’any 2001,  jo destacaria
els projectes de la nova escola
de primària i de l’ampliació

del cementiri municipal

«
»

El nostre augment de
població és fruit sobretot de
aquesta ubicació geogràfica
en un nus de comunicacions
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ls treballs de tematització
són molt coneguts als EUA,

a causa de la gran importància de
la indústria de l’espectacle,
sobretot la cinematogràfica (re -
cor deu pel.lí cules com ara Ben
Hur o Els Deu Manaments). A
l’Estat espanyol, però, el sector
ha iniciat la seva expansió a par-
tir de la construcció de grans
parcs temàtics i el desenvolupa-
ment de les cadenes de televisió
privades. Enrique i Ángel Santos
Fort van crear la seva empresa
–Artistic Dreams, o AD: ‘anunci’
en anglès– cap al 1993, per
començar a treballar l’any
següent en la construcció dels
espais temàtics de Port Aventura
abans de la seva inauguració.
Actualment, aquest gegant de
l’oci és el seu primer client, però
des de fa dos anys han començat
a realitzar treballs per a particu-
lars, en col·laboració amb la
constructora Grupo Osuna, tam -
bé radicada a Cambrils.

"Jo he estat interessat pel
dibuix des de petit", explica
Ángel, "Amb el pas del temps
vaig conèixer el món del muntat-
ge de platós televisius. Més tard,
després de copsar les necessitats
del mercat i de formar-nos, vam
decidir tirar endavant l’empresa".
Enrique afegeix que en tematitza-
ció és molt important el període
previ de documentació i elabora-
ció de fitxes exhaustives, tant de
les especificacions tècniques

com de les mesures de seguertat
neces sàries per muntar
l’estructura projectada. 

A molts treballs en parcs
temàtics, aclareix l’Ángel, és pre-
ferible no utilitzar bastides, ja que
no s’interromp la feina de les
àrees pròximes, no es fa malbé el
paviment i es redueix temps i cost
de construcció. La contrapartida
és fer el muntatge amb tècniques
d’escalada, amb les mesures de
seguretat reglamentàries. Pel que
fa als objectes d’atrezzo, continua
Enrique, s’han de cuidar molt els
detalls, ja que moltes vegades no
es poden fer servir eines moder-
nes en la seva elaboració perquè el
resultat final resultaria massa
modern i la peça perdria atractiu.

Els materials i les tècniques que fa
servir AD proporcionen molts
avantatges  quant al manteniment
posterior i la possible substitució
de la peça en cas que es faci
malbé. 

AD té actualment delegació a
Madrid (l’empresa d’enginyeria
ESCO) col·laboradors d’AD han
realitzat tota l’ornamentació del
restaurant  Fortí de la Reina en
poliester i fibrociment i han fet
recentment encàrrecs pel parc
temàtic Terra Mítica, que ha obert
aquest estiu. Actualment desenvo-
lupen  la nova atracció de Port
Aventura  per al 2001: el Temple
del Foc, i preveuen realitzar diver-
sos treballs per al futur parc de les
aus al terme de Montblanc. 

E

Tematització: creativitat a la carta

Artistic Dreams és una empresa cambrilenca especialitzada en l’ambientació de qualsevol espai amb
materials lleugers. La nova atracció que prepara el parc temàtic Universal/Port Aventura per al 2001,
el Temple del Foc, sortirà del seu taller.

A C T U A L I T A T
�

Enrique Santos d’AD, treballant al Gran Canó del Colorado, a Port Aventura

�
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ELS TREBALLS

PEDRA O ROCA ARTIFICIALS

Resulta el més apreciat pels clients, darrerament
hi ha molta demanda sobretot de particulars. Es tre-
balla sobretot per aconseguir donar la sensació de
volum."En general utilitzem materials com el
poliester o el morter TXT", aclara Ángel, "El
poliester, per exemple,  solventa molts problemes
constructius. Es pot aconseguir la mateixa duresa
que el ferro o el formigó, i es guanya molt a l’hora
de instal·lar-lo i reparar-lo; i amb el morter, podem
aconsseguir pràcticament qualsevol cosa que ens
demani el client".

ESCULTURES

Bàsicament, es fan servir també el poliester i el
morter TXT. Es pot reproduir qualsevol peça, fins i
tot crear peces en tres dimensions a partir de logo-
tips o dibuixos (dues dimensions). Si la peça ha de
ser lleugera, es fa amb poliester. Durant els darrers
anys, ha crescut força la demanda per part de cons-
tructores i particulars.

ESCENOGRAFIES

Sobretot per al món de l’escaparatisme, el mun-
tatge d’stands promocionals a fires i congressos i
l’ambientació de parcs temàtics o altres espais.
Segons Enrique, "l’escaparatisme està encara molt
poc explotat a Tarragona". Però l’àmbit més interes-

sant, tant des del punt de vista del repte personal
com des del vessant econòmic, és el dels parcs
temàtics. Per exemple, AD va treballar en el mun-
tatge dels escenaris per al plató de la primera tem-
porada del programa de TV3 Sense Títol, dirigit per
Andreu Buenafuente. L’empresa dels germans
Santos va fer el seu primer treball per a Universal
Studios/Port Aventura abans que el parc obrís al
públic: van construir el 1994 la rèplica del Gran
Canò de Colorado, en col·laboració amb l’empresa
Studios M & B. Posteriorment, han treballat també
en la construcció de la piràmide Maia i en l’atracció
estrenada el 99: el simulador submarí Sea Odyssey.
A Port Aventura, per exemple, es va fer servir molt
de poliester a la zona de Xina, en canvi, a l’àrea del
far West predomina la fusta i la pedra artificial amb
morter TXT. 

PAVIMENTACIÓ ESTAMPADA

És un dels productes que més sortida té en els
darrers anys. Es tracta de simular qualsevol tipus de
paviment, tant pel color com per la textura. Es tre-
balla estenent una capa de formigó amb compo-
nents de quars tintada amb el color o la barreja de
colors triada. La capa té un limit de gruix de 15 cen-
tímetres, i un mínim de 8 centímetres per poder tre-
ballar les textures definitives. La dificultat més gran
és que s’ha de treballar a gran velocitat, ja que el
material utilitzat té un període d’assecat més ràpid
encara que el poliester (menys d’una hora).  Darre -
ra ment, estan  fent molts treballs per a particulars,
però la majoria dels paviments artificials de Port
Aventura estan realitzats amb aquesta tècnica. 

L’ornamentació dels espais
per a l’oci a les residències
particulars, com ara la casa
de la imatge, han començat a
ser un mercat important en
els darrers dos anys

�
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ELS MATERIALS

MORTER TXT

Es treballa en el mateix lloc on ha d’anar la
peça, i hi ha un temps d’entre 10 a 11 hores per mo -
delar-lo: el temps d’assecat. Aquest material pro-
porciona un caràcter de "peça única" al producte, ja
que no es poden fer servir motllos per reproduir la
peça. Primer es comprova el lloc, i es fa un projec-
te a partir de les indica-
cions del client. Des -
prés es col·loca una
malla de filferro i es
tre balla per aconseguir
el volum projectat. Fi -
nal ment es dispara el
morter sobre la malla,
s’espera un cert temps
per què guanyi consis -
tència i es comencen a
treballar les formes i,
finalment, les textures.
Segons l’Ángel, actual-
ment es demana sobre-
tot per fer decoracions
al voltant de piscines en
residències privades.

POLIESTER
És més lleuger que

el morter, i es poden fer
servir motllos a partir

de volums o escultures mo de lades en fang: així, les
pe ces es poden tornar a repetir. Tam bé es pot apli-
car directament so bre malla, com el mor ter, sem pre
que es tingui en compte el temps d’as se cat. El po -
lies ter s’ha de tre ballar durant l’hora següent a la
seva aplicació.

Actualment, amb poli ès ter es fan molts dels
carenats per a embarcacions lleugeres, i fins i tot
materials per armilles antibales, segons assenyala
Javier Martínez, tècnic en poliester i col·laborador
de l’empresa.

L’Àngel Santos, a la piràmide
Maia, utilitzant tècniques
gairebé d’alpinista per a no
fer malbé l’estructura bàsica

�
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El claustre de la catedral de Tarragona:
18 segles en 9 metres

any 2000 ha estat l’any del
tret de sortida cap a la

recuperació del conjunt monu-
mental que integra la catedral de
Tarra gona. D’una banda, els tre-
balls en el campanar permetran
d’aquí a uns mesos gaudir d’una
nova imatge del punt més alt de
la ciutat, a més de incrementar el
coneixement de la seva història a
partir d’una ruta per l’interior de
la construcció. En segon lloc, des
del passat febrer un equip
d’arqueòlegs treballa en la recu-
peració de l’àrea del clasutre,
incloent-hi les seves sis capelles i
els edificis eclesiàstics adiacents.

La direcció arqueològica de
les excavacions del claustre la
integren Joan Menchon, Josep Mª
Macias, Andreu Muñoz i Imma
Teixell, de l’empresa Codex.
Imma Teixell, arqueòloga, desta-
ca que l’objectiu de les obres és
treure la humitat de la zona del
claustre, les capelles i la Casa
dels Canonges. "Actualment
s’està fent obra civil, sobretot en
la reforma de la Casa dels Canon -
ges", afirma Imma Teixell, "Són
edificis on s’hi viu i es necessari
enllestir els treballs com abans
millor". Els treballs en tota

L’

A C T U A L I T A T
�

Des del nivell del temple romà del segle I, a nou metres de profunditat, fins a les darreres construccions
del segle XIX, les excavacions del clautre tarragoní han permés treure a la llum una seqüència conti-
nuada de 1.800 anys d’activitat constructiva.

El claustre de la catedral de Tarragona, uns mesos abans d’iniciar-se la seva
restauració definitiva

�

«
»

Enguany, els treballs de
restauració del claustre han

rebut una inversió de 65
milions de pessetes
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aquesta àrea de la seu tarragoni-
na es van iniciar fa deu mesos, i
van continuar regularment fins a
l’octubre. Hores d’ara s’està a
l’espera d’iniciar una altra fase
de les obres durant l’any 2001.

El claustre que podem visitar
en l’actualitat està construït
sobre el temple romà originari,
situat a uns 9 metres de profundi-
tat. Durant el segle XIV es van
comen çar a construir les cape-
lles, l’ornamentació de les quals
no va estar totalment enllestida
fins dos segles més tard. Final -
ment, el segle XIX va veure
l’aixecament de les darreres
construccions del claustre tarra-
goní: la casa dels Canonges. Així
doncs, i tal com destaca Imma
Teixell, els treballs de recupera-
ció del monument són molt
importants, perquè han deixat
veure una seqüència continuada
de construcció des del segle I
després de Crist fins pràctica-
ment els nostres dies.

Actualment, l’equip de tèc-
nics en arqueologia ja té excava-
da tota la zona moderna i bona
part del nivell medieval. Al llarg
de les pròximes fases de recupe-
ració, els treballs aniran adreçats
a excavar les restes del primigeni
temple romà. "Els treballs són
complicats", aclara Teixell, "i el
ritme és relativament lent, perquè
s’ha d’actuar amb moltes mesu-
res de seguretat".

L’indret presenta deter minats
problemes tècnics a l’hora
d’instal·lar bastides i altres
estructures que agilitarien la
feina, la qual cosa provoca que la
recuperació del claustre mantin-
gui un ritme determinat per la
seguretat dels professionals.

Un cop enllestida la restaura-
ció d’aquest espai, el conjunt
s’afegirà a la resta d’indrets de la
catedral tarragonina ja recupe-
rats, com ara el cimbori, els
vitralls de la nau central i la faça-
na de llevant. 

PROP DE
500 MILIONS
D’INVERSIÓ
EN PATRIMONI

El pla director per a la res-
tauració de la catedral de
Tarragona es perllongarà fins al
2004 amb una inversió conjunta
de 489 milions de pessetes. En
aquest any de treballs, les obres
de recuperació del claustre han
rebut 65 milions de pessetes, per
55 milions durant l’any 99. El

campanar, de la seva banda,
rebrà una inversió global de 128
milions. La restauració en finan-
cia amb l’anomenat 1% cultural,
amb la implicació directa de sis
ens institucionals: el Ministeri de
Foment, la Generalitat, la Dipu -
tació de Tarragona, el Consell
Comarcal del Tarragonès i l’Ar -
que bisbat i l’Ajuntament tarra-
gonins. Segons la direcció tècni-
ca de les obres, els treballs de
restauració podrien estar força
avançats durant el primer trimes-
tre de l’any vinent. 

2.162 m2 D’HISTÒRIA

El claustre de la seu tarrago-
nina està situat en l’angle format
pel braç dret del creuer i la cap-
celera del temple, amb unes
dimensions aproximades de 47 x
46 metres. Per sobre de les cons-
truccions religioses romanes i
visigòtiques, el període islàmic
va deixar la seva petjada en un
mirhab amb una inscripció àrab
datada l’any 980. Posteriorment,
sembla que l’àmbit plenament
cristià es va començar a cons-
truir al mateix temps que el tem-
ple catedralici, ja que hi ha docu-
mentació –escuts a determinats
carreus i un contracte de Ramon
de Rocabertí (1214) – que ajuda-

en a datar l’inici de les obres
durant el darrer decenni del segle
XII. La decoració dels capitells
sitúen la part central de les obres
en el primer terç del segle XIII, a
mitjans del qual estaria acabada
la major part del claustre que
coneixem actualment.  A banda
del monumental pòrtic que
comunica el claustre amb
l’interior del temple – realitzat
íntegrament en marbre blanc i
amb un impressionant dintel del
mateix material – a l’àrea del
claustre  podem trobar fins a vuit
capelles. D’entre aquestes, des-
taca de del Corpus Christi, amb
un absis poligonal construït
durant el primer terç del segle
XIV.

La major part de
l’ornamentació
dels capitells (a
la imatge) es va
enllestir al llarg
del segle XIV

�
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Cal Miró o l’Hotel de Londres:
un edifici per al record

i cal Bofarull, del qual parla-
va a l’article anterior, és la

millor mostra que es conserva a
Reus de l’arquitectura setcentista,
cal Miró constitueix l’exemple
més lamentable de la destrucció
del patrimoni arquitectònic, vícti-
ma de la incúria cultural de les
autoritats franquistes que no van
voler o no van saber vetllar per la
seva conservació. L’edifci era
situat a la plaça de Prim i es conei-
xia popularment com l’Hotel de
Londres, nom del negoci que hi
féu llarga estada. La seva demoli-
ció va ser, segons s’explica, llar-
gament plorada pel pintor Joan
Miró, que després d’aterrat
l’edifici va negar-se a anar a seure
més a les terrases dels cafès de la
plaça, ja que segons ell amb
l’enderroc de cal Miró la plaça
havia perdut tot l’encant en veure
trastocada la seva proporció arqui-
tectònica.

Cal Miró, com cal Bofarull,
sembla que no fou construïda de
nova planta d’acord amb un dis-
seny arquitectònic preconcebut.
Com era habitual a l’època
l’edifici es bastí a base d’anar
incorporat cases a la propietat ori-
ginal, tot unificant-les. Al cadastre
de 1760, Pau de Miró i Clavaguera
pagava sis lliures i deu sous per la
casa principal i per altres quatre
"unidas en la antecedent", però el
1770 ja pagava set lliures i sis
sous "per la casa que habita". Cal
creure, doncs, que va ser ell qui va
unificar les diverses construccions
en un sol edifici de grans propor-
cions a finals dels anys 1760. Una

acta municipal del 1789 es referia
a que el seu fill Pau de Miró i de
March "se troba edificant", sense
donar cap més clarícia sobre les
obres que feia, tot i que el verb
emprat fa pensar que serien més
aviat de construcció, que no pas
de simple reforma menor. El 1827
la casa tributava 27 lliures i 6 sous
al cadastre.

L’esplendor del llinatge
l’inicià el cabaler Pau de Miró i
Clavaguera (1695-1773), fill del
peraire Josep Miró. Pau de Miró
es dedicà bàsicament a
l’arrendament de drets senyorials,
sobretot dels vinculats al llinatge
del ducs de Medinaceli, que pos-
seien entre molts altres títols el de
comtes de Prades. L’arrendament
li permeté l’obtenció d’una gran
fortuna, que arrodoní amb altres
negocis, com l’aiguardent. La
seva promoció nobiliària fou simi-
lar a la de molts dels que aconse-
guien efectuar una escalada social
a l’època: ciutadà honrat des del 7
de juliol de 1755 i cavaller amb
escut d’armes propi el 30 d’agost
de 1757. Es va casar amb Maria
de March, filla d’una família de
trajectòria similar a la seva, que li
aportà un dot de 1.400 lliures. El
procés setcentista d’ennobliment
es va veure afavorit per l’actuació
filipista de la família durant la
guerra de Succe ssió. La línia
ascendent de la família la conso-
lidà el seu fill, Pau de Miró i de
March, que impulsà actuacions
d’especulació urbanística a
l’actual carre Ample i que en
morir el 1802 deixà una fortuna

evaluada en més de 100.000 lliu-
res. La culminació de la carrera
nobiliària de la família l’efectuà el
seu rebesnet, Joaquim de Miró i
de March, en casar-se el 1840 a
Perpinyà, on s´havia exiliat amb
motiu de la primera guerra carlis-
ta, amb Celestina d’Ortaffà i
Alemany de Bellpuig, d’una famí-
lia noble legitimista rossellonesa,
que havia nascut al poble del
Bosquet, que heretà la baronia
d’Ortafà, en haver mort en combat
contra els liberals el seu pare i el
seu germà. De fet durant tota la
crisi de l’Antic Règim, a partir de
la guerra antenapoleònica, els
Miró, com la majoria de les famí-
lies pertanyents a la petita noblesa
comarcal abraçaren amb entusias-
me la causa absolutista. Aquest fet
els provocà deportacions i exilis
per defugir en moments de crisi
els atacs dels liberals. La vincula-
ció al sector ultra els va permetre

l’accés als càrrecs de poder muni-
cipal i a Agustí de Miró i de Folch
pertànyer a la Reial Maestrança de
Sevilla, de la que també en fou
membre el seu fill Josep de Miró i
de Burguès, el quan ingresà a més
a l’ordre de Carles III, el 1829.

Pau de Miró i de March volgué
emprendre una nova ampliació del
casal amb l’adquisició del terreny
resultant de l’espai que havia ocu-

S

«
»

A partir de la guerra
antinapoleònica, els Mirò,

com molta petita noblesa, van
abraçar la causa absolutista
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pat una part del portal de la mura-
lla, conegut com de Mon terols. El
1801 demanà a l’intendent de
Catalunya que n’autoritzés la
venda, petició que en el procés
d’informació pública topà amb
l’oposició de la majoria de veïns.
El 1802 fou l’Ajuntament de Reus
el que refusà la proposta en trobar
massa baixa l’oferta econòmica de
Miró i per estar d’acord amb les
al·legacions veïnals. Pau de Miró
va morir el mateix 1802 sense
veure realitzat el seu somni
d’engrandir el casal. El seu hereu,
Agustí de Miró i de Folch, millorà
l’oferta de compra, que pujà de
750 a 1.000 lliures, però tampoc no
aconseguí superar l’oposició del
veïnat; el plet seguia sense resol-
dre’s el 1807, quan va morir. Tenia
una gran fortuna: només els cen-
sals li donaven una renda anual de
2.174 lliures. Segura ment fou

Josep de Miró i Burguès el que pre-
valent-se del seu protagonisme
durant els periodes absolutistes del
govern de Ferran VII aconseguí
finalment fer-se amb la propietat
del terreny situat a la cantonada de
la plaça de Prim amb el carrer de
Monterols, tot i que aquest encara
estava per edificar el 1843.
L’ampliació del casal es degué
construir el 1856, quan segons
Francesc Gras i Elias s’enllestí la
façana principal del casalaci. La
data de 1856 és la que figurava a la
banerola de ferro que hi havia al
balcó de la cantonada del carrer de
Monterols. La casa bastida en
l’ampliació rebé una numeració
independent i tenia també una
porta d’accés diferenciada i en part
fou destinada a vivenda dels admi-
nistradors de les propietats de la
família. L’agost de 1860, en anun-
ciar-se una visita reial, el diari El

Porvenir comentava "vemos que
adelantan los trabajos de arreglo de
la fachada de la casa de D. Joaquín
de Miró". Aquella vegada la reina
no visità Reus, però cal Miró havia
allotjat a Ferran VII el 1814, en
retornar de la seva estada a França
durant la guerra del Francès, i
l’acollí de nou el 1827 amb motiu
de la seva visita a Catalunya provo-
cada per la guerra dels
Malcontents. També hi feren esta-
da la regent María Cristina i la seva
filla Isabel II el 1844. L’edifici
havia englobat, a la part posterior,
la torre rodona de l’antiga muralla
de Reus, d’uns deu metres de dià-
metre, coneguda popularment com
la plaça de toros. Les parets de la
torre feien un metre d’amplada i
eren de pedra sense polir. Aquestes
dimensions ajuden a comprendre
la importància de l’estructura
defensiva medieval reusenca. Els

La façana de l’antic edifici de Cal Miró, en una fotografia molt possiblement feta després de fer-la repintar, cap a finals
del 1929

�
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Miró la reompliren amb enderrocs
fins a l’altura del primer pis i
l’aprofitaren per a bastir-hi un jardí
elevat. La importància del casal
l’evidencien les mesures de les
façanes: ocupava 9,8 metres al
carrer de Monterols, 34 a la plaça
de Prim, 24 al raval de Jesús, 14,2
al carrer de la Perla i 14 al carrer de
Galió. 

La primera inscripció de la
propietat que es conserva al regis-
tre la descriu, el 30 d’octubre de
1871, com integrada per les cases
números 5 i 2 de la "Plaza de las
Monjas hoy plaza de la
Revolución" que, explica, "for-
man una sola". El fet de fer prece-

dir en la descripció la número 5
sembla indicar que aquesta es
considerava, no només la més
gran, sinó també el nucli original
de l’edifici, mentre la número 2
era la incorporada avançat el segle
XIX. L’anotació és interessant
perquè facilita oficialment
l’extensió de la propietat: 925
metres amb 45 centímetres qua-
drats. També en fa una breu des-
cripció: "consta de bajos, entre-
suelo, piso primero, en parte
segundo y desván". Que el segon
no fos sencer es devia a
l’existència d’un terrat-jardí a
l’alçada del pis principal. Al
mateix temps l’anotació la valora-

va, tenint en compte la ubicació,
l’estat de conservació i el tipus de
construcció en 72.930 pessetes.
Com era habitual amb les propie-
tats durant l’Antic Règim la casa
número 5 estava subjecta a dos
censos enfitèutics a favor de
l’ajuntament de la ciutat, que no
ho diu, però deuria derivar del fet
d’haver-se construit en part
damunt de la muralla de la vila i
les seves servituts. Per un s’havia
de pagar un sou cada any (equiva-
lent a 14 cèntims de pesseta) i per
l’altre 6 diners o sigui 7 cèntims.
La casa número 2 estava subjecte
al domini directe de l’ajuntament
amb un cens anual d’un sou o 14
cèntims amb servitut de laudemi,
fadiga i tots els altres drets domi-
nicals o de senyoriu. Tots aquests
censos foren incautats a l’estat, en
aplicació de les lleis de desamor-
tització. L’estat, al seu torn, els va
vendre a Valentí Requena Sintes,
de Tortosa, i foren redimits per
Ferran de Miró el 1906.

Al llarg del XIX els Miró, que
s’havien convertit en uns rendistes
purs, entraren en una crisi de
liquidesa econòmica, afavorida
per les vicissituds econòmiques i
polítiques. La falta de diner dispo-
nible, malgrat posseir un impor-
tant patrimoni immobiliari, deuria
ser una de les causes que els
empenyeren a llogar el gran casal
reusenc. Un altre factor que hi
deuria influir era la resindència
familiar cada vegada més seguida
a Barcelona. Ferran de Miró i
d’Ortaffà havia estat instituït
hereu universal pels seus pares en
redactar ambdós els capítols ma -
tri monials a Barcelona el 1841 i
entrà en possessió plena de
l’herència el 1871. Abans, el
novembre de 1868, Ferran de
Miró ja havia arrendat la casa pai-
ral al Centre de Lectura, per a
intal·lar-hi la seu social. El museu
de l’entitat fou ubicat a la sala del
balcó central del primer pis, a la
gran sala que hi havia al costat

La porta que donava accés a les habitacions que, segons diu la tradició,
havia ocupat la reina Isabel II

�
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s’hi instal·là la biblioteca i el saló
principal, decorat amb pintures
atribuïdes a Flaugier, fou destinat
a sala d’actes. Al segon pis hi
havien les aules per les classes i la
sala d‘assaig del cor. L’entresol
fou reservat per al cafè. El lloguer
era de 150 pessetes mensuals. El
gener de 1879 el propietari exigí
de forma abrupta el desnonament
immediat de l’edifiici, que
s’ajornà fins el mes d’octubre. El
maig de 1872 Ferran de Miró, que
tenia 32 anys, residia a Barcelona
i era vidu, hipotecà el casal per
35.000 pessetes a Maria Sucona, a
tornar en un termini de sis mesos,
tot i que la hipoteca no fou cance-
lada fins el febrer de 1876.
L’hipoteca i el retard en la liquida-
ció posen de nou en evidència la
falta de liquidesa de la petita aris-
tocràcia comarcal que no havia
sabut adaptar-se als nous temps
econòmics. El setembre del
mateix 1876 Ferran de Miró esta-

blí una nova hipoteca damunt la
casa, aquesta vegada per 28.333,33
pessetes a favor de la seva segona
dona Maria Enriqueta de Delàs i
de Foxà, com a garantia de la seva
dot. Aquesta segona hipoteca fou
redimida el 1921 pel comptador
de l’herència de Ferran de Mirò, el
qual va pagar 100.474,45 pesse-
tes, pel conjunt dels deutes que
Ferran de Miró havia reconegut a
la seva segona dona.

El primer de setembre de 1880
l’apoderat de Ferran de Miró, el
procurador Pere Vidiella, arrendà
per deu anys la casa pairal a
Gabriel Masdéu i Casanovas, sol-
ter, de 30 anys, per instal·lar-hi una
fonda, que fou batejada com Hotel
de Londres. Possiblement
l’existència d’aquesta oferta de llo-

guer fou el detonant que provocà
l’abrupte desnonament del Centre
de Lectura. Masdéu, que fins ales-
hores havia regentat el tradicional
hostal reusenc de l’Aixemús, es
comprometia a fer-hi a càrrec seu
totes les obres de manteniment
necessàries, sense poder-ne modi-
ficar l’estructura si el propietari no
ho autoritzava. També es compro-
metia a restituir a càrrec seu
l’estructura original de la casa en
acabar-se l’arrendament. L’obra
més important a fer seria reconver-
tir de nou en sala i alcova
l’habitació on s’havia instal·lat la
cuina de l’hotel, així com també es
comprometia a tirar a terra els
envans fets per a dividir diverses
habitacions. Eren una excepció
d’aquest compromís les canyeries i
la instal·lació per al subministra-
ment del gas. Miró es reservava el
dret d’emportar-se quan vulgués
qualsevol peça de l’oratori i els
quatre grans quadres de la sala
principal i, cosa que avui en dia fa
somriure, "las letrinas", és a dir el
dret de vendre al millor postor les
matèries orgàniques provinents de
les comunes. També es reservava la
part corresponent al saló del segon
pis i l’habitació on tenia l’arxiu
amb dret franc de pas per accedir a
ambdós locals a totes hores. El
preu total de l’arrendament era de
27.600 pessetes, que es pagarien a
l’avançada per semestres, a raó
cada un de 1.380 pessetes, excepte
l’últim any que en pagaria en total
1.840. El març de 1887
l’arrendament fou modificat i
ampliat. El nou lloguer s’establia
en 300 pessetes mensuals, a pagar
per trimestres, i es prorrogava per
deu anys més, passant a pagar els
mesos de l’ampliació 425 pesetes.
El que representava una renda
anual durant els quatre anys
següents de 3.600 pessetes i de
5.100 els altres deu. Masdéu havia
inaugurat el negoci l’11 de setem-
bre de 1880 amb la pomposa deno-
minació de "Gran Hotel de

Londres", tot i que popularment
fos sempre conegut com la Fonda
de Londres. Un comentari del diari
Las Circunstancias en destacava
les "preciosas condiciones del
local, extraordinaria comodidad de
las habitacions y esmerado servi-
cio, que convertiran, a buen segu-
ro, aquel establecimiento en uno de
los de primer orden en su clase". El
1898 Masdéu construí una conduc-
ció per recollir les aigües de la
pluja, tot inutilitzant les gàrgoles, i
el 1903, repintà la façana del carrer
de Galió i part de les altres.  

El setembre de 1910
l’apoderat de Ferran de Miró,
Alexandre Anguera Janey (germà
de la seva primera dona), arrendà
l’edifici ja designat com Fonda de
Londres, als germans Joan i
Agustí Casa novas Puig, de nou
per deu anys. El valor total del llo-
guer era de 63.000 pessetes, a
pagar per trimestres a l’avançada
de 1.575. El contracte feia constar,
que se n’excloien diverses tendes
dels baixos, sense especificar-las.
La resta dels pactes eren idèntics
als que s’havien establert amb
Masdéu. Es mantenien les limita-
cions, inclosa la referència a les
letrines, excepte la referència a
l’oratori, que ja deurien haver des-
muntat. El nou contracte havia
estat possible per la renúncia a
l’arrandament anterior efectuat
per Teresa Montané, vídua i here-
va dels drets de Masdéu, un cop
expirat el termini del seu contrac-
te. El març de 1914 Joan
Casanovas cedí per 5.000 pesetes
la seva part de l’arrendament al
seu germà Agustí, que quedà com
únic explotador de la Fonda. Com
havia passat amb Masdéu abans
d’extingir-se el contracte es féu el

«
»

Al llarg del XIX, convertits en
rendistes purs, els Miró van
entrar en una fort crisi de

liquidesa econòmica

«
»

L’any 1872, Ferran de Mirò
va hipotecar l’edifici a Maria
Sucona per la xifra global de

35.000 pessetes
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1916 una ampliació i una modifi-
cació del preu de lloguer:
l’arrendament es prorrogava per
13 anys, per un preu global de
85.800 pessetes, equivalents a
1.750 per trimestre. El contracte
d’arrendament es donà per cance-
lat el 1927. 

El 1917, en haver mort Ferran
de Miró, heretà l’edifici la seva
filla segona Antònia de Miró i
Anguera, soltera, en haver premort
la germana gran Josepa que havia
estat declarada hereva universal.
La casa era valorada oficialment
en 138.360 pessetes. La nova pro-
pietària es va veure obligada el
1919 a fer obres de consolidació a
la façana posterior on s’havien
obert diverses esquerdes i el 1926
es va haver de consolidar la façana

de la plaça de Prim en amenaçar
ruïna al llarg de 15 o 16 metres.  El
1929 es repintà tota la façana prin-
cipal. El 1927 Antònia de Miró
arrendà el denominat "Gran Hotel
de Londres" a Eulogi Bordas i
Vilanova. L’arrendament es feia
per tota la vida de la propietària per
6.600 pessetes anuals, amb men-
sualitats de 550, sempre en mone-
des d’or o plata, especificant que si
qualsevol altra es convertia en
d’acceptació obligatòria el lloguer
s’incrementaria de manera propor-
cional amb la depreciació de la
moneda. La resta dels pactes, tret
de la referència a les letrines, eren
idèntics als anteriors. No entraven
a l’arrendament els baixos ocupats
pel despatx de bitllets de tren de la
companyia del Nord i de la dels

Directes, l’habitació de l’entresol
coneguda com l’arxiu, on hi havia
instal·lat el col·legi de metges i el
damunt del saló principal. El con-
tracte es cancelà el 1948, després
que, morta la propietària el 1946,
n’heretà la propietat de l’edifici la
seva neboda Maria Enriqueta
Dueñas i de Miró. Cal fer constar
que a partir de 1939, víctima del
xovinisme imperant, l’hotel va
haver de ser rebatejat per imposició
de les autoritats com "Hotel
España", en no permetres els rétols
amb denominacions estrangeres.

El 1961, quan encara actuava
com hotel sota un nou arrenda-
ment, s’hagueren d’efectuar noves
obres de consolidació i remodelat-
ge davant el perill imminent de
ruïna. Les més importants foren
l’enderroc de la torre medieval i
de la torratxa-lluerna que presidia
l’edifici, així com s’hagueren de
retirar els gerros de pedra que
coronaven la barana superior de la
façana. Finalment, entre febrer i
abril de 1973, l’edific fou total-
ment aterrat. L’ende rro cament
suposà la pèrdua d’un edifici
notable per les seves proporcions,
que ennoblia estèticament la plaça
de Prim que a partir d’aquell
moment restà amb una de les faça-
nes del tot desmillorada, però a
més suposà la pèrdua d’un patri-
moni artístic gens negligible, que
es pot exemplificar sobretot amb
la decoració mural del saló atri-
buïda a Flaugier, així com d’altres
elements ornamentals del tot sus-
ceptibles de restauració. El 1974,
Maria Enriqueta Dueñas i de Miró
aportà el solar, que es valorava en
deu milions de pesetes, a la socie-
tat "Edificio Prim. S. A." de
Barcelona, per construir-hi un
bloc de pisos.

PERE ANGUERA

Dr. Història Contemporània i
Catedràtic de la URV

Una de les portes del gran salò de ball de Cal Miró

�
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CONSIDERACIONS
GENERALS

El pessebrisme començà a les
esglésies, vinculat a la devoció del
fet del naixement. En una segona
etapa entrà als palaus dels reis i de
la noblesa, i en una tercera arribà
a tota la població i esdevingué,
conseqüentment, popular.

A Catalunya el moviment pes-
sebrista assolí un gran apogeu
durant el segle XVIII, amb Ramon
Amadeu i Damià Campeny com a
artistes destacats, i es mantingué
esplendorosament ferm fins a la
segona meitat del segle XIX, en
què entrà en crisi.

Per als nobles muntar o fer
muntar un pessebre a casa seva (la
construcció s’iniciava el 25 de
novembre, diada de Santa Cate -
rina, i no es començava a desmun-
tar fins després del 2 de febrer),
fins i tot la voluntat de celebrar les
festes nadalenques, era una qües-

tió de prestigi, una manera més de
destacar i demostrar que també en
aquest camp s’era superior al
comú de la gent.

Les famílies aristocràtiques
competien entre elles per veure
quina aconseguia tenir el pessebre
més magnífic, és a dir, el més
admirat pel conjunt de la ciutada-
nia, ja que assolir-lo era un triomf
que els omplia de satisfacció. En
aquest sentit i referint-nos a

Tarragona, recordarem l’article
del caputxí Andreu de Palma de
Mallorca, publicat a La Cruz l’any
1928, en què s’explica com les
famílies de la noblesa tarragonina
rivalitzaven entre elles per veure
quina construïa o es feia construir
el pessebre més reeixit i, concreta-
ment, parla de la pugna que hi
havia entre els Canals[1] i els
Castellarnau i de com la ciutada-
nia, des del Capítol Catedral en
corporació fins a les classes popu-
lars, tot passant pel governador
militar i l’oficialitat de la plaça,
els seminaristes i les classes
benestants, desfilava  per les res-
pectives mansions per veure el
pessebre d’aquell any.

EL PESSEBRE DELS
CASTELLARNAU I LA

GUERRA DEL FRANCÈS

Encara que no ho podem afir-
mar, és molt possible que els
Castellarnau setcentistes bastissin
el pessebre per les festes nadalen-
ques i que els seus estris i figures,
com tantes altres coses, es degue-
ren perdre amb l’ocupació del
casal familiar pels napoleònics.

Tot fa pensar que durant la
postguerra tornar a fer el pesse-
bre, és a dir, un pessebre competi-
tiu, no era, per raons òbvies, la
principal preocupació dels
Castellarnau i que, com a molt, es
degueren limitar a fer quelcom de
caire privat.

No fou fins a l’any 1848, amb
Josep-Antoni de Castellarnau i de
Camps, que els Castellarnau tor-
naren a pensar en el pessebre com
un element més d’afirmació de la

seva presència entre els tarrago-
nins, i entraren de bell nou en el
joc social del pessebre com a tema
de prestigi.[2]

EL PESSEBRE DE 1848

Pel que fa al primer pessebre
vuitcentista conegut dels Caste -
llarnau, el de l’any 1848, sabem
que fou realitzat amb les figures
que Josep-Antoni de Castellarnau
encarregà als germans Felip i
Venanci Vilamitjana, de Barce -
lona, amb els quals va convenir la
construcció de vint-i-cinc cinc
figures al preu unitari de tres
duros; vuit d’aquestes figures
foren deixades a la discreció dels
artistes, en el benentès que dues
havien de ser de mida gran i la
resta més petites, ja que anaven
destinades a un segon terme.
Aquest conjunt es veié acompan-
yat per una sèrie de figures
menors (el rei Herodes i quatre
jueus, una dotzena de bous, sei-
xanta ovelles, etc.), que costaren
cent-set rals.

El pessebre de 1848 costà al
seu propietari un total de 162
duros i 4 rals, dels quals 95 duros
i 1 ral corresponien a les figures
fetes pels germans Vilamitjana.

EL PESSEBRE DE 1849

Josep-Antoni de Castellarnau
tenia clar que el pessebre de 1848
només era un inici i que calia
millorar-lo.

Des del primer moment consi-
derà que hi mancaven una sèrie
d’elements, entre els  quals el
seguici dels reis, que havia de ser

Els pessebres dels Castellarnau (1848-1861)

«
»

A Catalunya, el moviment
pessebrista assolí un gran

apogeu durant el segle XVIII
i fins a meitats del XIX
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més “numeroso y suntuoso”, per
la qual cosa pensà encarregar la
confecció de “tres camellos car-
gados, con sus correspondientes
mozos”, els quals s’havien de fer
“como figuras de primer término,
de igual tamaño, finura y traje
que los hechos en el año 1848”.

Castellarnau, per fer realitat el
seu desig que el pessebre de 1849
superés el de l’any anterior, se
serví dels bons oficis de Joan-
Antoni López de Pastor -de ben
segur familiar seu, ja que aquell li
dóna el tractament d’oncle-, resi-
dent a Barcelona.

El 20 d’octubre li escriví per
demanar-li que anés a trobar a
Felip Vilamit jana, que ja li havia
fet les figures dels reis, per enca-
rregar-li les noves peces.

Joan-Antoni rebé la lletra de
Castellar nau el dia 22 i tot seguit
començà les gestions per dur a
terme l’encàrrec, ja que se n’anà
“en derechura” a veure el pesse-
brista, però la conversa que sos-
tingué amb ell no resultà reeixida,
ja que en la carta que escriví a
Cas te llarnau, el dia 23, per infor-
mar-lo de com havia anat la cosa,
li diu que “por más que me he
empeñado con el tal Vila mit jana
para que hiciese las figuras que V.
pide, me ha respondido que abso-
lutamente no puede por decírselo
demasiado tarde, que tiene trabajo
tomado hasta la Navidad, que no
lo podía concluir, además que
para lo que V. pide necesita cuatro
o seis meses, que todo lo que
puede hacer es encargarse para el
año que viene”, i això perquè “no
cuecen al horno más que cada
quince días, y que por más que
hiciera no tendría tiempo”; afe-
geix que “lo más que he podido

Dibuix d’una figura de pastor del pessebre dels Castellarnau

�

«
»

És molt possible que el
pessebre dels Castellarnau es

perdés amb l’ocupació
napoleònica 
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lograr, y esto aún no lo promete,
ni creo lo cumpla, es que haga 3 o
4 figuras que V. más necesite,
como, por ejemplo, la Anun ciata
o los pastores”. Un cop ex po sada
la situació li demanà que si li està
bé li faci saber el més aviat possi-
ble quines són les figures que vol.
Acaba la carta dient que havia
preguntat a Vilamitjana si conei-
xia algú que pogués fer la feina
que no podia atendre i que aquell
li havia respost que “nadie se
encargará por tener todos sobrado
trabajo, a más que no sabe nadie
que los haga finos y al oleo”, i
que després d’haver-se entrevistat
amb l’escultor n’havia anat a
veure un altre cognomenat
Morgades, que vivia al carrer de
Calderers, el qual també li digué
que no podia fer-les i que no
coneixia ningú que les pogués fer.

La carta de Joan-Antoni del
dia 23 fou seguida, tres dies més
tard, per una altra de Castellarnau
amb noves instruccions que
López de Pastor atengué amb
diligència per tal com, el dia 30,

estava en condicions d’informar a
Tarra gona que havia trobat figu-
res, “según las dimensiones de
primer y segundo términos”, pin-
tades a l’oli i “muy regulares”, al
preu de dos duros, i que ha pre-
guntat a un escultor, “de los de
nota y que mejor las trabaja en
Barcelona”, si volia encarregar-se
de fer les figures per al 10 de

desembre, però que li ha dit que
no podia.

Entre el 31 d’octubre i el 19
de novembre Castellarnau féu
nous encàrrecs a López de Pastor,
pel que feia al pessebre, i, concre-
tament, li encarregà la compra de
les figures de l’anunciata i uns
ramats de cabres i ovelles.

Castellarnau devia pensar que
Joan-Antoni, pel que feia a les
gestions pessebristes, no acabava
de sortint-se’n i es decidí a impli-
car en l’assumpte a un conegut
seu de Barcelona anomenat Joan
Vilaret, el qual acompanyà López
de Pastor en les visites als pesse-
bristes que féu durant la segona
quinzena de novembre i en els pri-
mers dies de desembre i, d’alguna
manera suplantarà el nebot ja que
les darreres gestions per al pesse-
bre de 1849 les farà ell. Vilaret, en

Projecte de glòria per al pessebre de 1850
�

«
»

Les famílies aristocràtiques
competien entre elles per

veure quina aconseguia tenir
el pessebre més magnífic
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la carta que escriví a Castellarnau
el dia 7 de desembre, li diu que ha
vist les cabres i les ovelles, així
com les altres tretze figures de ter-
cer terme, les quals no s’ha endut
“por no estar muy secas”, i afe-
geix, per tranquil·litzar-lo, que les
figures “están muy bien y le gus-
tarán” i que “por todo el martes,
dia 10, ya lo tendré todo encajona-
do y apunto de entregar”.

El pessebre de 1849 suposà
una despesa de 60 duros i 6 rals,
dels quals 10 duros i 6 rals corres-
pongueren a les tretze figures de
tercer terme; 4 duros i 13 rals, a
una dotzena de cabres, deu ovelles
i un gat, i 8 duros, a l’anunciata.
Com que les figures noves sumen
22 duros i 19 rals, tenim que la mà
d’obra i els materials per fer el
pessebre suposen 37 duros i 7 rals.

EL PESSEBRE DE 1850

Castellarnau aprengué la lliçó
de l’any 1849, en què, per haver
començat a moure’s massa tard,
als volts de Nadal, no havia pogut
aconseguir les figures que volia, i
per això començà a preparar el
pessebre de 1850 amb prou ante-
lació i així, la segona quinzena de
març, escriví a López de Pastor
per encarregar-li diverses “dili-
gencias” per al nou pessebre.

La carta de resposta del nebot,
datada el 7 d’abril, ens permet
saber que volia un bou dels que
feia un argenter cognomenat
Rovira, ja que tenia fama de fer
aquest tipus de figures amb gran
perfecció, i començar negocia cions
amb els germans Vilamit jana per
fer una glòria (conjunt de figures
angèliques que es posava damunt
la cova del naixement). Val a dir

que aquest cop Castellar nau pecà
per excés, ja que Rovira no pogué
servir el bou perquè no en tenia cap
de fet per tal com “ahora no sea
tiempo para figuras”. Pel que feia a
la glòria, s’entrevistà amb els ger-
mans Vilamit jana per demanar-los
el que costaria, però sense èxit ja
que li digueren que no podien
donar-li un preu per tal com aquest
variava “según el diseño y que
hasta ver éste no podían decirlo”,
tot i això, i perquè se’n fes una
idea, li n’ensenyaren una, feta
l’any passat, la qual constava “de
tres nubes sueltas, la mayor y más
elevada está rodeada de una ráfaga
y de tres o cuatro ángeles medianos
que sostienen una canasta muy
bien trabajada, llena de flores arti-
ficiales, y el tercer grupo de figu-
ras más pequeñas tiene también
una ráfaga y muchos ángeles
pequeños (todos con ojos de cris-

tal) que sostienen varias guirnaldas
de flores artificiales”, i que havia
estat venuda per 32 duros; López
de Pastor no s’està de dir-li que si
vol que els Vilamitjana li facin la
glòria s’ha de decidir aviat, ja que
“tienen mucho trabajo tomado de
manera que no pueden asegurar la
obra en 6 ó 7 meses, y quizás hasta
cerca de las Navidades”.

En la carta següent, Castellar -
nau envià a López de Pastor una
sèrie de dibuixos del que volia que
fos la glòria, i li demanà que els
ensenyés a un constructor de figu-
res anomenat Macià Cuadrado i
als germans Vilamitjana. El nebot
atengué un cop més les peticions
de l’oncle i el dia 5 de maig li
escriví per dir-li que s’havia entre-
vistat amb Cuadrado, que li  pare-
gué un home “de bastante habili-
dad, aunqué muy perezoso y de

aquellos que nunca acaban, pro-
metiendo mucho y cumpliendo
poco”, el qual li manifestà que els
dissenys li semblaven “excesiva-
mente cargados de figuras y
demasiado monótonos”; tot i això
acceptava realitzar-los, encara que
al preu de deu duros el grup i
sense fer-se càrrec de la pintura i
el daurat; un cop assabentat de
l’opinió de Cuadrado, s’entrevistà
amb els Vilamitjana, que, pel que
feia als dibuixos, li digueren més
o menys el mateix, però afegiren
que, un cop realitzats, no tindrien
“el mismo efecto de bulto que
dibujados, porqué la demasiada
multitud de ángeles lo haría con-
fuso y pesado, además de que
sería cosa de muchísimo coste”.

Castellarnau es prengué un
temps per reflexionar el que calia
afegir al pessebre del 1850 i a la fi
es decidí a encarregar la glòria als
germans Vilamitjana i encarregar-
los una llarga sèrie de figures,
entre les quals figuraven bous,
galls dindis i porcs.

El 31 de juliol escribí a López
de Pastor per demanar-li que
s’informés de com estaven les
coses i aquest, el 5 d’agost, li res-
pongué que havia vist “parte del
grupo (...) lo que no me pareció
mal, aunqué ahora no puede
hacerse uno cargo por estar en su
principio”; pel que tocava als bous
i altre bestiar, li diu que  la perso-

na que els feia li havia ensenyat
els que tenia fets i que li havia dit
que no sabia si podria realitzar els
galls dindis i els porcs, “pues que
le han encargado muchas cosas
para este año”.

La següent carta de López de
Pastor  que posseïm és del 10 de
setembre, en quê es diu que “el

«
»

El pessebre de l’any 1850 va
representar per als

Castellarnau una despesa
total de 221 duros i 3 rals

«
»

La manca de documents fa
que no tinguem dades sobre
la despesa en els pessebres

dels anys 1852 al 1859

«
»

Després de la guerra
napoleònica, els Castellarnau

no van muntar un nou
pessebre fins al 1848
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constructor de figuras
de la calle dels Tallers
té “los bueyes muy ade-
lantados” i que,
finalment, ha ac cep tat
fer una sèrie de cabres i
ovelles. Pel que fa a les
figures que feia un
artista que residia a la
plaça de l’Àngel, mani-
festa que li ha pro mès
tenir-les enllestides a
començament d’oc -
tubre.

La relació epistolar
pessebrista de López de
Pastor segueix amb
l’epístola del 10
d’octubre, que serveix
per no tificar a
Castellar nau que ja té
les figures de l’escultor
de la plaça de l’Àngel i
que li les en vi arà tan
bon punt els
Vilamitjana li lliurin la
glòria.

La carta del 25
d’octubre degué omplir
de satisfacció Caste llar -
nau, ja que s’hi diu que,
finalment, els diversos
artistes han lliurat les figures que
els havien estat encomanades i
que eren enviades a Tarragona a
ports pagats.

El darrer escrit relacionat amb
el pessebre de 1850 és del 6 de
novembre i serveix per passar
comptes i fer balanç de com han
anat les coses. També es comenta
que la glòria “no ha parecido mal
a los inteligentes”.

Per acabar el repàs del que fou
el pessebre de 1850 direm que
suposà una despesa de 221 duros i
3 rals, i que la part corresponent a

les figures fou de 204 duros i 3
rals, distribuïts d’aquesta manera:

Vint-i-cinc figures de primer i
segon terme 75 duros
La glòria 36 duros
Tres reis, amb els seus cavalls,
mossos i cinc camells, de tercer
terme 7duros 10 rals
Una dotzena de bous de primer
terme, sense pintar 8 duros
Una figura de primer terme16 rals
Anunciata, de segon terme

8 duros
Conjunt de cabres i ovelles, de pri-
mer terme 7 duros 8 rals
Altres figures 23 duros 9 rals
Quinze àngels, dotze serafins per
a la glòria i un àngel per a 
l’anun ciata 32 duros
Un dotzena de gall dindis i una de
porcs, sense pintar 6 duros

EL PESSEBRE DE 1851

El Nadal de 1850 ha quedat
enrere i Castellarnau comença a
pensar en el pessebre que bastirà
el 1851, el qual vol que sigui més
esplèndid que l’anterior i un cop
més, pel mes de juny, es posarà en
contacte amb el nebot, a qui enco-

manarà noves gestions davant els
germans Vilamitjana (per tal
d’encarregar-los noves figures:
quinze àngels i una dotzena de
querubins) i un argenter (ha de fer
l’estel del portal). 

Carta de López de Pastor adreçada a Josep-Antoni de Castellarnau

�

«
»

El pessebre del 1850 va ser
preparat amb molta

antelació: el mes de març ja
es treballava en el muntatge

«
»

El juny van començar els
treballs per al pessebre del
1851, amb quinze àngels i

dotze querubins
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López de Pastor donà a conèi-
xer a l’oncle el resultat dels seus
tràmits en la carta del 20 de juliol,
en què li diu que ha convingut
amb els Vilamitjana la realització
de l’àngel de l’anunciata, així com
la resta d’àngels i querubins, tot
plegat per 32 duros, i que, pel que
fa a l’estel, encara s’han de fer els
tractes, “uno con el lapidario y
otro con el platero”, i calcula que
el preu del primer serà de sis
duros i el del segon, de set. També
informa que ha anat a parlar amb
un altre artista, per tal
d’encarregar-li un conjunt de

porcs i galls dindis, i que no ha
acon seguit que li di gués el preu, ja
que no el sabia calcular perquè no
havia fet mai aquest tipus de figu-
res. A la fi ambdós acordaren la
realització d’un porc i gall dindi
per tal de fer-se una idea de  quant
costarien.

Per tornar a saber com anaven
les coses del pessebre s’ha
d’esperar al 28 de setembre, en
què trobem la següent carta de
López de Pastor. En ella es diu,
responent a una altra de
Castellarnau del dia 23, que els
germans Vilamitjana ja han
enllestit el seu treball i que
l’artista que fa els bous segueix
treballant-hi.

La següent carta, del 22
d’octubre, ens permet saber que
les figures del Vilamitjana estan
preparades per a la seva tramesa a
Tarragona.

López de Pastor, el 9 de
novembre, escriu que ha anat a
veure el constructor dels porcs i
els galls dindis i que l’ha trobat
“algo atrasado por razón, según
me ha dicho, de estar enfermo su
padre, sin embargo ha prometido

dejarlo corriente por todo este
mes”, la qual cosa complí, ja que,
el 2 de desembre, escriurà que ja
els té encaixonats i preparats per
enviar-los a Tarragona.

PESSEBRE DE 1860

Pel que fa als pessebres dels
anys 1852 a 1859 no en sabem res,
però no s’esdevé el mateix amb el
de 1860, ja que tenim una declara-
ció d’intencions del que els
Castellarnau volien que fos el nai-
xement, la qual transcrivim, ja que
és un clar testimoni de la impor -
tància que donaven al pessebre era
una manera de fer-se notar i de
figurar en les converses nadalen-
ques de la gent, perquè diu:

“En el concepto, de que aten-
dida la magnificencia del belén, lo
que se presenta más sensillo e
incompleto, es el nacimiento, sin-
gularmente quando en él se repre-
senta la adoración de los Santos
Reyes, por la escasa concurrencia
de figuras en aquel grandioso
acto: parece oportuno las adicio-
nes siguientes:

El edificio que contenga el
nacimiento deberá ser espacioso,
y sin inmediación dejar un llano
grande y capaz de contener las
figuras necesarias.

Además del nacimiento com-
pleto, deberá haber en la adora-
ción, los tres Reyes, el grupo de
las dos figuras de primer término
que están unidas, llevando la una
un cordero debajo del brazo, y la
otra figura del pastor de primer
término, que está en pié, y tiene la
cabeza calba.

En el llano inmediato al naci-
miento deberán colocarse los tres
caballos y mozos de los Reyes, y

además, tres camellos cargados de
presentes, con sus criados, los que
tendrán que mandarse construir,
de igual monto y con la misma
ostentación que los caballos. Este
numeroso concurso de figuras
presentará una magnífica vista,
dando grande realce al total del
belén.

Además tendrán que mandar-
se construir un par de figuras de
primer término, pues están actual-
mente escasas, poniéndose las tres
dichas en la adoración.

A los carneros y cabras, ten-
drá que dárseles un color más
oscuro y que asemeje en lo posi-
ble al de los naturales, pues el que
tienen es, por demasiado blanco,
violento.

Tendrá que hacerse una estre-
lla magnífica y brillante, pues la
que se coloca en el belén es mez-
quina, y no corresponde a lo
demás.”

D’aquest naixement hem tro-
bat al Diario de Tarragona del 4 de
gener de 1861 una gasetilla que no
dubtem pas a transcriure, ja que el
descriu i, a més, dóna compte i raó
de l’ambient que l’envoltava. Diu
així:

“Notable en todos conceptos.-
Los elogios que habíamos oido
hacer del Belén del Sr. Castellar -
nau excitaron nuestra curiosidad,
y anoche, merced a la galantería
de dicho señor, tuvimos el gusto
de convencernos de que cuanto se
decía de aquella obra, era muy
poco comparado con lo que real-
mente admira cualquiera que se
detenga en examinarlo. Difícil es
intentar una suscinta descripción
acerca de la belleza de los cinco
panoramas de que consta el paisa-
je, puesto que por más exactos que
quisiésemos ser en la narración,
no alcanzaríamos a detallar todos
los objetos dignos de alabanza que
allí abundan. Si bello es el conjun-
to, más hermosos son los detalles.
Nada se echa de menos, y nada
aparece de más. No cabe presentar

«
»

La darrera informació de què
disposem és la del naixement
del 1861: suposà una despesa

de 69 duros i 9 rals

«
»

La decisió de fer el pessebre
comportava també un seguit

d’actes socials lligats a la
seva elaboració
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mayor verdad en todo cuanto se
ve. La gloria, en la que descuella
el Padre Eterno rodeado de ánge-
les, es un cuadro perfecto y acaba-
do. El país nevado que se ve en
lontananza, el horizonte que se
advierte en uno de los últimos tér-
minos, el paisaje de Belén distin-
guiéndose a lo último la ciudad
santa, otro paisage iluminado por

la luna, y un país quebrado con
sus barrancos, sus vacadas, la casa
de labradores en la cual no se ha
descuidado el más minucioso
detalle, rivalizan en mérito, y dan
una idea del buen gusto de los
señores que han empleado sus
ratos de solaz a la construcción de
tan notable monumento. Todo
cuanto allí se ve, es obra de algu-
nos aficionados de esta ciudad,
debiéndose muchos de los objetos
de más mérito a los Sres. Borrás,
Querol, Smit y al dueño de la casa
muy paticularmente. Creemos que
no fue anoche la última vez que
disfrutaremos de tan grata vista,
aguardando para reproducir nues-
tra visita una época en que no
afluyan tantas personas atraídas
por la celebridad de aquella obra.
El Belén del Sr. Castellarnau es
una obra verdaderamente artística,
más que un entretenimiento como
acostumbran a ser generalmente
esta clase de objetos. Felicitamos
a dicho señor por el buen gusto
que ha demostrado, y le damos las
más expresivas gracias por la deli-
cada atención que le merecimos.”

PESSEBRE DE 1861

La darrera informació que
tenim dels naixements dels
Castellarnau correspon al del
Nadal de 1861, el muntatge i des-

muntatge del qual suposà una des-
pesa de 69 duros i 8 rals segons
aquesta distribució:

Expresat en duros, rals i marave-
disos:
Aparell de gas 12 12 25
Desmuntatge de l’aparell de gas

1 8
Gas gastat 7 12
Fuster 5 9 23
Llautoner 6
Pintures 4
Tela per als paisatges 1 10
Molses portades d’Alforja

1 18
Fils, cola, claus i altres

5 15
Cinc sacs de serradures

1
Invitacions 1 2
L’estel dels reis 3 6
Dos jornals a 6 rals per desmuntar
el pessebre 12
Convit 11 5

A TALL DE CLOENDA

La decisió de fer el pessebre,
com s’ha vist en les ratlles prece-
dents, no era econòmica ja que a
la inversió en figures (no menys
de 354 duros i 3 rals entre 1848 i
1851) s’afegia la despesa de mun-
tar-lo i desmuntar-lo i les inhe-
rents a l’acte social que envoltava
el naixement (targetes d’invitació,
convit a les amistats, etc.)

Sabem que els cinc pessebres
que tenim documentats suposaren,
pel cap baix, una despensa de més
de 600 duros en veritat remarca-
ble, ja que suposa una mitjana
anual de 120 duros, quantitat de
diners força propera a la que els
Castellarnau pagaven de contribu-
ció cadastral per les propietats que

posseïen als termes de Tarragona,
Vilallonga del Camp, Constantí,
Vila-seca, Puigdelfí, Centcelles i
el Codony.

També pot ajudar a entendre
la importància de la despesa pes-
sebrista el fet que en aquells anys
els criats de casa Castellarnau
cobraven uns 45 duros l’any i que
el sou anual de les seves minyones
era de 14 duros, és a dir, amb el
que va costar muntar i desmuntar,
per exemple, el pessebre de 1861
s’hagués pogut pagar el sou anyal
d’un criat i d’una minyona i enca-
ra haguessin sobrat diners.

N O T E S :
[1] Els Canals, un cop passada

la Candelera, desmuntaven el pes-
sebre, que, segons Andreu de
Palma de Mallorca, “era el més
bell de Tarragona”, i les figures i
materials que el componien resta-
ven dipositats a l’entresòl de la
casa del carrer d’en Granada.

[2] L’aproximació al que fou
el pessebre dels Castellarnau, o
millor encara, els pessebres, del
1848 al 1861, la fem gràcies a una
sèrie de cartes, dibuixos i comptes
d’aquells anys del fons documen-
tal dels Castellarnau, servats a
l’Arxiu Històric de Tarragona.

SALVADOR-J. ROVIRA I

GÓMEZ

Dr. en Història Moderna i professor
de la URV

«
»

La major part de les figures
del pessebre del 1851 estaven

enllestides abans del 2 de
desembre

«
»

Amb el cost del pessebre de
1861 s’hauria pogut pagar
amb escreix el sous anuals
d’un criat i d’una minyona
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a companyia asseguradora
MUSSAT disposa d’una pò -

lissa de responsabilitat professio-
nal civil i penal dels aparelladors i
arquitectes tècnics. Aquesta pòlis-
sa és individual i té un límit de
cobertura econòmica concertada
que va des dels 10 milions de pes-
setes fins als 50 milions de pesse-
tes per sinistre. La prima que es
satisfà és anual i, a la vegada, es
cobra un percentatge proporcional
a cadascun dels encàrrecs visats.

Aquesta cobertura és general i
cobreix la totalitat de les actua-
cions professionals dins de
l’àmbit de tot el territori espanyol,
sempre que s’hagin declarat mit-
jançant el reglamentari visat del
Col·legi correspondent. Així ma -
teix, també es fa càrrec de totes
les intervencions professionals
formalitzades amb anterioritat a
l’any 1992.

Es recomana tenir en cada
moment una cobertura adient i
proporcional al risc assumit pel
col·legiat, ja que, en cas d’un
sinistre important i superior a la
cobertura concertada, la compan-
yia asseguradora tan sols es farà
càrrec del sinistre fins el límit de
la cobertura establerta en la pòlis-
sa. Aquesta cobertura s’entén de
forma global i, per tant, dins de la
mateixa s’han de comptabilitzar

les despeses de defensa jurídica,
els imports de proves pericials i de
tot tipus.

En cas d’un sinistre derivat
d’una obra en què intervenen dos
assegurats, la cobertura global no
és la suma de les dues cobertures
concertades pels col·legiats, sinó
que la cobertura a la qual s'obliga

MUSSAT és l'establerta en
l'article 8 de les condicions espe-
cials. En primer lloc, aquesta dis-
posició estableix que, en cas de
diversos col·legiats amb una
garantia individual inferior als 20
milions de pessetes, la cobertura
assumida serà igual a la suma de
tots els ca pi tals, amb un límit de
30 mili ons de pessetes.

En segon lloc, si la cobertura
individual dels col·legiats és igual
o superior als 20 milions de pesse-
tes, la cobertura finalment assu-
mida per MUSSAT serà de 40
milions de pessetes, excepte que
algun col·legiat tingui concertada
una cobertura superior, cas en el
qual la garantia límit serà aquesta.
En tercer lloc, si es dóna el cas de
que un col·legiat té una cobertura
superior o igual als 20 milions i
els altres col·legiats del mateix
sinistre tenen una cobertura infe-
rior als 20 milions, el límit de la
cobertura es fixa en 30 milions de
pessetes. Per últim, s’estableix

que en cas de què la cobertura
màxima no cobreixi la totalitat del
sinitre, es distribuirà la cobertura
de la responsablitat de forma pro-
porcional a la garantia concertada
per a cada assegurat.

Per altra banda, per què exis-
teixi l’assegurança, a més de sig-
nar la pòlissa s’ha de poder acre-
ditar l’atorgament del visat. Sense
visat no hi ha assegurança. Cal
extremar les precaucions en aque-
lles construccions iniciades i no
visades, perquè en cas de sinistre,
si es prova la intervenció profes-
sional en la construcció de refe -
rèn cia, les possibles responsabili-
tats que es puguin determinar no
estaran cobertes per
l’assegurança.

Es recomana tenir coneixe-
ment formal de la pòlissa i, en
especial, de les clàusules particu-
lars i generals, ja que existeixen

determinades matèries que no
queden mai cobertes per la pòlissa
de responsabilitat. Essencialment,
la cobertura cobreix els sinistres
que siguin conseqüències de
danys materials. Pel contrari, no
cobreix les possibles operacions
financeres o el seu assessorament,
les multes i les sancions perso-
nals, les reclamacions per possible
invassió dels límits de les propie-
tats veïnes quan en el replanteix el

L

La pòlissa d’assegurança de responsabilitat
professional

«
»

Es recomana tenir en cada
moment professional una

cobertura adient i
proporcional al risc assumit

«
»

Perquè existeixi
l’assegurança, cal acreditar

l’atorgament del visat
corresponent

«
»

És convenient analitzar cada
any la situació real de cada

col·legiat per adequar la
cobertura de l’assegurança

A S S E S S O R I A  J U R Í D I C A
�
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col·legiat s’hagi apartat de les pre-
visions del projecte, les reclama-
cions per vulneració de la norma-
tiva urbanística o per incompli-
ment de les condicions de les
llicències municipals, ni la liqui-
dació dels honoraris professionals.

Si es visa un sol encàrrec pro-
fessional consistent en diversos
edificis, en cas que hi hagi una
reclamació, s’entén que tan sols
existeix un sinistre, i el límit de la
cobertura serà la concertada en la
pòlissa per la totalitat dels edifi-
cis. Si aquest mateix encàrrec  es
visa separadament per cada edifi-
ci independent, encara que hi hagi
un únic projecte arquitectònic in -
di vidual, es considerarà un sinis  -
tre diferent per cadascun dels
encàrrecs visats, i la cobertura
per sinistre ampararà cadascun
dels fulls d’encàrrec visats sepa-
radament. Per tant, la cobertura
global de tots els edificis serà més
elevada.

És important que cada any, en
finalitzar un exercici natural, es

pugui analitzar la conveniència de
cada col·legiat a fi d’adequar la
seva cobertura d’acord amb les
característiques reals de risc,
tenint sempre en compte que el
possible augment de la cobertura
concertada és una despesa neces -
sària per l’exercici professional i,
per tant, és deduïble fiscalment.
Tant la companyia  asseguradora
MUSAAT, com aquesta mateixa
assessoria jurídica està a la dispo-
sició de tot el col·lectiu per tal
d’ampliar la informació que preci-
si cada col·legiat.

FRANCESC XAVIER ESCUDÉ I

NOLLA

Advocat

Si es visa un sol encàrrec pro-
fessional consistent en diver-
sos edificis, en cas de recla-
mació s’entén que només exis-
teix un sinistre. A la imatge,
habitatges en construcció a la
zona de la variant de l’N-340 a
Tarragona.

�
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ón molts els usuaris que es
troben en aquest dilema, el

de decidir si adquirir un equip
portàtil o un equip convencional
de sobretaula. En aquest article
intantarem donar les claus per tal
d’aconsellar a l’hora de decidir-se.

El primer punt a tenir en
compte es l’aspecte de la mobili-
tat, o sigui tenir realment clar si
necessitem moure l’ordinador de
lloc o simplement és un problema
d’organització de la nostra feina.

El segon aspecte és el preu, ja
que els portàtils han sigut tradi-
cionalment ordinadors més cars
que els de sobretaula, però aques-
ta tendència està canviant, ja que
avui en dia podem trobar ordina-
dors portàtils a preu realment
assequible, estem parlant aproxi-
madament d’unes 200.000,- en
endavant. Tot i amb això hem de
tenir en compte que un ordinador
portàtil és un aparell que vulguem
o no rebrà algun que altre cop i
que per tant té que tenir una dure-

sa més forta del normal, per això
sempre és recomanable adquirir
un ordinador d’una marca de reco-
neguda solvència.

Un dels altres problemes a
l’hora d’adquirir un portàtil és
escollir el tipus de pantalla que
porta, ja que la qualitat sempre
serà pitjor que un equip de sobre-
taula i sobretot la mida, ja que els
portàtils més grans tenen la panta-

lla de només 14 polsades amb
això no vull dir que els portàtils
tinguin menys resolució, sinó que
per aconseguir la mateixa qualitat
resulta un preu més elevat.

Una de les avantatges, més
clares dels ordinadors portàtils és
la seva autonomia ja que podem
funcionar amb bateries de liti, per
tant els talls de llum no els afecten
(si tenen la bateria carregada), i
solen tenir una autonomia d’unes
3 hores aproximadament.

Una de les avantatges afegides
dels portàtils és el seu volum, ja
que solen ser ordinadors molt
petits i que per tant els podem ins-
tal·lar a qualsevol lloc en un espai
molt reduït.

Un dels aspectes més desfavo-
rables dels portàtils envers als
ordinadors de sobretaula és el seu
manteniment, això vol dir que
qualsevol tipus de reparació efec-
tuada sobre un ordinador portàtil
és més cara que la d’un ordinador
convencional, així també com en
el material emprat.

En quant a les capacitats inte-
riors podem dir que els portàtils

actuals han assolit les mateixes
prestacions que els equips de
sobretaula convencionals o sigui
podem equiparar Pentium III,
memòria de 128 Mb, discos de 15
Gb, etc., però sempre amb un preu
una mica més elevat.

Referent a Internet, funcionen
sense cap problema ja que la
majoria dels portàtils porten
incorporat el mòdem de 56K. I
sempre podem fer servir els tradi-
cionals mòdems externs.

Per tant podem acabar dient
que a l’hora d’escollir entre un
ordinador portàtil o de sobretaula,
no ens tenim que deixar influir per
les capacitats del equip ja que els
dos incorporen l’última tecnolo-
gia, si en el cas del portàtil resulta
a mateixa tecnologia una  mica
més car. El factor principal és el
de la mobilitat de l’equip en dife-
rents llocs, de vegades surt a
compte tenir dos equips de sobre-
taula en lloc d’un portàtil.

MARCEL RAMÍREZ

Aula d’Informàtica

I N F O R M À T I C A
�

Portàtil o sobretaula

S

«
»

L’avantatge més clar dels
portàtils és la seva

autonomia: unes 3 hores fent
servir bateries de liti
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CURS DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

Dates: Novembre 2000 – Juliol 2001
Durada: 600 hores.
Matèries: Tècniques de millora en les condicions de treball,
Àmbit jurídic de la prevenció, Higiene industrial i Medicina del
treball, entre d’altres. 150 hores de treball tutoritzat o en
pràctiques. 100 hores d’especialització.
Preu: 625.000 pessetes. La Mutual Cyclops disposa de beques
de fins al 50%.
Requisits: Titulació universitària (diplomat o llicenciat) i els
alumnes que hagin realitzat el curs Coordinadors en seguretat
i salut en la Construcció.
Informació: Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de
Barcelona. Tf. 932 40 23 73. E-mail: formacio@apabcn.es.
Internet: www.apabcn.es.

CONSTRUMAT 2001

Saló Internacional de la Construcció
Del 23 al 28 d’abril.
Lloc: Fira de Barcelona. Nou espai:
prop de 225.000 m2. 
Sectors: Maquinària i equips, Elevadors
i trasnport, Elements per façanes i
cobertes, Prefabricació, Aparells de
precisió, Informàtica, Aïllaments,
Fusteria en diversos materials, etc…
Xifres del 99: Oferta de 30.000
productes, 216.000 visitants
professionals, 3.200 empreses de 37
països.
• Si algún col·legiat està interessat en
instal·lar un stand, les oficines del
Col·legi disposen de les tarifes i les
especificacions tècniques.

Qualsevol informació de les dates, nous cursets o xerrades tècniques es farà saber oportunament

NORMES DʼINSCRIPCIÓ

Agrairem molt la vostra

col·laboració, tot ajustant-vos al

contingut d’aquestes normes. 

QUOTES D´ INSCRIPCIÓ
Les activitats són obertes a tothom, gratuïtes
o amb un import de matrícula segons els cur-
sos. Els col·legiats gaudiran d´un des-
compte del 50 %. Els col·legiats  de menys
de 3 anys d´incorporació, gaudiran d´un des-
compte del 60 %. Els col·legiats  amb la matei-
xa antiguitat de col·legiació  que els anteriors,
però que hagin  realitzat el curs d´INICI  A
L´EXERCICI  PROFESSIONAL (criteris per pre-
parar informes), obtindran un descompte del
75%. Preu especial per als estudiants
d´Arquitec-tura Tècnica residents en les
nostres comarques i que pensen incorporar-
se al col·legi.

CONDICIONS
La reserva de plaça es podrà fer per telèfon,
fax, correu o correu electrònic, i omplint i
retornant el full de sol·licitud. Les places
guardaran l´ordre d´inscripció fins a esgo-
tar el límit. La data límit d´inscripció és de
10 dies abans de l´inici del curs.  No es
considerà efectiva fins que s´hagi fet el paga-
ment. En cas d´esgotar-se les places
d´inscripció,  s´obrirà una llista d´espera
per cobrir anul·lacions o poder fer reserva de
plaça per una propera edició.

CONDICIONS DE PAGAMENT
Les inscripcions han de ser efectives 10
dies abans de l´inici del curs. Els paga-
ments es podran fer en: efectiu, transferència
bancària, càrrec al compte i xec nominatiu.

ANUL·LACIONS
Les anul·lacions comunicades 10 dies abans
de començar el curs, comportaran la
pèrdua del 50%  de l´import de la matrí-
cula. L´anul·lació dos dies abans de l´inici o
un cop iniciat, comportarà la pèrdua del 80%.
En cas de l´anul·lació per part del
col·legi, es retornarà  l´import total de la
matrícula.

INSCRIPCIÓ I INFORMACIÓ
Col·legi d´Aparelladors i Arquitectes Tècnics
de Tarragona
Av. President Macià, 6 1er.
43005 Tarragona
Telèfon 977 21 27 99
Fax 977 22 41 52
Inscripció: Full de sol·licitud
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eguint la xerrada tècnica que
sobre el món del prefabricat

de formigó va fer el director tècnic
de Prefabricats Pujol, el senyor
Lluís González, dins del marc de la
Fira de l’Habitatge i la Construcció
de la Tarragona, a la I Jornada
Tècnica sobre la Docèn cia en la
Construcció, organitzada pel
Departament de Construcció de
l’IES Pere Martell, i centrant-la en
la part que fa referència a les tècni-
ques vanguardistes en les propos-
tes estructurals,  en destacarem
alguns dels aspectes més destacats. 

El ponent va afirmar en primer
lloc que el prefabricat modular
s’utilitza en edificacions indus-
trials o semiindustrials. Així,  per
exemple,  es fa servir en aques tes
estructures: les jàsseres en T o
doble T d’inèrcia fixa o variable
fins allums de 45 metres i amb
possibilitat de modular els interei-
xos de jàssera fins a 12 metres;
pilars prefabricats de formigó amb
certeles per a recolzaments; panells
de formigó amb tractaments de
façana per edificis industrials; pla-
ques alveolars per forjats de gran
càrrega i llums fins a 15 metres;
elements tallafocs de RF-120;
bigues H per a conduccions
d’aigües pluvials i alhora utilit-
zant-se  com a arriostrament longi-
tudinal de les naus; jàsseres I rec-
tangulars preparades per a rebre
cobertes semiplanes amb pendents
que van de l’1,5% fins al 5% i que
rebran plaques TT disposades per
treballar a grans llums i millorar
l’aïllament acústic, etc…

Pel que fa a la prefabricació
oberta, Lluís González va destacar
que els elements van destinats bàsi-

cament a l’edificació d’habitatges.
Aquí trobem, per exemple: les jàs-
seres en T armades o pretensades;
les lloses alveolars autorressistents
per a forjats en zones comercials o
forjats sanitaris; jàsseres rectangu-
lars amb caps de compressió con-
feccionats in situ; semi biguetes
precomprimides d’altes presta-
cions i gran versatilitat per treballar
en llums de fins a 7,5 metres o la
prellosa semiressistent que amb la
incorporació de la capa de com-
pressió permet grans rendiments i
economia de muntatge. En aquesta
darrera, les seves mides de 2,4
metres d’amplada i fins a 7 metres
de llargada la redestinen a esdeve-
nir un element de futur en el món
de la construcció.

Pel que fa als pilars semiprefa-
bricats, el director tècnic de
Prefabricats Pujol va assenyalar la
diferència que existeix entre el
pilar per a edificacions industrials
– de secció constant i totalment
acabat, tant en la seva dimenssió
com en la seva secció mecànica – i
el pilar per a edificacions
d’habitatges, el qual està dissenyat
per poder-se interrompre en els
nussos de cada planta, tot configu-
rant-se un possible nus rígid , tal i
com es produiria en una situació
clàssica d’estructura in situ. Així,
tenim a l’abast una gran quantitat
de propostes per a solucions
estruc turals, de manera que només
cal optimitzar l’estructura tot
emprant com a filosofia la integra-
ció total de tots els elements que hi
intervenen. D’aquí neix com a
repte de futur el fet que s’ha
d’establir un vehicle
d’interconnexió entre els faculta-

tius directors i l’empresa de prefa-
bricació per tal de visualitzar les
limitacions de les solucions clàssi-
ques i substituir-les per elements
estructurals interactius amb les
seves funcions preestablertes.

González va posar de relleu
que cal augmentar les prestacions
de més alta ressitència que només
es poden realitzar en fàbrica, i que
ens donaran uns mòduls
d’elasticitat més alts i menors
deformacions. S’ha d’aconsseguir
possicionar el centre de gravetat
dels forjats en el nervi prefabricat
per dotar d’una més alta compres-
sió a la fibra interior del nervi i
poder així garantir la inexistència
d’una fisura posterior. Amb tot
això també aconsseguirem un
increment del braç mecànic i del
moment d’inèrcia amb una capaci-
tat de moment flector útil més gran
i, per tant, amb una menor defor-
mabilitat.

Finalment, el conferenciant va
afegir que aquesta tècnica ens ha
de permetre fabricar seccions molt
petites amb tensions molt precises,
alliberar tensions, suavitzar el
moment flector d’empotrament als
nusos que graven i condicionen la
secció dels pilars i, com a aportació
més important, en treballar amb
elements més petits aconsseguirem
descarregar de pes propi l’edifici,
amb l’estalvi econòmic que això
comporta. Les paraules del senyor
Lluís Gonzá lez van ser seguides
amb gran atenció pels assistents a
l’acte i, atès l’interès que van aixe-
car, serveixi aquesta tribuna per
ranscriure-les de manera sintètica,
per tal de fer-les arribar a tots els
lectors d’aquesta publicació.

El món del prefabricat

S
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lamamos "local comercial" a
los inmuebles destinados al

ejercicio de una actividad econó-
mica, comercial o administrativa,
siempre que los mismos posean
una planta o acceso directo a nivel
de calle y en ellos se desarrolle la
actividad principal como estable-
cimiento abierto al público. Ex -
cep cionalmente, cabe destacar los
grandes almacenes, que ocupan
edificios enteros.

Desde el punto de vista urba-
nístico, este segmento inmobilia-
rio, que comprende las actividades
comerciales y de servicios, se
denomina "terciario", dividiéndo-
se con frecuencia en tres niveles
de ubicación: terciario central, ter-
ciario de área y terciario perime-
tral o de barrio. En las grandes

poblaciones, aspectos como la
congestión del tráfico, las distan-
cias, la escasez de aparcamientos,
la creación de nuevos núcleos
urbanos o la absorción de otros
antiguos, provoca una segmenta-
ción del nivel terciario central, que
a su vez se subdivide en otras
áreas adyacentes con un conjunto
de establecimientos radicados en
las vías peatonales de afluencia a
los enclaves del terciario central.

El comprador de un local
comercial maneja parámetros
muy diferentes a los utilizados en
el mercado de la vivienda. El prin-
cipal objetivo de la demanda será
encontrar un punto de venta, con
las dimensiones adecuadas a su
negocio y nivel de actividad, con
acceso fácil para sus clientes y
fachada suficiente para el escapa-
rate que necesitan sus artículos,
con el mayor nivel peatonal transi-
tado frente a su comercio y una
serie de circunstancias específicas
cuya conjunción permita generar
un volumen de ventas que amorti-
ce su inversión y genere benefi-
cios en un plazo prudencial.

El precio del local, sea en
renta o en compra, es relativo, ya
que un coste bajo podrá ser un
valor excesivo para un negocio
mal situado. Por ello, no todas las
calles de una zona o un barrio son
comercialmente buenas, al menos
des de un punto de vista poliva-
lente. En cada ciudad o barrio
existe un eje comercial importan-
te vertebrado por un nivel peato-
nal, densidad de población, apar-
camientos, transportes públicos,
servicios bancarios, etc… que
constituye la mayor demanda de
este sector y conforma los precios
más altos del mercado de locales
comerciales.

El valor probable de un local,
considerando exclusivamente su
"envoltorio físico" que lo condi-
cione para un uso polivalente de

cualquier negocio, y excluyendo
consecuentemente los contenidos
decorativos y las instalaciones que
no puedan ser aprovechadas para
ese uso múltiple, suele ser consi-
derado por los técnicos de la valo-
ración como una relación entre el

precio por m2 que se paga en los
metros de fachada de los locales
contiguos o cercanos, comparada
con la relación fachada/fondo del
lcoal que se quiere valorar.

Es te método, llamado de "pri-
mera crujía" o de "coeficiente de
tabla de fondo", tiene una dudosa
eficacia, dado que permite dema-
siada libertad y diferente interpre-
tación por parte de quien lo aplica,
y no refleja las diversas peculiari-
dades que las formas, niveles y
variedad de perímetros otorgan a
los espacios comerciales.

Nosotros proponemos el si -
guien te procedimiento, que limita
al mínimo las interpretaciones
entre los tasadores. A igualdad de
las demás circunstancias que pue-
dan concurrir en un lcoal determi-
nado, su forma y perímetro de
contacto con el exterior condicio-
nan realmente su valor de uso y,
consiguientemente, su valor de
mercado. Evidentemente, no es

Conceptos de valor en los locales comerciales
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«
»

El comprador de un local
comercial maneja parámetros
muy diferentes a los usados

para las viviendas

«
»

El precio del local es relativo,
ya que un coste bajo podrá

ser un gasto excesivo para un
negocio mal situado

El passat mes d’octubre es va dur a terme al Col·legi un Curs d’Experts en Valoracions Im mo biliàries
d’una durada de 30 hores, a càrrec dels senyors Jesús Moral i Jordi Baiges. El curs va donar a conèi-
xer conceptes diversos del món immobiliari. Un dels temes centrals, la valoració de comerços, es desen-
volupa en aquest article.

L
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posible reunir una base estadística
suficientemente amplia para ana-
lizar en ella la influencia de estas
circunstancias en el valor de mer-
cado con independencia de las
demás, pero puede realizarse una
aproximación al tema mediante la
obtención de un modelo teórico
que represente esta influencia.

Si el modelo es consistente y
tiene en cuenta los factores más
importantes, serà posible, al me -
nos, establecer una precedencia
en orden de valoración entre cada
dos locales que se comparen. La
aceptación general de un modelo
único, una vez ya suficientemente
refinado, supondría un ahorro
considerable de tiempo en opera-
ciones repetitivas de valoración y
representaría una mayor objetivi-
dad en ellas.

MODELO PROPUESTO

Con intención de contribuir al
desarrollo de una normalización
en el tema, se expone a continua-
ción una propuesta de modelo de
valoración de locales en lo refe-
renrte a su forma y a su perímetro
de contacto con la vía exterior de
acceso. Se ha procurado que el
modelo sea fácilmente mecaniza-
ble y se basa en las siguientes pro-
posiciones:

- Descomposición del local en
módulos de forma simple (trian-
gular o rectangular, preferente-
mente) separados por líneas que
repre senten una discontinuidad en
la forma, una variación en el nivel
del suelo, la existencia de algún
elemento de separación inamovi-
ble u otra circunstancia que mar-
que un cambio apreciable de un
módulo a otro.

- Comenzando por el módulo,
o los módulos, que tienen contac-
to con el exterior, determinaremos
para cada uno de ellos su área y la
longitud de su línea de contacto
con el exterior o con el módulo
anterior.

- Atribución de un coeficiente
de forma Kf a cada módulo, que
será la unidad para la forma rec-
tangular e inferior para otras for-
mas, de acuerdo con la tabla co -
rres pondiente.

- Atribución a cada disconti-
nuidad (tránsito de uno a otro
módulo) de un coeficiente Kd,
según el tipo de la misma, de
acuerdo con la tabla correspon-
diente.

- Cálculo para cada módulo de
su área efectiva, resultado de
multiplicar su área total por los
coeficientes de forma y de contac-
to correspondientes, y por los coe-
ficientes de todas las discontinui-
dades, incluídas entre los módulos
anteriores a él (Kd total).

- Suma de las áreas efectivas

de todos los módulos, una vez
obtenidas del cálculo anterior.

Como puede inferirse del pro-
cedimiento, se toma como forma
de referencia la de un local cua-
drado con uno de sus lados como
línea de fachada o de contacto con
el exterior. Otras formas pueden
resultar de mayor o menor valor
según el esquema aquí empleado.
En particular, un aumento de con-
tacto con el exterior incrementa la
valoración y un fraccionamiento
del local la disminuye tanto más
cuánto más irregular sea este.
Lógicamente sólo se tienen en
cuenta las carácterísticas del local
que no pueden ser modificadas,

ya que las que sí lo son pueden
valorarse en el coste de su trans-
formación.

JESÚS MORALES GONZÁLEZ

Profesor de Valoraciones
Inmobiliarias de U.C.B.

- Cálculo para un coeficiente de contacto Kc obtenido como sigue: 

Longitud de contacto                          L
Kc = [ ---------------------------------------------- ] a = [ ------- ] a

Lado del cuadrado equivalente                √ S

donde el exponente "a" está fijado en un valor de 0,5.

«
»

En este modelo sólo se tienen
en cuenta las características
del local que no pueden ser

modificadas
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l conferenciant va explicar
les causes més freqüents de

fallida de la durabilitat dels edifi-
cis per les patologies d’origen quí-
mic que la produeixen

Per control de qualitat, tant
per l’exclussió de projectes com
per la rehabilitació, els laboratoris
de control realitzen assaigs nor-
matius UNE com les de les res-
sitències a compressió del formi-
gó a 7 i 28 dies i el grau de con-
sistència. Les normatives UNE
són receptes senzilles per obtenir
amb fiabilitat paràmetres puntuals
de la qualitat del formigó, en el
cas d’aquest material.

Si els valors trobats complei-
xen el que s’estipula en el projec-
te, pensem que la qualitat ja és
bona, en principi. Si no complei-

xen, però, s’ha d’esbrinar quina és
la causa. Si no es fa això, no es pot
corregir el defecte ni resoldre el
problema. Aleshores, les determi-
nacions del contingut d’aigua
d’amassada, la quantitat de
ciment, les relacions
aigua/ciment, la pre sència de
substàncies argiloses o la falta o
excés de plastificants, per citar
algunes, ens diuen quina és la
causa dels errors. La correció és,

aleshores, immediata i segura.
Finalment, durant la conferència
el ponent va detallar també els
principis en què es basen aquestes
determinacions, com s’interpreten
els resultats i com es pot aconse-
guir la seva  realització.

La xerrada sobre els despreni-
ments de façanes va consistir en
proposar solucions per establir un
control previ, per tal d’evitar el
risc de desprendiments. La tesi
que el doctor Gomà va exposar de
forma científica és que els
ciments emprats en els revesti-
ments de façanes en zones d’un
important nivell d’exposició a la
pol·lució (SOx, NOx,…), com
passa a molts indrets de les nos-
tres ciutats, haurien de ser de baix
contingut en aluminat tricàlcic
C3A, ciments SR o ciments del
tipus IV, amb addicions putzolàni-
ques. Els tipus de ciments actuals
són: I-52.5/SR UNE 80.301/3 i
CEM IV/B 32.5 UNE 80.301. Els
ciments blancs, emprats usual-
ment, són els que tenen potencial-
ment més qualitat de C3A lliure
per formar ettringita secundària
expensiva, amb l’aportació ex trín -
seca de sulfat mediambiental, o bé
amb la seva aportació intrínseca.

L’arquitecte ha de revisar que

els materials aglomerats que ha
d’aplicar a les façanes siguin res-
sitenst a sulfats SR, que els mate-
rials composats que es proposen
per aplicar a façanes tinguin una
relació SO3/ciment no superior a
0,04, que no hi hagin ciments
naturals procedents de pedrera
oberta i, finalment, que els anco-
ratges siguin ‘hacer inoxidable en
paraments verticals.

Els procediments d’anàlisi
química necessaris per aconseguir
el coneixement previ dels mate-
rials preparats per les façanes són
els següents:

- Mètodes d’anàlisi química
que permeten conèixer els tipus de
ciments continguts en els produc-
tes preparats per a façanes han
estat creats i posats a punt pel
mateix doctor Gomà en el Labo ra -
tori de Recerca Química de la
UPC, i publicats en diferents
simpòsimus internacionals sota la
denominació de "Mètode de les
fraccions solubles", aplicat a
l’anàlisi química per trobar la
composició dels morters i formi-
gons amb addicions actives.

- Mètode específic d’assaig
previ de durabilitat dels morters
preparats per paraments verticals
utilitzant la tècnica de Microcubs
atacats per a solucions agressives
(durada: sis mesos).

El reciclatge en coneixements
d’aquesta àrea de la Química-
Física dels Aglomerats Hidràulics
es pot realitzar en els cursos de

E
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Formigó i façana: durabilitat i conservació

Notes sobre les conferències del professor Dr. F. Gomà de la Uni versitat Politèc nica de Catalunya (UPF),
a la seu del Col·legi d’Apa  re lladors i Arquitectes Tècnics de Tarragona sobre dos temes d’actualitat:
"Aspectes actuals de la durabilitat del formigó d’acord amb la nova E.H.E." i "Condicions per evitar
els despreniments de façanes".

«
»

Les façanes en zones d’alta
pol·lució han de tenir un baix

contingut en aluminat
tricàlcic (C3A)

«
»

Les normatives UNE són
receptes sencilles per obtenir
amb fiabilitat paràmetres de

la qualitat del formigó
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tercer cicle, per exemple, o mit-
jançant conferències en els
col·legis professionals d’Arqui -
tec tura, o bé per consulta biblio -
gràfica de treballs monogràfics
que, de forma molt encertada, ha
aconseguit posar a l’abast dels
interessats el Centre Renard de
Bibliografia del Col·legi d’Apare -
lladors de Barcelona.

B I B L I O G R A F I A
Gomà, F.G., and Vicente,

M.D. "Determination and classifi-
cation of the causes of the loose-
ning aglomerate materials on buil-
ding facades". Fifth CANMET/ -
ACI Conference on Durability of
Concrete. Hotel Hilton. June 4-7.
Barcelona Spain – 2000.

Gomà, F.G. and Vicente, M.D.
"Chemical analysis of hardened

concrete morters with active addi-
tions. A new procedure for its
identification". Proceedings of the
International Conference Creating
with Concrete. Dundee – Scotland
– UK. Septembre 1999. Utilizing
ready-mixed concrete amb morter.
Ed. R.K. Dhir and M.C. Lim -
bachiya.

Una de eines per evitar desprendiments posteriors és realitzar un control previ per evitar possibles riscos, i fer un
seguiment acurat mentre és desenvolupen obres com la de la imatge, per exemple

�
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urant el passat mes
d’octubre, el tècnic Antoni
Fran cés, de la firma
Fakolith, va fer una xerrada

al Col·legi sobre els tractaments
especials que proporciona aquesta
emprersa. La conferència va ser
oferta per Neteges Rambla SL,
aplicador i distribuidor oficial a la
zona de Fakolith.

Durant l’acte, Antoni Francés
va tractar temes relacionats amb
els morters de restitució – capa
gruxida – per fer restauracions i
reconstruccions de cornises i
altres elements, donant un gruix
considerable i evitant trencaments
posteriors. També va parlar de
ponts d’unió entre morters vells i
nous, per tal d’evitar que es notin

les juntes responsables de la car-
bonatació i la consegüent destruc-
ció dels materials.

Així mateix, es va tractar el
tema de la degradació que pateix
la pedra, tant natural com artifi-
cial, dels monuments i els edificis,
provocada per diferents factors
mediambientals, com ara la
pol·lució, les agressions orgàni-
ques, les concentracions de monò-
xid de carboni, els greixos, les
solidificacions, les concetracions
de sals o l’oxidació, entre d’altres.

Segons l’expert, si unim tots
aquests factors i passem a fer un
rentat de cara, sense tenir en
compte la protecció adequada, es
desencadena l’imparable mal de
pedra. Per aquest motiu, el tema

que va centrar la xerrada va ser
com netejar, restaurar, consolidar i
hidrifugar sense alterar l’aspecte
de la base. Finalment, es va expo-
sar el tema de la neteja de grafits,
sense alterar tampoc l’aspecte de
la base, tot fent a la vegada la fun-
ció d’hidrofugació.

La xerrada va concloure amb
una explicació breu de la tasca de
Neteges rambla SL a Tarragona en
aquests tipus de tractaments, que
no és altra que fer una inspecció
de l’obra, amb una exposició prè-
via dels seus defectes, i analitzar
després l’actuació necessària i
aplicar els tractaments i els pro-
ductes necessaris per resoldre els
possibles problemes que causen
els treballs habituals.

l passat 28 d’octubre es va
dur a terme al locals del
Col·legi una Jornada Tèc -
nica sobre residus de la

Construcció, amb la presentació
dels resultats de l’aplicació del
Programa Life de la Unió Europea
en matèria de gestió de residus en
l’àmbit professional dels arquitec-
tes tècnics. A l’acte, que va ser
presentat pel president del
Col·legi, Joan Prous, hi van assis-
tir 40 col·legiats i representants de
10 empreses del sector. La xerrada
inicial, Situació actual i perspecti-
ves de futur dels residus de la
construcció, va anar a càrrec de
l’arquitecte Fructuós Mañà, de
l’ITeC (Institut de Tecnologia de
la Construcció). Mañà va valorar
la reutilització de materials que es
feina als treballs de construcció
durant els anys 50, i la bona gestió

de residus en les obres de la
Barcelona olímpica. En segon
lloc, l’arquitecte Albert Sagrera,
investigador de l’ITeC, va presen-
tar el Pla de Gestió de Residus de
les Obres de Demolició i Cons -
truc ció, una eina complementària

del manual de Minimització i
Gestió de Residus. Aquests docu-
ments, juntament amb un CD -
ROM amb un programa per predi-
mensionar els residus d’una obra,
van ser lliurats a tots els assitents
com a documentació.

D
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Els morters i la degradació de la pedra

Jornada sobre minimització de residus



TAG     Desembre 2000 34
�

A C T I V I T A T  C O L · L E G I A L
�

Novetats en la
web sobre
Administració
Ambiental

Des del 2 d’octubre passat, la
pàgina d’Internet de la Llei
3/1998 de la Intervenció Inte gral
de l’Administració Ambi en tal ha
estat renovada totalment. La pàgi-
na web (www.gencat.es/mediamb -
/iiaa/iiaa/.htm), fa accesible a tots
els interessats la informació
sobre l’estat del medi ambient a
Cata lunya, ajuda als professio-
nals en la classificació de les
activitats dels annexos de la Llei,
relaciona la legislació en vigor
amb la seva execució, defineix
les millores tecnològiques dispo-
nibles i indica les Entitats
Ambientals de Control acredita-
des. L’objectiu principal
d’aquesta web és ser un element
àgil i dinàmic de conuslta, incor-
porant en tot moment les darreres
novetats que apareguin en relació
a la Llei d’Inter venció general.

Curs de ‘Project
Management’ a
Madrid

Fins al juny de 2001 s’estén
el V Curs de Project Mana -
gement (Curs Superior de ges-
tió de Projecte i Construcció),
orga nitzat pel Col·legi d’Apare -
lladors i Arquitectes Tècnics de
madrid. Es tracta d’un curs
d’especialització per a la forma-
ció de professionals que puguin
cobrir la demanda creixent
d’especialistes que genera el
mercat en l’àmbit de la gestió

de Projectes en construcció. El
Project manager es responsabi-
litza del seguiment i la supervi-
sió del procés immobiliari, des
de l’estudi de les condicions
urbanístiques d’un determinat
terreny fins al final de la cons-
trucció i, en el seu cas, amb
l’elaboració de guies de mante-
niment i gestió del projecte. El
curs abasta un total de 250
hores lectives (25 crèdits).

Desenvolupament
de la Llei de
Prevenció de
Riscos

Al B.O.E. núm. 189, del 8
d’agost, s’ha publicat el real
decret legislatiu 5/2000, de 4
d’agost, mitjançant el qual
s’aproba els text refós de la Llei
sobre Infraccions i Sancions en
l’Ordre Social, en el qual
s’integren, degudament regula-
ritzades i sistematitzades, les
disposicions legals anteriors en
aquest àmbit. La nova disposi-
ció, que entrarà en vigor l’1 de
gener de 2001, clarifica molts
conceptes continguts en la Llei
de Prevenció de Riscos Labo -
rals, sobretot pel que fa a les
activitats que es desenvolupen al
sector de la construcció (espe-
cialment, els articles 12 i 42).

Nova edició de la
Guia dels
Aparelladors

L’editorial Publipeninsular
S.L. ha tret al mercat aquest

octubre passat la nova Guía
Profesional de Arquitectos
Técnicos Colegiados de España
(Aparejadores). L’empresa edi-
tora informa que tots els
col·legiats interessats en tenir-
ne un exemplar gratuït, poden
posar-s’hi en contacte en
l’adreça electrònica: telcon@ -
grupo-telecom.com, o per telè-
fon: 93 243 08 43, o fax: 93 243
08 44. Només caldrà abonar les
despeses de correu. La bibliote-
ca del col·legi disposa
d’exemplars d’aquesta nova
guía per a la seva consulta.

Nous models i nou
termini per a la
legalització
d’activitats

La Direcció general de
Qualitat Ambiental  està dissen-
yant nous models per fer ava-
luacions ambientals a càrrec
d’entitats acreditades. Fins al
moment, es disposa de nous
models per a activitats ramade-
res i activitats industrials
energètiques i de gestió de resi-
dus (d’acord amb la Llei
3/1998). Totsdos models es
poden trobar a la pàgina web
del Departament de Medi
Ambient. D’altra banda, i
també amb referència a aquesta
llei, la mateixa direcció general
ha ampliat en un any el període
per legalitzar les activitats
incloses en els annexos I i II.
L’ampliació del termini consta
en la disposició addicional sete-
na de la Llei 4/2000, de 26 de
maig, de Mesures Fiscals i
Administratives.
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VALLDEROURES

Situat a 550 metres d’altitud i
a uns 25 quilòmetres al sud de
Calaceit, Vallderoures conserva
un important nucli antic del segle
XIV; un recorregut que s’ha de fer
amb tranquil·litat, atesa la forta
pendent dels carrers d’aquesta
zona. El riu Matarranya, que
recull les aigües del Tastavins des-
prés de caure pel salt de la
Portellada, separa aquesta part
antiga de l’àrea més moderna del
poble. A l’hora de dinar, és reco-
manable l’oferta del restaurant La
Plaza – fins i tot del seu menú -, a
la plaça de l’Ajuntament, un inte-
ressant edifici que conserva im -
por tants artesonats en fusta. 

LA PORTELLADA

Tot prenent la ruta cap a
Alcanyís des de Vallderoures, a
uns vuit quilòmetres trobem un
desviament que baixa fins a la
llera del riu tastavins entre con-
reus d’ametllers i petites taques de
bosc mediterrani. En aproximada-
ment mitja hora, el camí, en bon
estat per al trànsit rodat, ens deixa
al costat mateix d’un impressionat
salt del riu entre enormes roques
calcàries. La cascada té una alça-
da de prop de 20 metres, i des
d’aquest punt parteixen altres
rutes a peu que s’endisen cada cop
més en aquesta zona nord del
Maestrat.

S O R T I M
�

Una ruta pel nord del Maestrat

Tot i la seva proximitat a l’àrea
natural dels Ports de Besseit, les
zones muntanyenques del sud de
Terol o la seva frontera amb la
tarragonina Terra Alta, el paisatge
del Maestrat reserva indrets
d’interès, també para visites curtes

de només una jornada, com ara
aquesta. De Reus, a Falset, d’aquí
a Gandesa i, tot continuant per
l’N-420 i passant Calaceit, arri-
bem a Vallderoures aproximada-
ment en dues hores i quart. Una
curta visita pel matí -abans de

l’itinerari fins al salt de la
Portellada i d’un bon àpat– conti-
nuada durant els primers moments
de la tarda, permet gaudir alhora
de natura bén conservada i d’un
important nucli històric, a cavall
entre Terol i Castelló.

LA RUTA PAS A PAS

�
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