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BASSMU,

ANÀLISI INDIVIDUAL J)ELS APUNTS DE BASSEGODA JE MUSTÉ,

TEMA I - GENERALITATS.

EXTEIMSI6 NO espais/pàg= ... = ... equivalent a ... PÀQ/T.
No hi ha apunts

1 PAG/T= .,, .espais,

El tema relatiu a GENERALITATS ocupa, -en el PROGRAMA de BASSEGODA I
MUSTÉ les lliçons 1 (2/3), de les pàgs-..-.,
L'amidament és ei següent;

LLIço SUBTEMA N2 PÀG/T

1 2/3 -Condicions ineludibles de tota obra d'arquitectura.

-Definicions que s'hi basen

-Def. de Viol let. . Anàlisi.

-Caràcter científic de la construcció» - .-, . --•.-

: -Estudi del passat. Influència de la tradició.

-Gestació de ISobra d'art......



ANALISI SEGONS CRITERIS

1,- Bases teòriques. Definició. Classificació. Tipologia.

--No hi ha cap PLA de 1'assignatura, Cal deduir-lo de la lectura total
dels APTS,
- Caracterització prèvia d'una obra d'arquitectura::,-"Condiciones
ineludibles de -toda- obr-a jde -arquitectura". _. ._...

- —.-. Persistència—en- ...BASSMU_. de ..la. presència de... .la definició de
Viol let emprada pels seus antecessors, això sí, ara ben
explicitar . : •; • r ; . . . ..;.,-;i; ^

2.- Ressenya històrica

- Importància de la Història i de les formes el,laborades en el passat
i preservades per la tradició;

- Influència de la tradició,

3.- Relació amb la forma arquitectònica: espacial, textural, ...

Indiferenciació entre Arquitectura i Construcció en la
concepció de l'obra d'art, la qual comença per ésser concebuda i
cal-que "acabí executant-se; (Cita; "Gestación .... ejecución".)

- Curiosa definició de l'obra d'art en quatre temps; projecte (o
concepció), tot seguit tria de materials i càlcul i, finalment,
execució. - .

5.- Execució, posada en obrar

- Curiosa definició de "l'obra d'art. en ^quatre temps; projecte (o
concepció), tot seguit tria de materials i càlcul i, finalment,
execució. • . . . . • .. - v

- Indiferenciació entre Arquitectura i Construcció en la concepció de
l'obra d'art, la qual comença per ésser concebuda i cal que acabi
executant-se. Concepció força empírica.

La construcció corn una ciència; "Caràcter científico de la
construcción"

9.- Referències a la realitat actual.

BASSMU era germanòfil i molts dels exemples dels seus APTS tenen
aquesta procedència.



6.- Controls;
-a, d'execució,
-b. de recepció,

7.- La lliçó de la patologia.

8.- Tècniques excepcionals.

9,- Referències a la realitat actual,

Possiblement, el fraccionament que presenten els apartats no respongui
a la realitat;

14 oficis de la construcció.
10 d'auxiliars.
ÉS una divisió bona des del punt de vista didàctic, encara que no

respongui a la realitat.





BASSflU.

ANÀLISI INDIVIDUAL- DELS APUNTS DE BASSE60DA I MUSTÉ,

TEMA 2 - FÀBRIQUES.

EXTENSJo. NO espais/pàg.=...= equivalent a ,.. PÀQ/T. >
1 PÀG/T=2400,-espais

El tema relatiu a FABRIQUES ocupa, en el programa." de .BASSEGODA I
MUSTé, les lliçons lfc-10, de les pàgs

L'amidament és el següent; '- -•'-'

LLIçó

•m
2
3

4
5
6
7 -
8
9
10

SUBTEMA , ». a- - : N2 PÀO/T c

Fàbriques (definició)""" --v: . : - ...
Carreus - ;. . i
Maçoneria
Carreuó
Formigó
Formigó ,
Formigó
Tàpia •'•--•• ; . . - . . . • .f cr.c. ,•••-• •-/
Totxo
Mixtes
F. a. • ' • • • . • • • : • . • = • . - . _-> - - '

• • . • - • • : . • • . - . • . : ' " "

NOTA;
Hom pot presumir que era una ampliació dels apunts de BASSAM, atesa

l'estructura similar.
En els TEMES homòlegs d'ambdós autors, se suposarà per al BASSMU un

arni dament similar al BASSAM.



ANÀLISI SEGONS CRITERIS.

I,- Bases teòriques. Definició. Classificació. Tipologia.

.Definició_basada .en_la_.".lluita._per_ l'equilibrai", les "forces ofensives
i defensives", les "sol.licitacions fisico-químiques" i les "condicions
generals de l'estabilitat", _ - " °.;-.- ; -. :ï':

No.es_pgt .saber_5i_es.feia_una__classif icació, etĉ  , , ,_
.._ _Tot seguit- estudia les fàbriques_indwidualrnent_ (lliçons 2, 3, 4| 5,
6, 7, 8, 9 i 10). "

Li dedica gran extensió a larde formigó (4, 5 i 6) i f.a, (-1.0) l: Form,
+ f.a,- 4. lliçons,;-

2.- Ressenya històrica. . - . , . ..i... - í ; .

CARREUS Molt extensa, Gairebé tota la .-¿lliçó desenvolupa els temes de
manera historicista; aparells, transport, col.locació,
unions...,.; alguns, .com per exemple, els elements d'elevació,
arriben a descriure sistemes actuals, -

CARREUó Suposem que, en considerar-la una extensió de l'anterior, no
insisteix en ternes desenvolupatsrJtr Per aixócornença dient;
"Razones de su aplicación,.,"

MAÇONERfA "Empleo de esta fábrica en la antigüedad", i passa a
estudiar-la des d'una òptica contemporània, considerant-la
vigent! ! • :: '

FORMIGÓ Rigurós recorregut des d'un "origen fenici" fins a l'època
actual.

TÀPIA "Resefía de su empleo", : '

TOTXO. .Ressenya que .va de_la „vall de.. J'Eufrates f ins al primer
Reneixarnent a Itàlia, Anglaterra i França,.,i prou!!

MIXTES Rigurós recorregut de 1'emplee ton grec fins a l'actualitat

FORM. ARM Primer apartta dedicat al seu origen i evolució



3.- Relació amb la forma arquitectònica; espacial, textural....

CARREUS Aparells i encoixinats històrics,

CARREUó Solament explica les raon de la seva aplicació i les regles
constructives,

MAçONERïA Classes; concertada, ordinària, De palets, en espina, etc,

FORMIGÓ Se suposa que a l'apartat Encofrados.- Su importancia,
parlava de les textures,

TÀPIA No hi ha cap referència,

TOTXO Es possible que parli del seu valor expressiu en la ressenya
històrica,

MIXTES Apartat sencer dedicat al "valor decorativo de las fábricas
mixtas",

FORM. ARM Id. Id. "Valor decorativo".

4.- Disseny dels elements;

-a. Unions.

CARREUS No hi ha constancia de la possible referència al valor de la
trvada basada en I'estereotomía. Sí unions auxiliars;
ressalts, claus, espigues... ;:

CARREUó ??? .

MAçONERfA Enripiado, perpanys, verdugades.,,

FORMIGÓ "Prosecución de un hormigonado interrumpido";, Armadures en
el f.a,

TÀPIA ??? "

TOTXO Adarajas y endejas". No hi ha cap apartat específic dedicat
als aparells! !!!!!! . ...

MIXTES ???

FORM,ARM Capítol sobre armadures. ... . . . . . . .



-b. Relació amb els subsistentes contigus o altres. Descens de càrregues,

CARREUS M/aux, d'unió i ernpotr. d'elem. metal, 1, en la pedra.

CARREUó ???

MAçONERiA Condic. de los mampuestos respecto a la resisit, a las
cargas.

FORMIGÓ Monolitisme. Inconvenients de la concreci ó armada,,,

TÀPIA Medios dé aumentar la solidez de esta fábrica,

TOTXO i MIXTES ???

FORM.ARM Id. form. -

-c. Confort. - '

CARREUS ??? • • -: - - ': -

CARREUó ???

MAÇONERiA ???

FORMIGÓ Resisit al -foc...

TÀPIA Es perd la consideració de les qualitats tèrmiques de la
tàpia de BASSAM???

TOTXO Tabiques sordos; adobe huecoC?)

MIXTES ??? - -

-d. Durada, • - "

CARREUS ??? : - " :

""CARREUó ??? ' ' •"•""'" •••'' "" : "-- -

MAçONERïA Consideracions sobre la resistència als agent atmosfèrics.

FORMIGÓ "resist al fuego, economía y duración".

TÀPIA Medios de aumentar su solides,

TOTXO ???

MIXTES "Precauciones contra las acciones atmosféricas".



5.- Execució.posada en obra;

-a, Normes, Replanteig. : - - ..:.:. -.-;•• :

CARREUS Descripció ucroñica: Aparell, transport, elevació,
assentament, col.locació, unions.

CARREUó "reglas constructivas que la atañen";'"7 •"• - ~ : - :

MAÇONERÍA ???

FORMIGÓ Mitja lliçó dedicada a la fabricació del form. Una altra
mitja als encófrate.-..'

:. TÀPIA - Amb motilo'ò-sense, assatjos de les terres.,,

TOTXO ???

MIXTES "Detalles constructivos en -r~Tasr: *f ábric as" ̂ ' mixtas
paramentadas".

-b, Procés,

En totes les fàbriques és el nucli central de la lliçó, en el ben
entès que barreja procés d'execuciço històric i actual!

-c. Precaucions,

Amb precisió; Formigonat en temps calent/fred, dessecació i arrebossat
de la tàpia, Precaucions contra les accions atmosfèriques en les
mixtes.

-d. Medis auxiliars. H - - ' - - '-"-'- : :a

Sempre que és rellevant: të lliçó 5 dedicada à encofrats, medis
auxiliars en els carreus, la tàpia amb/sense motlles. - '—"•

6.- Controls:
-a. d'execució.

Segurament són presents en la pròpia descripció de la posada en obra.
Exemples; recepció del formigó, qualitats dels materials en la
maçoneria i en la tàpia,
No sembla haver-hi cap referència a les qualitats del morter i del
totxo en el ram de paleta (ho considera obvi?).



-b, de recepció,

No sembla que hi hagués cap referència a la recepció de l'element
constructiu acabat.
En el formigó es parla del desencofrat i de la MESURA DE LES
FLETXESÍ ü , . . ......

7.- La lliçó de la patologia.

Ja s'ha pogut veure que es fa referència a les accions atmosfèriques
sobre les fàbriques de tàpia o mixtes,

fLa lliçó 2 .es dedica a estudiar les..¿influencias físicas y quçimicas
que amenazan la vida de las fábricas", :

## S'ha perdut la lliçó sobre la millor època per a executar les
fàbriques???

8.- Tècniques excepcionals. ,.

Ateses les aficions a les novetats tècniques reiteradament mostrades
per l'autor en tota la seva obra, no podía faltar en aquest apartat la
irnprompta dGaquesta aficiço;

¿- -rMaçonería f ormogonada, Conglomerats ¿Coignet. •.-. >• 3- ;:: ..
-Adobe hueco.-_. - :••,...-.--.• . ,:^:r - -;:.-: -.;•:.--¿: - : - r : :
-Aplicacions recents de la tàpia; Mètode de Lewandowsky, bigues Lewa,
-Tabiques sordos.
-Gravas de pómez, gravity-system, torcretitzacióCgunite), centrifugal.,
encofrados rápidos.

9.- Referències a la realitat actual.

Ho són, precisament, les tècniques excepcionals,
Les possibles referències a la realitat propera de barcelona, etc. no

: és. pot .saber;, en no haver-hi apunts que desenvolupin l'índex que
comentem. . ,-- - :. - . : - / - . - • • - . • : . . . . . -



BASSMÜ.

ANÀLISI INDIVIDUAL DELS APUNTS DE SERRALLACH I MAS.

TEMA 2.2.- UNIONS

En BASSMU no hi ha, específicament el tema d'UNIONS. Tanmateix,
apareix dissolt en el tema corresponent: Unions de carreus, de fusteria....





BASSMU,

ANÀLISI INDIVIDUALr:DELS APUNTS VEBASSEGODA F MUSTÉ.

TEMA 3 - TERRES.

EXTENSIÓ NO espais/pág= ,,, = equivalent a .. PÀG/T,
'-" -' T ̂ PÀG/T= v.".-" espais.

El tema relatiu a TERRES ocupa, en el PROGRAMA de BASSEGODA I MUSTÉ
les lliçons 11-15, de les pâgs ,..,
L'amidanient és el següent; • - . . . _ . .

LLIçó SUBTEMA N2 PÀG/T

11 Generalitats
Per a la implantació de l'edifici
Construcció de camins.
Execució, Mètodes,
Cubicació i planificació,

12 A cel obert. Desmunts,
Preliminars,
Replanteig,
Eines,
Excavació,

13 Transport de terres,
Horitzontal, Vehicles.
Vertical.

14 Terraplens,
Treballs previs,
Replanteig,
Qualitat de les terres,
Execució. Piconat. Talusos.

15 Sota 1'aigua,
Dragatges,
Terraplenáis sota l'aigua.
Esculleres i pedraplenats,



ANALISI SEGONS CRITERIS

l.- Bases teòriques. Definició. Classificació.- Tipologia. .

A la lliçó 11 fa gran dedicació als mètodes d'execució (compensació,
etc ..) i cubicació i planificació dels treballs,

A les lliçons següents, descripció dels diversos sistemes d'excavació,
transport, terraplenáis fora i dins l'aigua.

2.- Ressenya històrica

No n'hi ha.

3.- Relació amb la forma arquitectònica: espacial, textural, ...

No n'hi ha.

4.- Disseny dels elements;

-a. Unions,

-b, Relació amb els subsistemes contigus o altres. Descens de càrregues.

Execució en capes o tongades. Consideració dels assentaments (dels
terraplenáis i pedraplenats).

-c. Confort.

-d. Durada.
Protecció i acabat dels talusos,
Protecció contra l'acció de l'aigua.



5.- Execució, posada en obra,

-a. Normes. Replanteig,
-b. Procés.
-c. Precaucions,
-d, Medis auxiliars,

Replanteig d'excavacions, de terraplenats, etc
Tota mena de maquinària auxiliar; de desmunt.

de transport,
de dragatge.

6.- Controls:
-a, d'execució,
-b. de recepció,

- Controls de la qualitat de les terres per a terraplenar,
- Sondejos previs als dragatges,
- Control d'execució (d'assentaments, talusos, etc ,.,),

7.- La lliçó de la patologia.

Problemes de l'acció de l'aigua i dels assentaments,

8.- Tècniques excepcionals.

No n'hi ha, excepte alguns sistemes nordamericans de dragatge,

9.- Referències a la realitat actual.

Mètodes moderns de transport de terres i de dragatge,





BASSMU,

ANÀLISI INDIVIDUAL DELS APUNTS DE BASSEGODA I MUSTé,

TEMA A.1.- FONAMENTS.

EXTENSIÓ N2 espais/pàg= ... = ... equivalent a •.... PÀG/T.
1 PÀG/T= ... espais.

El tema relatiu a FONAMENTS ocupa, en el PROGRAMA de BASSEGODA I MUSTÉ
les lliçons 16<parcial) i 20-39 = 20, de les pàgs ....
L'amidament és el següent;

L L I ç ó S U B T E M A N 2 PÀG/T

16 Generalitats. Concepte i Classif.

17,18,19 «Terrenys>_

Ressenya històrica.

20 Fonaments, Materials emprats,

21 Tria del sistema de fonaments
més convenient,

22 Pilotatges, De fusta, De ferro.

23 Id. def.a.; prefabr, "in situ".

24 Tablestacats.

25 Càlcul de pilots i tablestaques

26 Clavatge i extracció de id.

27 Aïllament del recinte. Tablest. i
ataguies

28 Escolaments

29 Depressió artificial de freàtic



30 Fonaments directes
Sobre el ferm.
Rases.
Pilars i arcs,
Id, i voltes,

31 Sabates i engríe1lats

32 De formigó submergit, ....

33 Esculleres i caixons de fons,

34 . . Pilotatges; Mètodes-i execució

35 Fonam, tubulars. : - - . . - .

36 Per aire comprimit

37 Pneumàtiques,

38 Id.

39 Campana de bus.
Per congelació,



ANALISI SEGONS CRITERIS

l.- Bases teòriques. Definició. Classificació. Tipologia.

- Definició i classificació, (explicar-la)
- Propietats dels terrenys i llur reconeixement.
- Mètodes de fonamentació,

2.- Ressenya històrica :

Extensa ressenya des dels egipcis i caldeus als pilotatges venecians,
passant pels.sistemes ant.issisrnies_ grecs i els mètodes rigorosos romans.

Més comentari !!!!!!!!!!! - - - -

3.- Relació amb la forma arquitectònica; espacial, textural, ...

No n'hi ha.

4.- Disseny dels elements; : - ; ;

-a. Unions,

Cap relació amb l'edifici, (!)

-b. Relació amb els subsistences contigus o altres. Descens de càrregues.

Dues lliçons (17 i 18) dedicades als aspectes resistents dels terrenys
i una (19) a llur reconeixement. ... • _ ;

-c. Confort, . . . . . . . . . . . .

-d, Durada. "

Des de la durada dels materials de fonaments (rovell i protecciço del
ferro i també en el f. a.) a la del .propi .-fonament;: sota? .-.els,efectes :de
l'aigua, corrents elèctrics vagabunds, etc ...



5.- Execució, posada en obra.

-a. Normes, Replanteig,
-b, Procés,
-c. Precaucions. '••'.-• •..-„:
-d. Medis auxiliars,

Sempre lligat a les patents-o mètodes extrangers citats, quins ??..
Bona referència a l'execució dels sistemes locals? rases,' etc :,v.
Molta dedicació a cornpletar-ho,

6.- Controls;
-a. d'execució,
-b. de recepció.

- Qual i tate- delŝ  materials emprats: en -la- 'f onamentació X H içó' 20),

7.- La lliçó de la patologia.

- Accions sobre els materials: form., f usta,;-f erro.
- Assentaments.

8.- Tècniques excepcionals.

- Malecones Schölen,
- Gravity-System. - :•.-:.••:••• ¿
- Bomba Letestu.
- Hormigón fluido a Escandinavia.
- Escullera "cribwork". •
- Mètode de congelació de terrenys. (! !)
- Més ??

9.- Referències a la realitat actual,

- òpera de Paris,
- Sacré Coeur,
- Pilotatges Jacobi, Stern,
- Teatre de Berna.
- Ponts de Szegedon, Kehl i Brook lin.
- Pont d'Alfarràs.
- Métro de Paris,
- Port de Bordeaux.



BASSMU.

ANÀLISI INDIVIDUAL DELS APUNTS DE BASSEGODA I MUSTÉ.

TEMA 4 2 - TERRENYS

EXTENSJá Mg espais/pàg= ... = ... equivalent a . .'. ' P&Q/T. -•>*•• -
No hi ha apunts

1 PAG/T= ... espais,

El tema relatiu a terrenys ocupa, en el PROGRAMA de BASSEGOQA I MUSTÉ
les lliçons 16 (parcial) -19, de les pegs . . . . • • • •
L'anni dament és el següent;

LLIçó SUBTEMA N2 PÀG/T

16 Generalitats, Concepte i
classificació,

Terrenys Propietats dels terrenys,

17 Ressistència del terreny,

18 Assaigs i reconeixements,
Reconeix, geològics i químics,

19 Reconeixement per excavació, .. ¿r : c
id. per taladres,

NOTA:
Aquest, tema és dins del grup de FONAMENTS i n'és subsidiari.



ANÀLISI SEGONS CRITERIS

1.- Bases teòriques. Dei inició, Çl.assif i cae ió, ••Tipologia, .

Propietats dels terrenys,
Resistència id,
Assaigs,
Reconeixements diversos.

4,- Disseny dels elements: .:•;'.„• •; :.

-a. Unions,

-b, Relació amb els sutasistemes contigus o altres. Descens de càrregues,

Resistència del terreny. .... _ • . • * • :: .

-c. Confort,

-d, Durada. '...---."•

6.- Controls. . :
-a, d'execució,
-b, de recepció. ,,,-..

Propietats, controls de resistència, assaitjos i reconeixements dels
terrenys,

8.- Tècniques excepcionals.

Reconeixement per taladres,

9.- Referències a la realitat actual o local.

No se sap.



BASSMU.

ANÀLISI INDIVIDUAL DELS APUNTS DE BASSEGOOA I HUSTE.

TEMA 5 1 - MURS.

EXTENSIÓ N2 espais/pàg= ... = ,. equivalent a ... PÀG/T. ~
l PÄG/T= .,, espais.

-EL tema relatiu a HURS ocupa, en el PROGRAMA de BASSEGODA I MUSTÉ les
lliçons 78-82 *='5,: de les-pàgs^. , ?, • ' - • '• • - - - '
L'arnidariient és el següent;

LLIçó SUBTEMA -•' N2 PÀG/T

78 Murs, Classific, -
De tanca, '• ~-- ^

79 D'edifici,
De soterrani.

80 De façana.- - •• - - •

81 Forans en éls id. •

82 Mitgers
Travessers o de càrrega.
% Envans . . . -



ANALISI SEGONS CRITERIS

l.- Bases teòriques. Definició. Classificació, Tipologia. ,

_ - Classificació segons funció; De tanca_,_
D'edifici. (Soterrani, façana, mitgers,

travessers i envans). .: . . ., .;
- Desenvolupament de cadascun. _

2.- Ressenya històrica .

Se suposa que pot estar diluida en el text,

3,- Relació amb la forma arquitectònica; espacial, textural, ...

- El mur de façana es descompodsat en basament, cos centrg i cornisa
(en aquest darrer element hi ha un apartat que diu " formas de la misma en
las diferentes arquitecturas").

- Tots els elements arquitectònics clàssics són presents en l'estudi
dels forans.

4.- Disseny dels elements;

-a. Unions.

- Comença pels fonaments, tant en els de façana com en els mitgers,
- Recolzament dels embigats en els murs travessers.

-b, Relació amb els subsisternes contigus o altres,. Descens de càrregues,

s El de soterrani segueix essent considerat. Indiferenciat del seu
fonament,

œœs Omnipresents els mètodes de càlcul de Rondelet..-..
- Contraforts, cadenes en els murs de façana (tipus Patte ??).
- Acció del vent en els de tanca,

-c, Confort.

- Il.luminació i ventilació de soterranis
- Determinació del rend i men t té rm i c d'una paret.
- Cap consideració acústica, ni tan sols en els envans,

-d. Durada,

Proteccions diverses dels soterranis (accions mecàniques i
químiques, humitats),

- Coronament dels de tanca,



5.- Execució, posada en obra,

-a, Normes. Replanteig.
-b. Procés.
-c. Precaucions,
-d. Medis auxiliars,

Excepte la consideració prèvia del fonament i del seu replanteig, cap
indici de procés d'execució.

6.- Controls:
-a, d'execució,
-b. de recepció,

No se'n parla.

7.- La lliçó de la patologia.

- Humitats i eflorescencias en soterranis, Solucions diverses,

8.- Tècniques excepcionals.

- Cercas con placas armadas,
- Recalzos; métodos seguidos en las fundaciones de rascacielos en

Norteamérica,
- En els elements de la façana; "voladizos de h.a,".
- Tabiques diáfanos.

9.- Referències a la realitat actual.

- Vàries patents d'envans; Rabitz, Monier, Stanss, ...





BASSMU.

ANALISI INDIVIDUAL DELS APUNTS DE BASSE60DA I HUSTE.

TEMA 5-2.- MURS DE SOSTENIMENT.

EXTENSIÓ NO espais/pág= ... = 2210 equivalent a 0,92 PÀG/T.
1 PÀG/T= 2400 espais,

El tema relatiu a MURS DE SOSTENIMENT ocupa, en el PROGRAMA de
BASSEGODA I MUSTÉ, la lliçó 84, de les pàgs ....
L'amidament és el següent; - ••- : :

LLIçó SUBTEMA -NS PÀG/T

84 Càlcul. Coulomb. Poncelet

Perfils usuals. Descripció.

Construcció, (Clàssics ?)
De f.a., articulats, angulars, cel.lulars

Desguàs, Metxinals.

De contenció d'aigua;
Dipòsits : •-'-
Embassaments, Cas particular,

NOTA;
BASSMU sitúa els MURS DE SOSTENIMENT entre les XEMENEIES (que venen

després dels MURS) i els MURS D'ENTRAMAT,



ANALISI SEGONS CRITERIS

l.- Bases teòriques. Definició. Classificació. Tipolpgia..

Seqüènc i a log i c a ;
(Hi manca definició ?)

- Càlcul.
-Perfils.
- Construcció.
- Desguàs,
- Contenció,.

2.- Ressenya històrica :

No sembla haver-n'hi, malgrat les aficions historicistes dels autors.
Podria haver parlat de les grans obres públiques històriques.

3.- Relació amb la forma arquitectònica; espacial, textural, ,,,

No n'hi ha (!). . :: ,: ,:. :
Però en les figures hi ha murs molt "arquitectòniques", entre ells els

del Parc Güell. . r . . .

4.- Disseny dels elements;

-a. Unions.

En les figures, articulació.

-b. Relació arnb els subsistemas contigus o altres, Descens de càrregues.

Gran extensió dedicada al càlcul.

-c, Confort, -,".

-d. Durada,

Desguàs,



5.- Execució, posada en obra,

-a. Normes. Replanteig.
-b. Procés.
-c. Precaucions,
-d. Medis auxiliars,

Ap.; "construcción de los muros de sostenimiento"
No en sabem 1'abast,
Un altre als de f.a.

6.- Controls:
-a. d'execució,
-b. de recepció.

No se sap.

7.- La lliçó de la patologia.

Efecte de la pressió de 1'aigua; desguàs,

8.- Tècniques excepcionals.

Murs angulars.
Murs cel,lulars,
Murs articulats.

9.- Referències a la realitat actual,

Embassament de Woehmenbach.
Vid. 8.-
Més figures del Parc Gùell i altres.





BASSI1U.

ANÀLISI INDIVIDUAL DELS APUNTS DE BASSE60DA J HUSTE.

TEMA &.- SOSTRES

EXTENSIÓ Ng espais/pâg= ... = ... equivalent a ... PÀQ/T.
_._. . . .. . . . . . . . . 1 PÀG/T= ... espais,

El tema relatiu a SOSTRES ocupa, en el PROGRAMA de BASSEGODA I MUSTÉ
les lliçons 40-46 = 7 lliçons, de les pags
L'aní i dament és el següent; . :

LLIç* SUBTEMA . ... _ N2.PÀG£L.

40 De pedra

41 De fusta .

42 Id. ; ..-'

43 Forjat dels de fusta

44 Metal.lies. Entramats i forjats

45 Id. grans llums.

46 F.A.



ANALISI SEGONS CRITERIS

l.- Bases teòriques. Definició. Classificació. Tipologia.

- Entra__ direc_tament_._en_lj_est.udi..segons materials; pedra, fusta, ferro,
f.a,, etc ,..

- Distinció entre embigat i forjat, : . - . • • - • . : • -. -
-Jin cada._grup _f>_un..plantejament exigencial. rigurós i..una descripció

acurada i descriu detalls constructius.

2,- Ressenya històrica, _

La progressió: pedra ,,,. -f,a, implica, alhora, una progressió
històrica, -

No distingeix el passat del present però hi . ha - més càrrega
historicista en els de pedra i més patents comerçialsen els de f,a,,

3,- Relació amb la forma arquitectònica; espacial, textural, ...

En els de pedra i en els de fusta hi ha relació amb la definició
espacial, Disposicions de repercussió enterament espacial, per tal
d'atenuar els defectes del sistema de llindes; "Inconvenientes que presenta
el sistema adintelado. Providencias adoptadas para atenuarlos, ejemplos en
el corredor y en la cámara sepulcral de la pirámide de Cheops",

Sembla que aixó es perd en els de ferro i f.a,
Nogensmenys, si s'escau, parla de l'enteixinat (?) en qualsevol cas.



4,- Disseny dels elements;

-a, Unions.

- Grapes en els de pedra, Detalls en els de fusta i ferro,
- Sembla que no s'en parla_en els de f ,a,
- Estudi separat d'embigats i forjats. ;.-- •-.-_--.-. ?•• ¿~..---.' - •-

-b. Relació amb els subsisternes contigus o altres. Descens de càrregues.

- Dimensionarnent i estabilitat en tots els casos. . - • • . •
- Problemes dels sistemes de-llinda,
- Relació amb els murs i amb l'estabilitat global en els de fusta.
- Recolzament, en els murs dels de ferro.
- Cap referència en els de f, a. _ - > - £ .. .. . ..-"".. . ,. ",.\ '.'; . .-

-c, Confort. .

- Rigurós plantejament e>;igencial en tots els casos, (ampliar-ho),

-d. Durada.

- Prevenció del pudriment, rovell i acció del foc sempre que s'escau,

5.- Execució, posada en obra,

-a. Normes. Replanteig.
-b. Procés,
-c. Precaucions,
-d. Medis auxiliars,

- Apartats dedicats als "detalls constructius" i als forjats,

6.- Controls;
-a, d'execució,
-b. de recepció.

No sembla haver-hi res.



7.- La lliçó de la patologia.

- Atenció als problemes de; pudrinient, rovell i foc en els casos
pertinents.

8.- Tècniques excepcionals.

- Sistemes especials de Serlio'i derivats en els de fusta,
- Predomini dels sistemes francesos i alemanys en el forjat del de

ferro (vs, més usuals en els de fusta), - -
- Patents predominantment alemanyes en els de f.a,

9.- Referències a la realitat actual,

- Sistemes i patents esmentats en (8.-),
- D'entrebigats de ferro en;

Perrière : -• - ••'• •"••-"-«" ••-•-
Laporte
Forster
Serura
Oppernanr '-••'•' :

Kllin
Koenen

--De f. a, en;
Ast
Roenen
G i ese
Rérny
Ackermen
Lehmamn
Woerner
Züblin
Wayss
herbst

Gieshamer
Quske
Siegwarst
Visitini
Poh 1 mann
Kahn
stapf
Marcus
Lewe,



BASSMU.

ANÀLISI INDIVIDUAL DELS APUNTS DE^BASSEGODA I HUSTE.

TEMA 7.1.- VOLTES.

EXTENSIÓ NO espais/pag= ... = .... equivalent a ... PÀG/T.
1 PA6/T= .... espais,

El tema relatiu a VOLTES ocupa, en el PROGRAMA de BASSEGOOA I MUSTe
les lliçons 47-63 = 17 lliçons.
L'amídament és el següent;

L L I ç ó S U B T E M A N 2 PÀG/T

47 Definició
Ressenya històrica
Tipus
Càlcul clàssic i actual

48 Construcció . .
Xindris '*•" -

49 Desxindrament. Mètodes
clàssics i moderns,
Assentament,
Protecció de la pell i desguàs. -
Massissat de carcanyols.
Re j unta t. •••">•

50 Concrecionadas romanes.
51 Id. bizantines, '•*-""• - '• - -.
52 Id. Renaixement . -
53 De totxo.
54 De f.a.
55 De carreus. Gralitats

Càlcul, travada i reforços.
56 Pétries romàniques.
57 De creuer
58 Id. grans naus.
59 Evolució de la de creuer.
60 Id, a Alemanya i Espanya,
61 Centrarrestarnent de

les concrec ionades,
62 Id. de les medievals.
63 Id. arcs-botants.



ANALISI SEGONS CRITERIS

1,- Bases teòriques. Definició. Classificació. Tipologia., .

_ La primera lliçó (47) dedicada a la definició, ressenya històrica,
"tipus i càlcul, (més extens ! ! ! ü!!!!!!!!)"

2.- Ressenya històrica,

-r :~ --.-Ressenya .¿històrica de caràcter general a la 1§ lliçó i
desenvolupameiTt, predqrnjnantment històric ista, dels tipus constructius,
estudiats segons materials; concrecionadas, de totxo, etc ,.,

3.- Relació amb la^o£ma_ajquitectònica^_espacial< textural^ ...

- ÉS un dels ternes niés jDroclives a manifestar .la relació
forma-construcció, ;.;_• :̂

L'autor ho desenvolupa exhaustivament, c:: . v- .- •-'•=. : ••• .

4,- Disseny dels elements;

-a. Unions. - . . --.--. ' •

- Aparells, encontres, alleugenimerits,. .,-,c t --. -.
. ~ ." ." * "' "_ f "• -3 * z * .-. .: ' -. -

-b, Relació amb els subsistemes contigus o altres. Descens de càrregues.

-Lliçons 61, 62 dedicades íntegrament al * on t. r a r-r es tamen t de les
empentes, i la 63 a llur transmissió, •-?;!•= ..- o

-c, Confort.

-d, Durada, ¿i . i -.-¿.:-.- :- :• : • :

Un apartat de la lliçó 43 és dedicat a la protecció-per revestiment i
al desguàs de les voltes. •.-.,>-- - :, ¿. ¿- - :. .' -; T



5.- Execució, posada en obra.

-a. Normes. Replanteig,
-b, Procés,
-c. Precaucions,
-d. Medis auxiliars.

Lliçons 48 i 49 dedicades exclussivament als xindris, llur
construcció i manipulació,

- Sempre que s'escau es parla del procés, amb cura especial al
tancament de les claus.

6.- Controls:
-a. d'execució,
-b, de recepció,

Controls en el desxindrament; mesura dels assentaments, etc ,,.

7.- La lliçó de la patologia.

- Hètodes i disposicions per tal d'evitar l'efecte de les empentes,

8.- Tècniques excepcionals.

- Mètodes moderns de desxindrament¡ Maillard, etc .,,
- öran qualitat de patents en les de f,a.

9.- Referències a la realitat actual.

- Completa ressenya dels sistemes de voltes de f.a., des de révoltons
a voltes i cúpules de membrana.

- Lliçó 53, Dedicada la seva meitat a les voltes tabicades.
Esment de Quastavinn i del jralcul de Terradas.





BASSMU.

ANÀLISI INDIVIDUAL DELS APUNTS DE BASSESODA I MUSTÉ.

TEMA 7.3.- PLAQUES. CLOSQUES. »"EMBRAMES.

Una de les lliçons de VOLTES la dedica BASSMU a les de f.a.
Després de les de forma i estructura tradicionals, cap al final de la

lliçó 54, estudia la "teoría de las cúpulas membranosas. Estudio de las del
Gran Mercado de Leipzig".

Aquesta podría ser la rsposta al tema que ens ocupa.
Vid tema 7.1.1 VOLTES



;r: .: it •:••.: .:•-•:-.,;-,.<-,



BASSMU.

ANÀLISI INDIVIDUAL DELS APUNTS DE BASSEGODA I HUSTE.

TEMA 8 i- COBERTES.ESTRUCTURA

EXTENSIÓ N2 espais/pàg= .,, = 2210 equivalent a 0,92 PÀG/T,
1 PÀG/T= 2400 espais.

El terna relatiu a COBERTES-ESTRUCTURA ocupa, en el PROGRAMA de
BASSEGODA I MUSTÉ les lliçons 64-77=14 lliçons, de les pàgs
L'amidament és el següent;

LLIçó SUBTEMA N2 PÀG/T

64 Definició. Clasif. Pendent

FUSTA;
65 Entramats de fusta, 1 vessant

66 A dues vessants

67 Mansardes

Jabaleonades

68 Cavalls corbs

69 A dues aigües: descrip. completa

70 Arnb faldons

De pavelló

71 Fletxes

72 Cúpules

FERRO ;
73 Armadures de ferro, Formes. Càlcul. Tipus

74 De gran ampiaria



75 Esteses de ferro; Detalls constructius

76 Pavellons, Torres, Cúpules : -

F ü - . - -f TI-I (. .~. - . _ . . .
77 Entramats de f,a,

NOTA; -••-•" •'-'
Aquest tema és únicament relatiu a 1'estructura de les cobertes. Els

materials de revestiment són tractats a les lliçons 101-106 <vid. fitxa 8
bis).



ANflLISI SEGONS CRITERIS

1.- Bases teòriques. Del inicio. Classificació. Tipologia. -

Liçó 64:
Definició general; exigencial. Tria de la forma adient,
- Classificació,
- Consideracions sobre el pendent, Material emprat, clima i economia,
Lliçons restants; -
a,- De fusta,
b,- De ferro. -
c,- De f,a,
En cada grup es parla dels tipus, dels més senzills al més complicats;

exemples (històrics en la fusta, contemporanis en els altres);
consideracions estàtiques,

Les lliçons 101 a TOS desenvolupen els tipus segons material de
revestiment i allí es parla dels TERRATS,

2.- Ressenya històrica

Present en tots els grups estudiats; tradicionals o contemporanis a
tenor del material (fusta, ferro ,,.) emprat,

Complementada amb exemples reals de qualsevol època.

3.- Relació amb la forma arquitectònica: espacial, textural, ...

Visió molt tècnica del tema, Les qüestions formals posiblernent (atesa
la manca del text) són presents en parlar dels exemples històrics o
actuals, triats amb evident atenció a llurs valors formals.

En la li lliçó hi ha un .apartat titulat;--,...
-"Cirscunstancias que determinan la elección de-la forma",
(Notar que diu "elección" que vol dir triar sobre un repertori

establert.



4.- Disseny dels elements; ::-:--'~r-: :- -'-'-••• ri-: ; -• .

-a. Unions,

- Sempre que apareix la relació entre dos subsisternes contigus; ex;
"unión de los cab., a las vigas", - • ' • ' •

- Solució dels nusos en les de ferro.

-b. Relació amb els subsisternes contigus o altres. Descens de càrregues.

Molta atenció a les condicions d'estabilitat, deformabilitat, Efecte
del vent (lliçó 69), Càlcul de tensions i determinació de l'esquadria,

-c. Confort.

Definició exigencial (no es pot comentar més detalladament, atesa la
manca de text),

-d. Durada.

Id. -c. -•• • • • -'

5.- Execució, posada en obra.

-a. Normes. Replanteig.-7 - .. :: : - , - ;.. -:,¡.;•. :: .:•
-b. Procés.
-c. Precaucions. - -
-d. Medis auxiliars. - '

Sembla que aquesyt tema (cal veure el de revestiments) atén més al
disseny que a l'execució, -

&.- Controls:
-a. d'execució,
-b, de recepció.

No n'hi ha notícia expressa.



7.- La lliçó de la patologia.

Referències a la deformabilitat- i als limits en l'ús dels tipus segons
material emprat, . . . . . . . . .

En les fletxes; "precauciones para evitar su ruina".

8.- Tècniques excepcionals.

Alguns exemples de cobertes de gran llum són excepcionals,

9.- Referències a la realitat actual,

Tots els exemples de les estructures de ferro i f.a.



COMENTARI GENERAL:

- Definició exigencial, tipologia i consideracions sobre la
determinació del pendent. Solució de la geometria.

- Desenvolupament ordenat segons material; fusta, ferro i f.a,
- ús i límits; tipus; consideracions estàtiques; exemples històrics i

contemporanis, segons necessitats expositives,
— Atenció intensa al càlcul i organització estàtica (sobretot en les

de ferro), .-;.;,:;. - ,. ..-
- Rigor i ordre alhora que visió completa del tema, Bon ús dels

exemples sia històrics o "actuals amb finalitat didàctica (no solament
evocativa, vid. BASSAM i SRLLCH),



BASSMU.

ANÀLISI INDIVIDUAL DELS APUNTS DE BASSEGQDA I MUSTÉ.

TEMA 8.2.- COBERTES. REVESTIMENTS.

EXTENSIÓ NO espais/pàg= ... = 2210 equivalent a 0,92 PÀG/T.
-;, . ,.:• :--, --. •_ _ 1 PÀQ/T= 2400 espais,

El tema relatiu a COBERTES-REVESTIMENTS ocupa, en el PROGRAMA de
BASSEGODA I MUSTé les lliçons 101-106= 7 lliçons, .de les pàgs
L'arnidament es el següent;

L L I ç ó S U B T E M A N 2 PÀG/T

101 Definició exigencial
De pedra .
De pissarra

102 Teulades
Fusta :
Canyes i pa11a

103 Cartrons diversos
Planxes ciment
Vidre
F.a. : . - . • ; • - . . .

104 Terrats r

105 Metàl,liqües; zenc i plom

106 Pal.lastre ,
Coure
Desguàs de les cob; canals i baixants

NOTA;
Vid. tema 8; Entramats i revestiments de cobertes són separats, Aquest

darrer terna (que numerarem 8 bis) esta inclus en el grup de REVESTIMENTS.



ANALISI SEGON?: CRITERIS

l.- Bases teòriques. :Dèf inici*,- Classificació. Tipologia. - . . .

—El propi títol de--l-a 1-1 içó -1O1 ;- "Materiales de cubierta"-deixa prou
explícit, el contingut,

- Desenvolupoament dels tipus segons materials; pedra,- teules; ... de
-pétris a- métal .lies,- amb-la- intrussió dels terrats enmig. —
— —Cada tipus--presenta-exemples--hist&rics o- ac-tuaIs segons necessitats
expositives,

La pròpia introducció; "circunstancias que deben influir en la
elección del material", palesa la-filosofia que presidirà el tema.

2.- Ressenya històrica

- En cadascun dels tipus desenvolupats segons materials emprats hi ha
exemples, que van dels històrics als contemporanis.

3.- Relació amb la forma arquitectònica: espacial, textural, ...

Els exemples triats estan molt dirigits a formes arquitectòniques
precises.

4.- Disseny dels elements;

-a. Unions.

- Detalls de clavada, ernmasillat, subjecció a les corretges, etc , ,

-b. Relació amb els subsistences contigus o altres. Descens de càrregues.

- Estudi de les vores, del perímetre, dels remats, ...

-c, Confort. : •

- Ventilació, il,luminació, desguàs dels punts singulars, ...

-d. Durada. " - . ..

--Qualitats-i defectes dels materials. ....... .._



5.- Execució, posada en obra,

-a. Normes, Replanteig.
-b. Procés,
-c. Precaucions.
-d, Medis auxiliars.

Completa descripció de cada material i la seva col.locació; unions,
junts, ...

6.- Controls:
-a, d'execució,
-b. de recepció.

Sempre fa esment a les condicions del material emprat,

7.- La lliçó de la patologia.

- Avantatges i inconvenients de cada material,
- Recollida de l'aigua de condensació en les de vidre,
- Impermeabilitat.

8,- Tècniques excepcionals.

- Terrats de ciment, d'asfalt, de f.a.
Patents diverses.

9.- Referències a la realitat actual.

Moltes referències a materials, sistemes i patents actuals,



, C- j· I-.' rf



BAssnu.

ANÀLISI INDIVIDUAL DELS APUNTS DE BASSEGQDA I HUSTE.

TEMA 9 - ENTRAMATS VERTICALS. ,

EXTENSIÓ N2 espais/pàg= ... = 2210 equivalent a 0,92 PÀG/T.
1 PÀG/T= 2400 espais.

El tema relatiu a ENTRAMATS VERTICALS ocupa, en el PROGRAMA de
BASSEGODA I MUSTÉ la lliçó 85, de les pàgs
L'amidament és el següent:

LLIçó SUBTEMA IMS PÀG/T

- Entramat ligni:
85 Exemples històrics

Nomenclatura
Construcció. Regles
Decoració
D i mens i onarnen t

*" Forjat
Forats
Avantatges i inconvenients

- Murs
Tipus
Nomenclatura i funció
Regles de construcció
Decoració
Esc a i rada; Di mens ionament
Forjat
Forats, rafees, cornises, ...
Parets suspeses. Aldabías,
Avantatges i inconvenients

(86 CD'entramat metal.lie:
D'entramat de f.a.);
passen al Tema 10 bis ESTRUCTURES PORTICADES3



NOTA;
La lliçó 86 serà estudiada en el TEMA 10 bis ESTRUCTURES PORTI CADES,

doncs en BASSMU es presenta dé 1 forras curta, encara. que relligat a les
-construccions-dientranìat-Jilàssiqueŝ I-ligaifia.L

---AteneióU-BASSMU...sitúa .els,ENTRAMATS..VERTICALS en les lliçons del
grup de MURS; MUROS DE ENTRAMADO LERQSQ I METÁLICO,

Els ENTRAMATS són, doncs, MURS D'ENTRAMAT- ,...;.; _ ; ; . \. : --...-....-..,:
=•_Nogensmenys,_els_de__f£rro_i_jf_._aJ._.coT.re3ppnen als PÒRTICS actual, i

-per -aquest-consti que e Is ..estudi em .al..TEMA .1.0.bis. .. .



ANALISI SEGONS CRITERIS

l.- Bases teòriques. Definició. Classificació. Tipologia.

La lliçó 35 és dedicada a entramats de fusta;
- S'inicia arnb exemples històrics i altres de folklòrics.
- Tipus,
- Nomenclatura de les peces i funció.
- Regles de construcció. :

- Decoració.
- Dimensionarnent,
- Forjat. - —. . -
- Forats i remats,
- Parets suspeses.
- Avantatges i inconvenients.

2.- Ressenya històrica

La definició del tema es recolza en la.descripció dels tipus històrics
i populars. t :?..:. c-/- .- •-. . : _ . f.. ..

Sí, d'Egipte, com antecedent.
Els tipus són, també, històrics i de les foresteSj etc ...

3.- Relació amb la forma arquitectònica: espacial)' textura1,; ¡..' • ~

Probablement, els tipus històrics són abordats des del punt de vista de
la forma.

Un apartat dedicat exclussivament a la decoració (dels caps de les
.bigues) - -

4.- Disseny dels elements;

-a. Unions,

Entre peces i del forjat a l'entramat,

-b. Relació amb els subsistences contigus o altres, Descens de càrregues.

Estudi complet del sistema; entramat, forjat, forats, remats. No
fonaments,

-c. Confort.

Probablement s'en fa esment
-d, Durada. en l'apartat; "avantatges i

inconvenients dels entr. de fusta".



5,- Execució, posada en obra.

-a. Normes. Replanteig.
-b. Procés.
-c. Precaucions,
-d. Medis auxiliars.

Apartat específic: "Reglas de buena construcción"

6.- Controls:
-a, d'execució,
-b. de recepció,

Id. 5.-

7,- La lliçó de la patologia.

Probablement en "avantatges i inconvenients"

8,- Tècniques excepcionals, j,:.:;-- :.->.;;.?.:.,„,£

Parets suspeses i estintolades; "aldabías".

9,- Referències a la realitat actual.

No sembla haver-n'hi cap.' ;.



BASSMU.

ANÀLISI INDIVIDUAL DELS APUNTS DE BASSEGODA I HUSTE.

TEMA 10.1.- PEUS DRETS.

EXTENSIÓ NE espais/pàg= ... =2210 equivalent a 0,92 PÀG/T.
1 PÀG/T= 2400 espais.

El tema relatiu a PEUS DRETS ocupa, en el PROGRAMA de BASSEGGDA I
MUSTé les lliçons 87-92= 6 lliçons, de les pàgs ....
L'amidarnent és el següent;

LLIçó SUBTEMA N2 PÀG/T

De fàbrica;
87 De pedra, Història, Detalls, Consid. òpt,

De carreus i totxo, Construcció
Que reben arcs;

88 Estabilitat
Exemples
Construcció
Correcció dels desplonts
De fusta;

89 Càlcul
Tipus de fusta
Detalls
Relació amb els ernbigats
De fosa:

90 Càlcul
Detalls
Construcció
Exemples
Inconvenients
De ferro laminat;



91 Tipus
Càlcul
Detalls
Relació amb les j asser es_
Protecció
De f .a; ~ ......... "

92 Armadura
- ...

Detalls
Relació amb els sostres
Mixtos



ANALISI SEGONS CRITERIS

l.- Bases teòriques. Definició. Classificació. Tipologia.

Estructura rigurosa;
- Parteix dels materials; pedra, totxo, fosa, ferro, f.a,
- Material.
- Càlcul.
- Detalls.
- Unions amb subsistemes contigus.
- Construcció, . . . . . . .
- Protecció, si s'escau, :

- Avantatges i inconvenients, '•••-' ;

2.- Ressenya històrica

En els materials tradicionals, gran esment dels tipus històrics.

3,- Relació amb la forma arquitectònica: espacial, texturai,

Intensa en els de pedra, totxo i en els que reben arcs.
Correccions òptiques del gres.

4.- Disseny dels elements;

-a, Unions.

Base, capitell, armadura. - - -
.¿.í¿r r,r :.c.Ti.£a'. í: .; c£; •••!-'. ¿ '"• -.'•- - -.

-b. Relació amb els subsistemes contigus o altres. Descens de càrregues,

Molta cura del càlcul i del descens de càrregues, en la relació amb
jàsseres, sostres o arcs. . - . . - ....

-c. Confort.

Protecció contra el foc dels de ferro,

-d. Durada.

Id. -c.



5.- Execució, posada en obra.

-a. Normes. Replanteig.
-b. Procés,
-c. Precaucions,
-d, Medis auxiliars.

Somera referència en tots els tipus,

6.- Controls:
-a. d'execució,
-b, de recepció,

- Correccions òptiques clàssiques.
- Remei als desplomaments.

7.- La lliçó de_|a patologia,

- Empentes i desplomaments en els que reben arcs.
- Acció del foc sobre els de ferro, .

8.- Tècniques excepcionals.

Suports mixtos de ferro i formigó,

9,- Referències a la realitat actual.

- Mètodes moderns de càlcul.
- Protecció dels de ferro a Nordamèrica,
- Pilars mixtos i centrifugats.



BASSMU.

ANÀLISI INDIVIDUAL DELS APUNTS DE BASSE60DA I HUSTE.

TEMO 10 2 - ESTRUCTURES PORTICADES

EXTENSIÓ NO espais/pàg= ... = 2210 equivalent a 0,92 PÀG/T.
1 PÀ6/T= 2400 espais.

El tema relatiu a ESTRUCTURES PQRTICADES ocupa, en el PROGRAMA de
BASSEGODA I MUSTÉ la lliçó 86, de les pàgs
L'amidament és el següent;

LLIçó SUBTEMA N2 PÀG/T

Entramat metal.lie:
86 Estructures de pòrtic de diversos

pisos. Kleinlogel

Mètodes de càlcul

Anàlisi d'un gratacels americà

Detalls

Forjat

Entramat de f.a.;
Armat

Avantatges

Sostres volats de Le Corbusier

Entramats Muller



NOTA : ;
Apareix el tema d'ESTRUCTURES PORTICADES en la lliçó 86, encara que

sota l'epígraf; tüfiS. D'ENTRAMAT METAL.L 1C, .-.-.... :
En J. ' esquema de_BA8SMU no hi cabia enc_ara el tema de manera autònoma i

a^ixí_doncs 1'integra a_l_ grup dels HUBS.. _



ANALISI SEGONS CRITERIS

l.- Bases teòriques. Definició. Classificació. Tipologia.

Partint d'una estructura de diversos pisos en fa el càlcul i l'anàlisi
estructural i constructiva, amb un exemple de gratacels americà.

En els de f,a. són estudiades les armadures i els tipus especials de
Le Corbusies i Muller.

2.- Ressenya històrica

No n'hi ha, atesa la moderner"'del terna".

3.- Relació amb la forma arquitectònica: espacial, texturai, ,.

No sembla haver-n'hi.

4.- Disseny dels elements;

-a. Unions,

Detalls de cantonades (!) i forjat de plementeVia,

-b. Relació amb els subsistemes contigus o altres. Descens de càrregues,

Gran dedicació al càlcul, sobretot en els entramats metal,li es,

_ , --••••-j- :-s .; ŝ  i. ¿ :-v í. í -- -. • : - -v - -. - -
-c. Confort,

-d, Durada.



5.- Execució, posada en obra.

-a. Normes, Replanteig.
-b, Procés,
-c, Precaucions.
-d. Medis auxiliars.

- referçencia a detalls constructius en el ferro i a l'armat en el
f .a.

6.- Controls:
-a, d'execució,
-b. de recepció.

No n'hi ha.

7.- La. lliçó de la patologia.

No n'hi ha. ~

8.- Tècniques excepcionals.

Gratacels americà. Sostres volats a Le Corbusier, Entramats a Muller,

9.- Referències a la realitat actual.

Vid. 8,-



BASSMU.

ANÀLISI INDIVIDUAL DELS APUNTS DE BASSESODA I HUSTé.

TEMA 11.- REVESTIMENTS.

EXTENSIÓ NQ espais/pàg» ... = 2210 equivalent a 0,92 PAG/T.
1 PÀQ/T= 2400 espais.

El tema relatiu a REVESTIMENTS ocupa, en el PROGRAMA de BASSEGODA I
MUSTÉ les lliçons 107-108= 2 lliçons +1 2/3 i 110 (parcial), de les. pàgs ..
L'amidament és el següent; -..-..' > . .

LLIçó SUBTEMA .. - •. N2 PAG/T

107 Arrebosats i lliscats

Cel-rasos . - -..•:•:..; -- • - •

108 Estucs

Aplaçats

Enrajolats ?' -

C109 Paviments]

110 Arrambadors

Enteixinats

NOTA;
La lliçó 110 és dedicada a REVESTIMENTS DE FUSTA sia verticals, sia

horitzontals.



ANALISI SEGONS CRITERIS

l.- Bases teòriques. Definició. Classificació. Tipologia.

_ ..Temes, .abordats... de .. manera„ directa, sense _ introducció teòrica,
descrivint i rimediatarnent l'execució de les tècniques, Pot exceptuar-se
l'apartat dedicat a estucs, aplaçats i alicátate, .qué s'introdueix amb la
_ressenya histórica... ..._ ...
_ . - Directament;, arrebossats i .11 iscats._.. ..

- Cel-rasos,
- Estucs,
- Xapats,
- Alicatats,
- De fusta; verticals i de sostre, ;

2.- Ressenya històrica

No, excepte en els estucs i "antigüedad de su empleo"; xapats
(Serlio); alicatats (molt extens; Caldea, Asiría, Pèrsia, àrabs, mosaic
venecià, _..

3.- Relació amb la forma arquitectònica: espacial, textural, ...

- Motílures en els cel-rasos,
- Possiblement, en la ressenya històrica dels estucs.

4.- Disseny dels elements;

-a, Unions,

Preparació de la base,
No junts ! ! !

-b, Relació amb els subsistemes contigus o altres. Descens de càrregues,

Preparació de J.a base de l'arrebossat sobre fusta i ferro,
Id, de l'estuc,

-c. Confort.

Avantatges dels cel-rasos,

-d. Durada.

Influència de la humitat en la durada.
Arrebossats sobre fusta i ferro.



5.- Execució, posada en obra.

-a. Normes. Replanteig,
-b, Procés,
-c. Precaucions,
-d, Medis auxiliars.

Tot el terna és tractat de forma pragmàtica, amb predomini de
1'execució.

Arrebossat-,
Estucat.
Xapat,
Alicatat,

6.- Controls:
-a, d'execució,
-b. de recepció.

- Preparació de la superfície.
- (!) No sembla haver-hi cap apartat dedicat a la qualitat dels

materials, dosificacions, etc , . .

7.- La lliçó de la patologia.

Arrebossat sobre fusta, ferro, sobre parets velles.
Solament la influència de la humitat, de l'ambient i la del mur, en

1'estuc.

8.- Tècniques excepcionals.

Metall desplegat,
Fluatació del guix.
Déployé.
Staft.

9.- Referències a la realitat actual.

Vid. 8.-
Poca, si no és indirectament





BASSMU.

ANAL ISI INDIVI DUAL, -DELS. .-APUNTS :OE BASSEGODA -1 -MUSTé.

TEMA 12- PAVIMENTS

EXTENSIÓ NO espais/pàg= ... = 2210 equivalent a 0,92 PÀG/T.
1 PÀG7T= 2400 espais.

El terna relatiu a PAVIMENTS ocupa, en el PROGRAMA de BASSEGODA I MUSTé
les lliçons 109 i 110 (parcial)»'1 2/3 de la lliçó, ,;de-les pegs .v.. •
L'arnidarnent és el següent;

LLIçó SUBTEMA NS PÀ6/T

Pav i ments-Exi gène i es ;
109 Preparació

Descripció de Vitruvio
Tipus segons material. Enrajolats. Monolítics
Execució

110 Entarimáis de fusta
- Fustes. Qualitats
- Tipus.
Parkets.
- Tipus.
S/asfalt (!)
Parets

NOTA;
La lliçó 110 és dedicada a REVESTIMENTS DE FUSTA sia verticals, sia

horitzontals.



ANALISI SEGONS CRITERIS

1,- Bases teòriques. Definició. Classificació. Tipologia.

- Exigències,
- Preparació de la base.
- De peces (discontinus).
- Continus.
- Execució del mosaic, _.
- De fusta;

Entarimáis.
Parkets,
Tipus. -

2.- Ressenya històrica

Reporta la descripció de; - Vitrubi,
- Opus tesellatura.
- Exemples d'en11osais medievals.



3.- Relació amb la forma arquitectònica; espacial, texturai, ... -

Possiblement en parlar dels espeçaments, i inclus en la descripció
dels tipus històrics,

4,- Disseny dels elements;

-a. Unions.

Relació amb la base,

-b. Relació amb els subsistemes--contigus o .altres. Descens de carregues.

Id, -a.
No, als de fusta.

-c, Confort.

Solament el fregament, les pressions i el xoc,

-d, Durada,

Vid. -c.
Probablement en la introducció.
"Rozamientos, presiones y choques que actúan sobre ellos".



5,- Execució,, posada en .obra.: - ; ... , - • • • • ,. • .-••

-a. Normes. Replanteig. .
-b. Procés.
-c. Precaucions,
-d. Medis auxiliars.

Terna amb predomini de l 'execució.
Preparació de la base,
Execució detallada d'un emrnosaicat,
També, abans, "colocación de piezas", en els ceràmics.

6,- Controls:
-a, d'execució,
-b, de recepció.

Explícitament, tan sols les qualitats de la fusta en els paviments de
id.

Acabat del mosaic.



7.- La lliçó de la patologia.

Parla sempre de la preparació de la base,
En les exigències (?),
Asfalt armat i millora del guix,
Acabat del mosaic,

8,- Tècniques excepcionals.

- Entarimat sobre l'asfalt (!).
- Asfalt, armat (!!!).
- Fluatació dels del guix.

9.- Referències a la realitat actual,

- Mosaic Noila.
- Vid. 8.-





COMENTARI GENERAL;

- Terna amb predomini de l'execució, sense oblidar la lliçó de Vitrubi.
- Possiblement inclou tots els materials coneguts, inclus un asfalt,

armat (!) i un entarimat sobre asfalt (!).
- No hi ha referència explícita al control de qualitat (excepte de la

fusta) del material i de l'element acabat.
Terna bastant complet, però poc extens.
- Exigències.
- Història.
- Tipus: discontinus i continus,
- Exemple d'execuició; Mosaic.
La lliçó sobre paviments de fusta és més complet des del punt de vista

del catàleg, No saben si hi ha bones conclusions didàctiques; moviments,
humitat, etc ...

Més atenció als tipus i a l'execució dels hab i tua1s, en detriment dels
procediments no tan usuals (formigó, asfalt, fusta, etc ,..),





BASSMU.

ANÀLISI INDIVIDUAL DELS APUNTS DE BASSESODA I MUSTÉ.

TENA 1 a. 1 - TANCAMENTS EXTERIORS :-

L'estructura del BASSMU, encara que quelcom diferent de la del BASM,
no dóna cabuda a temes tan abstractes com el de TANCAMENTS EXTERIORS.

BASSMU,

ANÀLISI INDIVIDUAL DELS APUNTS DE BASSEGODA I MUSTÉ

TEMA 14 2 -FAÇANES : :-••••••"•-•—--: ; :--- ;

En aquest autor la FAÇANA és estudiada en el TEMA 5.1 MURS en
l'apartat Murs de façana ~



BASSMU.

ANÀLISI INDIVIDUAL DELS APUNTS DE. BASSEGODA I MUSTÉ,

TEHA U.S.- FUSTERIA EXTERIOR (FORANS)

EXTENSIÓ N2 espais/pàg=.... . = 2210 equivalent a_Q,92 J'ÀG/T...
- .... ' "-. '.••:" .."•..."••',...;•-".'.,-.""'- ,T"~ '¿- '--..-•-,z -.. . -"-' -.1í .PAG/T= 2400 espais.

* El tema relatiu a FUSTERIA DE FORANS no és present en el PGR de
"BASSMU; - - - - - - • - •

~BAS5MU~

ANÀLISI INDIVIDUAL DELS APUNTS DE BASSEGODA I

TEMA14.4 - MURS CORTINA.

En aquest autor el tema és INEXISTENT,



BASSMU,

ANÀLISI INDIVIDUAL-DELS APUNTS--QE BASSEGQDA, l ;HUSÎÉ.

TEMA U ter.- ENVANS.

EXTENSIÓ NO espais/pàg= ... = 2210 equivalent a 0,92 PÀG/T.
1 PÀG/T= 2400 espais.

El terna relatiu a ENVANS ocupa, en el PR06RAMA de BASSEGODA I MUSTÉ
les lliçons 82 (final), de les pàgs ....
L'amidament és el següent:

LLIçó SUBTEMA N2 PÀG/T

82 Envans de taules de fusta, guix o ciment

De tempanell (panderete)

Armats: Monier, Rabitz, Prüss i variants

De xarxa metal.1 i ca Hanss i déployé

Diàfans

NOTA:
Encara el tema d'ENVANS està _ .indiferenciat, en el de MURS. Cal. dir

però, que té un apartat propi. , ir i •_• _* i ¡'.r- l^i



flNflLISI SEGONS CRITERIS

1,- Bases teòriques. Definició. Classificació. Tipologia,

.- Cap consideració exigencia!,
- Repertori ;

- De taules,
- Tempamells, .

.. . - Armats,
- D'ànima metal.1 i ca.
- Diàfans.

2.- Ressenya històrica •

No n'hi ha.

3.- Relació amb la forma arquitectònica: espacial, textural, ...

No n'hi ha,

4.- Disseny dels elements;

-a. Unions.

En no haver-hi apunts, no es pot saber,

-b. Relació amb els subsistemas contigus o altres, Descens de càrregues,

-c. Confort. - -

-d. Durada,

S.- Execució, posada en obra. < ;

-a. Normes, Replanteig,
-b. Procés,
-c. Precaucions.
-d. Medis auxiliars.

No es pot saber.



6.- Controls;
-a, d'execució,
-b, de recepció.

No es pot saber,

7.- La. lliçó de la patologia.

No se sap.

8.- Tècniques excepcionals.

Predomini de tipus i patents extrangers,

9.- Referències a la realitat actual,

Id. 8.-

COMENTARI GENERAL:

- Tema amb epígraf propi, però encara formant part darrera lliçó (la
82) dedicada a MURS.

- Cap introducció exigencial i sorprenentment, atesos els coneixements
i afi c ions de l'autor.

- Repertori seqüencial;
De taules.
Tempanells (tradicionals)
Armats.
D'ànima metàl,lica.
Diàfans.

- Predominen els tipus excepcionals. Tots ho són, excepte el grup dels
tradicionals (1/5).





FITXES I T C

S . 1 1 . SOLMOR 1

ANALISI INDIVIDUAL DELS APUNTS DE SOLA-MORALES 1,
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SOLMQR I.

ANÀLISI INDIVIDUAL DELS APUNTS DE SOLA-MORALES I.

TEMA 1 - GENERALITATS

EXTENSIÓ. NO espais/pâg.= ,,, = 2880 equivalent a 1,2 PAS/T,
1 PÂG/T = 2400.

El tema .relatiu a í GENERALITATS: ocuparem:, el PROGRAMA.
SOLA-MORALES, la lliçó 1, de les pàgs, ...

L'arnidarnent és el següent; -

LLIçó SUBTEMA N2 PAG/T

Definició No hi ha text
Dimensió històrica,
Anàlisi obra..arq.. .. .. .. _ _
Esquema del programa, v .;•;.:?! ¿ es^c-ir,;.-.- ; •;

NOTA; __
Aquest tema no figura en el text dels apunts.
La seva anàlisi es basarà solament en l'índex.



ANÀLISI SEGONS CRITERIS

l.- Bases teòriques. Definició. Classificació. Tiptologia.

.Definii.! ó.: La_.con5truí.ci6__c_om.jjn_ar.t.
La_cojQsjkruççjó_cQHiuna tècnica^.

2.- Ressenya històrica,._

Evolució de la tècnica constructiva,

3.- Relació amb la forma arquitectònica: espacial, textural, ...

Influència (en la construcció arquitectònica) dels factors
estructurals, geofísics i socials.

4,- Disseny dels elements.

5/8.- Execució i tècniques excepcionals.

Anàlisi del procés d'estudi i execució d'una obra arquitectònica.

9.- Grau de concreció. - : •

En SOLMOR ja esveurà en l'anàlisi dels TEMES, s'ha perdut la
tradicional referència a exemples actuals i locals. N'hi ha poquíssims,

La didàctica de la construcció ha esdevingut, molt abstracta.



SOLMOR I.

ANÀLISI INDIVIDUAL DELS APUNTS DE SOLA-MORALES I,

TEMA 2.- FÀBRIQUES.

EXTENSIÓ. NO espais/pàg,= 2880 equivalent a 1,2 PÀG/T.
1 PÀQ/T= 2400.-espais,

El tema relatiu a FÀBRIQUES ocupa, en el PROGRAMA de SOLMOR I les
lliçons 4 a 6 =3,

Cal aclarir que , malgrat estar el terna epígrafiat sota el noni general
de MUROS, el contingut de les lliçons 4, 5 i 6 corrrespòn al de FÀBRIQUES.
Les lliçons 7, 8 i 9, són pròpiament de MURS; La 7 els SUSTENTAIS i les 8 i
9 els OBLICUS i la COMBINACIÓ DE MURS (que a SOLMOR I ocuparà una sola
lliçó) ternes prpiament d'Estereotomía.

L'amidament és el següent;

LLIÇÓ

4 Monolítics
í +4 làm)

5 Pedra nat,
C +4 làm)

6 Artif+mixtos
<+3 làrn)

SUBTEMA

Definició
Tàpia
Formigó

Definició
Carreus
Maçoneria
Carreuó

Blocs
Prefabr
Totxo
Mixta

N2 PÀG/T.

1,5
1,3

11,4

1,56
4,44
2,1
0,6

2,1
1,2
4,2
2,04
32,94 PÀG/T.

U** tí t f •r··nc !•• d* cont-ingut. f«M»p»e t.* <*• SO1_MOR Z z «on Imm Mgu*nt.» t

L·l_XQo A i Mur» d*> t*pi«. Hl rigur« Sx»ec»ci» firn 1* f Abri c ft i t*rrmtiomm»t, dm l m

murm, du« cjmmm p«>r»lx •> Sai_MOR ZI .

Mur-« d« fonrnia*. No HI f igur* Compo r t. •/»»>-! t c(«r J»« C A t»- «*•*

S: Mur» d» ea>t*r*ufi, D»«»p«<i~<»lx •> SDLMOR IX Ftttalmm g»r>*r*l«.

Muir-« dt» m«oon, D»««p»r««ix •> SOUMOR Z Z Encoixinat».

APLAÇATS. T*m* nou •> saUMOR I I , e^Ljm no figura » SOUMOR X .

G ì S*n«4» v»r i «c i on« ,



1:= Basés teSritpis: oëHHicifc; tJlassiMcaciS: tipologia;

Amb la sola consideració de les variacions respecte de SQLMOR II
exposades més amunt, l'anàlisi de continguts correspon exactament al que
figura en aquell document,



SOLMOR I.

ANÀLISI INDIVIDUAL DELS APUNTS .DE SOLÀ-HORALES -J..-

TEMA 22- UNIONS

EXTENSIÓ NO espais/pàg.= ,,. = 2380 equivalent, a 1,2 PÀG/T.
1 PÀG/T = 2400.

El terna relatiu a UNIONS ocupa, en el PROGRAMA DE
SOLA-MORALES, la lliçó 26,27,28 (fusta) i 35,36 (ferro), de les págs.

.
L'arnidament és el següent;

LLIçó SUBTEMA N2 PÀG/T

UNIONS DE PECES DE FUSTA
. _. ~í „: T ;.• .̂"._- ~ 1- I

26 Ensamblatges

27 EmpaImamente.

28 Acoplaments i encepatges.

UNIONS DE PECES METÀL.LIQÜES.

35 Reblons, Perns. Soldadura,
Unions de pal.lasteres en angle.

36 Unió de ferros perfilats.
Unions de ferro i ferro colat
unions de ferro colat.



ANÀLISI SEGONS CRITERIS

l.- Bases teòriques. Definició. Classificació. Tipologia.

——Entra-directament en .matèria;., descripció de.. J es. classes de
reblons, etc.

Esforços, càlcul i disposició. ......

2.- Ressenya històrica,

No cap

3.- Relació amb la forma arquitectònica: espacial, textural,

No cap : ;- .. i

4.- Disseny dels elements.

Formes de les unions . ; .

Càlcul, esforços,,,

5.- Execució, posada en obra.

-a, Normes, Replanteig,
-b. Procés,
-c, Precaucions,
-d. Medis auxiliars, .-•-^ « • • -

No hi ha text; però sembla que tots els apartats hi són.

6,- Controls:
-a, d'execució, "
-b, de recepció,

No sembla que s'en parli, •

7.- La lliçó de la patologia.

No hi és,

8.- Tècniques excepcionals.

No cap

9.- Referències a la realitat actual,

No cap



SOLMOR l i 2.

ANÀLISI INDIVIDUAL DELS APUNTS DE SOLA-MORALES I i II,

TEMA A l - FONAMENTS

EXTENSIÓ. IMQ espais/pàg.= . . = 2880 equivalent a 1,2 PÀG/T.
1 PÀG/T = 2400,

El tema relatiu-a -FONAMENTS -ocupa; -en el PROGRAMA DE
SOLÀ-MORALES, les lliçons 2 (parcial) i 3, de les pags. C1-9) + Cf-7"}
18x1,2 = 21,6 brutes,

L'arni dament és el següent;

LLIçó SUBTEMA Pàgs -N2 PÀG/T

Definició (Fon + terr) 1x0,25 0,3

Fonarn, s/terr superf ,

Id. resist, prof,

Fonäm. s/terr poc resist.
Definició
Compact.
Escolarnents i tablestac.
Pilots i flotants
Eixampl. base. Sorra.
Engriellat
Arcs
Plataf. forní, amb/sense
pilots
Recalços

4x0,2-7x0,5 3,24

7x0,5-9x0,7 - 2,64

1x0,3
1x0,7-2x0,5
2x0 , 5-3x0 , 5
3x0,5

4
5x0,2

5x0,3 - "
5x0,3
5x0,2-7x0,8

0,36
1,44
1,2
0,6

1,2
0,24

0,36
0,36
2 4

TOTAL - -14,34 PAG/T

NOTA :
El tema de TERRENYS (que estudiarem en el TEMA 4.2.) és inclòs al

de FONAMENTS. Al final de la lliçó 3, al PGR, hi figura el terna pilotis
que, als apunts es tractat somerament.



ANÀLISI SEGONS CRITERIS

l.- Bases teòriques. Definició. Classificació. Tipologia.

"-"Definició< i "relació amb "èT Ter reny. " " "
- Immediat esment (somer) a les patologies,
- Classificació: - - -. ••.. ^

I ,̂ "̂ 7t.èrrT"re5"ïst","~süperf"; i'prof fuiTd.
. _. —-2t- s/terr,~poc" reslstr; - compactació terreny,

- eixamplament fonaments,
3.- Rec a l'ç os,' " "" J "

2.- Ressenya històrica.

No n'hi ha,

3,- Relació amb la forma arquitectònica: espacial, textural, ...

No n'hi ha,

4.- Disseny dels elements,

-a. Unions,

- Preferència per la fonamentació correguda, atesa la funció de
lligad^ de 1'edi f i c i,

-b, Relació amb els subs i s temes' contigus o altres. Descens de càrregues.

- Apartat dedicat al càlcul, per tal de saber l'amplada del
fonament. També comenta l'angle de transmissió de pressions.

- També fa el càlcul dels pilots a fregament.

-c. Confort. - "

- Tot un apartat dedicat a-les humitats,

-d,"Durada." " ~"""



5.- Execució, posada en obra;

-a. Normes. Replanteig,
-b. Procés,
-c. Precaucions,
-d, Medis auxiliars,

- Descriu un fonament en rasa succintament però completament:
replanteig, apertura, estrebanient

Reblert; excessiva dedicació (gairebé total) als ciclopis diversos
(!)

- Esmenta descripció execució fonaments amb arcs,
- Pilots de formigó; 3 patents que són; Simplex, Hans i Wolfsholz,

En fa la descripció de l'execució,
Els de fusta i ferro sols els cita,

- També es té en compte la part dedicada a mètodes d'eixamplament;
sabats, engriellats (de fusta), etc ...

- Escarida i precipitada lliçó de Recaigas.

6.- Controls:
-a, d'execució,
-b, de recepció.

Qualitat dels formigons, pedres i totxos en els ciclopis,
- Cura en el tall de les rases.

7,- La lliçó de la patologia.

- S'inicia el tema amb un esment a les patologies, i hi ha un
apartat dedicat a les humitats en els fonaments i mètodes d'evitar-les,

- Bona lliçó de correcció d'humitats mitjançant la VENTILACIÓ (!).

8.- Tècniques excepcionals.

- Comprensió del terreny a base de; 1.- Pilots Dulac.
2,- Injecció mètode Torg Red,

- Inversió del corrent electrolitic per fer baixar les humitats.

9.- Referències a la realitat actual.

- Patents de pilots i sistemes de comprensió del terreny.





SOLMDR I.

AÏÀLISI IIDIVIDÜAL DELS APUITS J)E SOLA-MORALES I.

TEMA 3.- TEB5EHYS

EÏTE1SI6. H2 espais/pàg,= = 2880 equivalent a 1,2 PÀG/T.
: 1 PAG/T =,2400.

El tema relatiu a TERREHYS ocupa, en el PROGRAMA DE
SOLA-MORALES, les lliçons 2, de les pàgs. 1x8-4x8 = 3,6 = 4,32 PÀG/T.

L'amidament és el següent:

LLIçó SÜBTEMA Pàgs Ho PÀG/T

(Definició f onam. ) - . - : - ; € : :. .

Classif. terrenys 1 x 0,5 0,72

Estudis (reconeix.) 1x0,2-3x0,2 1,68

Assentaments 3x0,8-4x0,8 1,92

TOTAL 4,32 PÀG/T

IOTA:
El tema de TERRENYS forma part, a l'inici del tema FOÏAMEHTS del

qual n'ocupa 3,6/15,5 pàg = 23,22 %.



ANALISI SEQONS CRITERIS

l.- Bases teòriques. Definició^ Classificació, Topologia..V .vit.

T--En-def ini4p.-els.-f onaments.,.. els considera..subsidiaris del terreny.
- Els classifica en; Roca, Consistents i NO Consistents,
Estableix els mètodes de reconeixement en; rases, ..pous :. i,, ¿sondes; ;
--Passa-f.inalmeat_a..parlar ..dels assentaments_.._.
CEsmenta~una -taula-de .resistència, que_no_aparei.x}.,

2.- Ressenya històrica.

No n'hi ha.

3.- Relació amb la forma arquitectònica: espacial, textural, .

No n'hi hai- ; --.í.: .-j :£'"-":.

4.- Disseny dels elements, .s?.;:•-i -. i ,::?0 ;

-a. Unions. - . :.. - . -v.-•.:.•:is- ::,--;.

-Esment de la- necessitat de junts d'.asssentament ( ! ), en els
fonaments.

-b. Relació amb els subsistemas contigus o altres. Descens de càrregues.

- El terreny, element determinant en un fonament.
—.--̂ can-dedixació-als—asseatameni·S-.

-c. Confort. .íTue
:-..L -..I'S. ï.;'..-Sé.'i c.;;.;- .'-.-i ; : : : ; ' . L tj-.¿:r t rTOí '.^•:..:'7.5-177 s;, enfi ;i

-d. Durada. ..V C . C , C 2 - 7í:q - f . c i ^ r . f . cq;'.. |- 'n Ic ' j :^

B.- Execució, posada en obra;

-a. Normes, Replanteig.
-b. Procés.
-c. Precaucions.
-d. Medis auxiliars.

Descripció somera dels tres mètodes de reconeixement.



6.- Controls;
-a, d'execució,
-b. de recepció.

7.- La lliçó de la patologia.

- Precaució de fonaments a 0,80 m, contra gelades.
- Extensa llista de les causes dels assentaments <pàg. 3)

Q.- Tècniques excepcionals,

9.- Referències a la realitat actual,

COMENTARI GENERAL;

- Desenvolupament quelcom superficial del tema. Tots els sistemes
però, hi són tractats.

Excessiva presència del formigó "ciclopi" en els fonaments de rases
(com si es pogués fer altrament!).

- Escueta referència als recalços.
- Bon tractament de l'assumpte de les humitats; prevenció i

correcció,
- Les tècniques més modernes (pilots) són tractades recorrent a

patents extrangeres. S'en fa la descripció.





SOLMOR l i 2.

ANÀLISI INDIVIDUAL DELS APUNTS DE SOLA-MORALES 1 i 2.

TEMA 5.1 .- MURS

EXTENSIÓ NO espais/pàg.= ... = 2880 equivalent a 1,2 PÀG/T.
1 PÀG/T = 2400,

El tema relatiu a MURS ocupa, en el PROGRAMA DE
SOLA-MORALES, les lliçons ..., de les pags. ...

L'amidament és el següent;

LLIçó SUBTEMA N2 PÀG/T

<4 Murs d'estruç t. monòlit (va a FÀBRIQUES»
<5 Murs de pedra natural (va a FÀBRIQUES))
<6 Murs de mat artif i mixtCva a FÀBRIQUES»

6 bis Murs d'entramat (va a ESTR PORT»

7 Susténtate de tancament (va a MURS CORTINA»

Envans (va a ENVANS)>

8 Obi icus

9 Combinació de murs

NOTA;
Les lliçons 4-9 són sota l'epígraf MUROS, però el contingut és; 4, B

i 6 = FÀBRIQUES i 6 bis (pròpiament ESTR.PORT), 7 (MURS CORTINA, 8 i 9 =
MURS (estereotomía).



COMENTARIS

SQLMOR I i II.

. _ ..-_ -Slna. pe r.du t. eJ. _ MUR com _un _e 1 emen t_ar qu i te c ton i c_( sóc o 1_, .cos
central, cornisa; obertures, detalls,...) i resta esquarterat en temes
diversos que, sota la denominació comuna de MURS, acuì Ien ;coses tani_r.
di.vecses.ejDm.i_MURS...=_EABRJQUeS,_C.OBT.INA.-I. ENVANS,. I. ESTEREÖTOMIA
aplicada .a.J.a_pedr_a._i_al ..totxo... ... „



SOLMOR 1 i 2

ANÀLISI INDIVIDUAL DELS APUNTS DE SOLA-MORALES I i II,

TEMA 5 2 - MURS DE SOSTENIMENT

EXTENSIÓ. NQ espais/pag,= ... = 2880 equivalent a 1,2 PÀG/T.
1 PÀG/T = 2400.

El terna relatiu a MURS DE SOSTENIMENT ocupa, en el PROGRAMA
DE SOLÀ-MORALES, les lliçons 04 i 08 (impròpiament)..., de les pàgs. ..

L'arnidament és el següent;

LLIçó SUBTEMA N2 PÀG/T

04

08

El TEMA de MURS DE SOSTENIMENT no és pròpiament al SOLMOR I i II,

Apareix en la classificació de la lliçó 04, que nosaltres estudiem
al TEMA 2.FÀBRIQUES. A les làmines hi ha unes seccions de murs de
sosteniment i de contenció també dintre dels tipus,

A la lliçó 08 li pasa quelcom de semblant; es fa un esment i hi ha
unes figures en parlar dels murs en talus.





SQLMOR l

ANÀLISI INDIVIDUAL DELS APUNTS DE SOLA-MORALES l

TEMA fi.- SOSTRES

EXTENSIÓ. NO espais/pâg.= ... = 2880 equivalent a 1,2 PÀG/T.
1 PÀG/T = 2400.

El tema relatiu a SOSTRES ocupa, en el PROGRAMA DE
SOLA-MORALES, les lliçons 20-21, de les págs. (1-16) + (1-5) = 23 x 1,2
= ...PAS/T, i de les lliçons 29, 40 i 44.,

L'am i dament- és el següent;

LLIçó SUBTEMA Pàgs N2 PÀG/T

20 FORJATS. Gral itats.
Definició. Funció,
Parts. 1-2x0,5
De fusta 2x0,5-6x0,7
De ferro 6x0,3-10x0,5
De f.a. 10x0,5-15
De totxo armat 16x0,8

21 Lleugers.
Gralitats 1
Tipus 2-3x0,8
Cel-rasos
Paviments

29 ENTR. HORITZ. DE FUSTA
SOSTRES (suelos).
Gralitats constructives.
- Bigues armades reforçades.
- Bigues armades de fusta.

40 ENTR. HORITZ. DE FERRO
Gralitats constructives
- Sostres mixtos; ferro + fusta,
ferro + fàbrica, totalment
metal.lie,

44 ESTR. SIMPLES DE F.A.
- Sostres,
- Llosa,
- Totxo armat,

- S/irnpostes fungiformes



NOTA;
- El conjunt de les lliçons 20-23 está epígrafiat sota el títol;

FORJADO DE SUELOS Y CUBIERTAS, assumptes d'una heterogeneïtat total
(!!), i més si hom hi afegeix cel-rasos i paviment.

- El desenvolupament segons "nia ter i al s és fa" a les ITiçóhs 29 "
(fusta), 40 (ferro)" i 44 (formigó armat), La divisió en grups segons
materials té aquest efecte disolvent dels temes tradicionals.

- No hi ha apunts,



ANÀLISI SEGONS CRITERIS

l.- Bases teòriques. Definició. Classificació. Tipologia.

- Definició dels forjats de sostres corn elements separadors
(compartimentadors), amb funcions; 1) estàtica i 2) aïllant (sobre tot
acústica!).

- Composició de; 1) entramat i 2) forjat que és la part estructural
Després hi ha b) capa aïllant (!); c) paviment i d) cel-ras.

- Classificació segons material; fusta, ferro i f.a.
- Desenvolupament dels tipus segons l'estructura anterior,
- Les lliçons 29, 40 i 44 repeteixen, ampliant-ho, tot allò

corresponent a l'entramat del material (fusta, ferro, f,a,, ,,,)
corresponent- a la lliçó que pertany.

2.- Ressenya històrica. .- ..

No n'hi ha. És mes; els tipus vernaculars dels de fusta són tractats
c o m actuals. • . . , . . • ;

3.- Relació amb la forma arquitectònica: espacial, textural, ...

No n'hi ha cap ( ! >.
Solament la referència al "desagradable aspecto" dels forjats

Monier,

4.- Disseny dels elements.

-a. Unions,

- De biguetes amb jàsseres i murs (en els de fusta) i de
l'entrebigat amb les biguetes, •

-b, Relació amb els subsisternes contigus o altres. Descens de càrregues,

- Relació amb els murs en els de fusta, I prou.

-c, Confort,

- Gran insistència en l'aïllament; acústic, tèrmic i al foc; en la
introducció i en el desenvolupament dels tipus.

-d. Durada.

- Consideracions sobre el procediment dels de fusta i de la poca
resistència al foc dels de ferro.



5,- Execució, posada en obra;

-a. Normes, Replanteig,
-b. Procés.
-c. Precaucions. ;;
-d, Medis auxiliars.

Escassissimes referències i, aquestes, estrictament descriptives,

6.- Controls;
-a, d'execució,
-b, de recepció,

7,- La lliçó de la patologia,

- Pudrició, combustió, en la fusta; moviments higroscòpics,
- Rovell en el ferro; dilatació i fisuració,

8.- Tècniques excepcionals.

- Moltes patents extrangeres d'entrebigats de formigó i totxo sobre
biguetes de ferro,

9.- Referències a la realitat actual.

- Ceràmica armada,
- Révoltons de maó, de pla a Catalunya, etc ...
- Encara que cita el sistema "Domo" (un dels primers forjats

reticulars de l'època) no passa de citar els forjats unidireccionals.
- Patents (vid. crit. 8) .., . : ,-. .• .,



SOLMOR I i II

ANÀLISI INDIVIDUAL DELS APUNTS DE SOLA-MORALES I i II

TEMA 7.l.- VOLTES

EXTENSIÓ NO espais/pàg.= ... = 2880 equivalent a 1,2 PÀG/T.
1 PÀG/T = 2400,

El terna relatiu a VOLTES ocupa, en el PROGRAMA DE
SOLA-MORALES, les lliçons 12-19, de les pegs. (10+3+3+6+4+3+3+3)
xíl'2) =

N2 de làmines; (7+3+4+3+4+4+2+1)

« En SOLMOR2 les lliçons dedicades són les 12-17.»

L'-ani i dament és el següent;

LLIçó SUBTEMA —— ——• N2 PÀG/T

12 Concepte mecànic. Aparell 1x0,7
Classificació geomètrica 1x0,3
.De canó seguit, de pedra 2x0,3
De totxo. Aparells diversos 2xO,7-5tó
Tabicada. Révoltons 5tó-7
De formigó, Laminars 8-9x0,2
Tubulars ceràmiques 9x0,8-10x0,4

13 .De canó seguit. Oblicus. Considerac. 1-3x0,5

14 .De canó seguit- inclinat. Gralitats 1x0,6
.Volta plana. De carreus 1x0,4-2x0,2
De totxo 2x0,6
.Còniques d'eix horitzontal 2x0,2-3x0,1
.Capialts 3x0,9

15 ,De revolució d'eix vert. Gralitats 1x0,6
.Esfèrica, Gralitats 1x0,4
De pedra 2x0,1
De totxo. Plec llibre, tabic, 2x0,9-3
De formigó 4
.Nínxol esfèric 5x0,3
,Racó de forn
.Parabòlica de revol 5x0,7-6
.Cònica d'eix vert.
.An.nular



16 .Váida, Gralitats 1
- De pedra i totxo 2x0,6
- Catalana de 4 punts 2x0,4-3x0,1
- Elíptica • .3x0,3
- Larninars de força 3x0,6

_~ Trompes 4

17 .Compostes
.Per aresta construcció 1-2x0,5
,Racó de Claustre,Constr, 2x0,5-3x0,4
.Esguitada i
.Acolzada 3x0,6

18 .Per aresta amb arestom indep. ;
Generalitats 1-3

19 .Anglonormandes
.Angleses 1-3x0,7
.Llunets

NOTA;
Mid, comentari al peu de 7,1, sobre arcs i voltes (i làmines) de

f .a.



ANÀLISI SEGONS CRITERIS

l.- Bases teòriques. Definició. Classificació. Tipologia. - :

- Inicia el tema amb el "concepte mecànic",
- La classificació dominant és la basada en la geometria? •" ;

- Després, cada tipus geomètric és descrit segons el material
emprat; totxo, formigó, ,.. • '" '- :

2.- Ressenya històrica.

No n'hi ha cap, Quan parla de la volta concrecionada diu entre
cometes que "l'exemple ple més típic és la "volta romana",

Els exemples de la cúpula -de St-, Pere -o -del Panteó són esmentats per
recolzar teories sobre l'estructura resistent- o composició material," •'
obviant qualsevol referència temporal o formal.

- Quan parla de les de racó de Claustre 6 acollada (acodillada)
esmenta Sta, Maria dei Fiori i el Museu Picasso, com exemples,

- En les voltes d'aresta, que són les que defineixen el gòtic, no té
més remei que traçar una somera evolució històrica lligada a l'evolució
dels problemes geomètrics. ' ;

- Les anglo-normandes i les angleses, les cita nominalment de forma
històrica, amb propòsits estrictament constructius; salvar grans llums,
simplificar la constrcció,

3.- Relació amb la forma arquitectònica; espacial, textural, ..."

- L'enfocament abstracte, predominantment mecànic i geomètric-de!L
tema, no deixa lloc a consideracions espacials i--forittaTsY;:? "=—•--".-•

- Vid, comentari en (2,-) solare St, Pere o el Panteó,

4.- Disseny dels elements,

-a, Unions,

-b. Relació amb els subsistemes contigus o altres. Descens de càrregues.

- Predomini de les consideracions mecàniques sobre qualsevol altra.
- Vid, comentari final (5,—), / . - _ . .

- ' " • • - • ' . , t " • " • - ' ' .

-c. Confort, - - '

N o . • . - . ' • • . : - • ; . ' . : • í..' - '. .• • •- :- •:•

-d. Durada,

-Cobertura de xapa metal.lica de la cúpula del Panteó,



5.- Execució, posada en obra;

-a. Normes. Replanteig, . • •- .;. - , ... i ,
-b. Procés.
-c. Precaucions.
-d. Medis auxiliars. - „

Escassísirnes referències a la necessitat- o no dels xindris, a la
disposició de les dovelles, a l'aparell, ,.,

En el PGR, en la lliçó 12, promet dos ternes que no desenvolupa en
els APTS; ,."-- • - - . . - .

- "Combinación con el resto de la construcción",
- " Ejecución de la bóveda y cimbras", '

6.- Controls; .
-a, d'execució,

. - -b, de recepc i ó.""• -

- No. .
- (Cap esment al desxindrament)
- Vid, comentari final (5,-).

7.- La lliçó de la patologia.

- Desviació de la línia de pressions a la tabicada, causa de les
rotures, per mala, execució o moviment,- en.-el- moment--de. construir—la. .

8.- Tècniques excepcionals.

- Solució holandesa de la volta per aresta; aresta de carreus, la
resta en totxo. Cpàg, 1, lliçó 17),

9.- Referències a la realitat actual.

- Atès que el terna ha estat portat al terreny niés abstracte
possible, no hi ha cap referència a situacions concretes; la volta
concrecionada té un "exemple típic; la romana" (!); no es fa cap
precisió sobre la localització geogràfica de -la volta tabicada, etc ,,,
encara que es descriu acuradament l'execució.

- Referència a Torroja i Nervi en les voltes laminars (pag. 9, terna
12).

- La "Catalana de 4 punts" la descriu dient que és "una solución
típica catalana".



SOLMOR l i 2.

ANÀLISI DELS APUNTS DE SOLA-MORALES.

TEMA 7.2.- ARCS

EXTENSIÓ, m espais/pàgs = ,.. = equivalent a 1,2 PÀG/T.
1 PÀG/T= 2400 espais,

El tema relatiu a ARCS ocupa, en el PROGRAMA DE SOLA-MORALES, les
lliçons 10, 10 annex, 11 i 44 (parcial) de les págs. (5+3+6) = 14
(x1,2) = ... pàg/T. Les làmines; (4+6) = 10 làmines,

«En SOLMOR2 les lliçons dedicades són les 10-11»,

L'arnidarnent és el següent;

LLIçó S U B T E M A N Ì PÀG7ÏT

10

10 annex

11

44

Definició
Concepte mecànic, Espeçarn,
Classificació
Traçat

Parts de l'arc, Nomenclat,

Xindris
Construcció dels de pedra
o blocs
Dels de totxo
Dels de formigó

Arcs i voltes de f.a.
Atirantarnents
Voltes laminars

m = 0,5
1fc-2 = 1,5
3-4 1/3 = 0,33
4 2/3-S 1/3 = 1,5

1-2K! =

6x0,6 =

3

1,5

l
2,7
0,6

=: 3

NOTA:
- Els apunts arriben solament a la lliçó 25; no tenim, doncs, el

text de la 44 (parcial); arcs i voltes de f.a.
- Aquesta qüestió surt separada de la resta, a causa de la divisió

en grups de materials: fusta, ferro, f.a.
El tema ARCS és present solament a SOLMOR I i SOLMOR II, Per aquest

motiu ha estat numerat 7.1, per relacionar-lo amb el de VOLTES
(ací 7,2).

Cal dir ací, que paral.lelament als apunts oficials que estudiem,
els ternes relatius a ARCS i VOLTES estaven desenvolupats en una



publicació més acurada de la pròpia ETSAB, l'autor de la qual és el
professor de la mateixa càtedra de SOLMOR, Fernando Bendalar.
Tantmateix, en ser editats l'any 1380, els inclourem a SOLMOR III,



ANALISI SEGONS CRITERIS

l.- Bases teòriques. Definició. Classificació, tipologia.

- Es fa una definició contraposant arc i llinda, sistemes
determinants, alhora d'arquitectures diferents. Es clou amb
consideracions sobre l'evolució i estat actual de l'arc (arc elàstic).

- Seguidament explica el comportament mecànic dels arcs, distingint
els-doveilats-o plàstics i els elàstics -o.moderns. ;.Teoria-de la linia'de
pressions,

- Conclou expressant, les condicions de l'espeçament.
- Tot seguit fa una classificació dels arcs segons llur forma

geomètrica, expressada en un quadre. Comenta les figures de les làmines
que il.lustren la forma de rotura dels arcs,

2.- Ressenya històrica, :

Molt abstracta i succinta, esmentant solament la diferència entre
l'arquitectura adintellada egípcia i la posterior (!) basada en l'arc
clàssic.

La resta del terna es desenvolupa amb un llenguatge en temps present,
excepte alguna acotació corn;

"Se usó en el Renacimiento", quan descriu ets carpanglls ó '"Muy '.
empleado en el gótico" en parlar deis de tranquil.

3.- Relació amb la forma arquitectònica; espacial, textural ,.,

Excepte a 1'inici, on contraposa l'arquitectura adintellada a
l'arquada (i encara amb una òptica mecanicista) no hi ha cap orientació
que permeti relacionar el sistema constructiu anib la forma i 1'espai
arquitectònics,



4,- Disseny dels elements;

-a. Unions.

Algunes referències al tall de la hedra, dels totxos, de les
armadures dels de f.a, ,.

-b. Relació amb els subsistemas contigus o altres. Descens de càrregues,

Explicació mecànica de l'arc.

-c. Confort.

No n'hi ha.

-d. Durada, -;:•.- ; : = - - --v :

No, excepte previsió de patologies derivades del funcionament
mecànic.

5.- Execució, posada en obra. :

-a. Normes. Replanteig
-b. Procés.
-c. Precaucions.
-d. Medis auxiliars, ...'-• T :•:'* -~i.¿ :-. ^ :.: " - -•:.-..-:•

La lliçó 11 hi és dedicada sencera,
Hi parla dels xindris i del desxindrament. .-



6.- Controls:
-a. d'execució,
-b. de recepció.

Remota al.lusió al moviment dels xindris i poca cosa més,
Citar pàg. 6, terna 1 1 ; "Construcción de arcos de hormigón1

7.- La lliçó de la patologia

Continus esments a la forma de rotura o col.lapse dels arcs per a
descriure llur funcionament mecànic i alguns mètodes constructius;
dovei les a montacabvall o esment dels arcs de formigó,

8.- Tècniques excepcionals.

No en cita cap.

9.- Referències a la realitat actual.

No n'hi ha, excepte la introducció dels arcs de formigó (i f.a.)
descrits molt somerarnent-,

La única referència a cassos reals es fa quan cita els cassos del
Pont de Rialto contraposant-lo a la Diputació de Barcelona en la pàg. 2
del tema 1 1 ,





SOLMOR l .

ANÀLISI INDIVIDUAL DELS APUNTS DE SOLA-MORALES I,

TEMA 8.1.- COBERTES. ESTRUCTURA ..- -,

EXTENSIÓ. NQ espais/pàg.= ... = 2880 equivalent a 1,2 PÂ6/T,
1 PÂG/T = 2400.

El tema relatiu a COBERTES. ESTRUCTURA ocupa, en el PROGRAMA
DE SOLA-MORALES, les lliçons 31, 32 i 42, .de les pàgs. ...

L'arni dament és el següent; . . . : - . .

LLIço SUBTEMA . N2

31 .De fusta

Elements; cavalls, corretges, .,

Triangulars simples, Peces, naus, ..

Variants, De pavelló

32 Entramats de fustes curtes

.Sistemes antics. Filibert Delorme

,Id. moderns; Hotzer, Stephan, ..

42 Descripció d'una coberta tipus

Cavalls. Tipus, Barres, Nusos, Corretges

Pòrtics

Arriostrats

No n'hi ha de f,a,

NOTA;
Atesa l'estructura del PGR SOLMOR, 1'ESTRUCTURA de COBERTA és.

dispersa en els grups; ELEMENTS DE FUSTERIA D'ARMAR I ESTRUCTURES
METAL.LIQÜES SENZILLES.



ANALISI SEGONS CRITERIS

l.- Bases teòriques. Definició. Classificació. Tipologia._„.

- El tema ja no és autònom sinó que està di luit en els diversos
grups segons materials (fusta, ferro, f,a,),

1 .- En el grup 1 "Construcción de madera" hi. ha els entramats de
fusta per a cobertes.

, Elements que composen un entramat, Nomenclatura.
. Tipus. : . - . . : .

- Sorprenent lliçó 32 titulada "Entramados de maderas cortas", que
va de Filibert- De 1 orme als sistemes Hotzer ... modems.

2,- En el grup 2 "Construcciones en hierro" hi ha els entramats arnb
una estructura semblant a la dels de.fusta.

- El darrer apartat "Pórticos metálicos" i "arriostrado" sembla ser
dedicat a entramats de naus industrials < ! ) . . . . -

2.- Ressenya històrica.

Solament lalliçó 32 que parla d'entramats amb "fustes curtes" parla
d'exemples antics d ' agues t. sis tema.



3.- Relació amb la forma arquitectònica: espacial, textura1, ...

No sembla haver-n'hi cap, .... r . -.-

4.- Disseny dels elements.

-a, Unions,

- Nusos en tots els cassos. ~ ' ~'

-b. Relació arnb els subs i s ternes contigus o altres. Descens de càrregues,

No. La pròpia estructura autornitzada dels apunts porta a la
desconnexió.

-c, Confort, -~ - - ; _ _ ;

No,

-d. Durada.

No.



5.- Execució, posada_en obra:,. _

-a. Normes. Replanteig.
-b. Procés.
-c, Precauc ions.
-d. Medis auxiliars.

No sembla haver-n'hi cap referència,

6.- Controls;
-a. d'execució,
-b. de recepció.

No,

7.— La lliçó de la patologia.

No,

8.- Tècniques excepcionals.

Patents ;
- Hotzer, Stephan,
- Reticulars de Zöllinger,

9.- Referències a la realitat actual.

- Patents anteriorment esmentades.

COMENTARI GENERAL;

- El tema d'ENTRAMATS o ESTRUCTURES DE COBERTA ha perdut la seva
individualitat, Apareix dissolt en el grup de materials (fusta, ferro)
corresponent, Aquest agrupament deixa fora de cavalls i entramats de
f.a., que no apareixen al grup corresponent.

- Escassa varietat de tipus, Sembla un tema tractat, superficialment
(possiblement a causa de l'automatització esmentada).

- Sembla prendre cos el grup de pòrtics per a naus industrials
(presumiblement) en el grup de ferro.

- Un regitzell de patents d'entramats de "fustes curtes" acusa
encara més la descontextualització i esquematisme del tema,



SOLMOR I.

ANÀLISI INDIVIDU«. DELS APUNTS DE SOLA-MORALES I,

TEMA 8.2.- COBERTES. REVESTIMENTS

EXTENSIÓ. NO espais/pàg.= . = 2880 equivalent a 1 ,2 PÀG/T,
1 PÀG/T = 2400.

El tenia relatiu a COBERTES ocupa, en el
SOLÀ-MORALES, les lliçons 22 i 23, de les pàgs. .

L'amidament és el següent:

PROGRAMA DE

LLIçó SUBTEMA N2 PÀG/T

22

23

Definició 1x0,4
Parts • -•>'- •- - - : : -: 1x0, 6-=3xO, 4 .-• :
De pedra i pissarra 3x0,6-4x0,5
De teu1a
Metàl.liqües
Plom. Al.lumini
Bronze, Coure
De fusta
De palla
De fibrociment

4x0,5-6x0,4
6x0,6-8x0,3
Ferro.

8x0,7
9-10x0,5

Terrats. Gralitats 1x0,7
A la catalana 1x0,3-3
De vidre i plàstic 4-5x0,4

0,48

l's2
2,28
2,28

0,34
1 ,80

0,84
2,76
1 ;68

16,68 PÀG/T

NOTA;
En SOLMOR I el tema de COBERTES barreja l'estruç jura i el .

revestiment i dedica un tema a Terrats. Tot això dins del grup anomenat
FORJATS DE SOSTRES I COBERTES.

Nogensmenys, 1'ESTRUCTURA està present, encara que dispersa, a les
lliçons 31 i 32 del grup ELEM, DE CARP DE ARMAR, i a la 42 del grup
ESTRUCTURES METÀL.LIQÜES SENZILLES. Aquests temes s'inclouen en el tema
8.1 COBERTES. ESTRUCTURES.



ANÀLISI SEGONS CRITERIS

1 .--Bases..teòriques*..Definició̂  Classificació. Tipologia.

- Definició exigencia! breu perd precisa,
- Classificació forçada: entramat (incloint-hi ,els envanets, ,

Nogensmenys.vid...TEMA 3.1) i forjat (ací inclou els materials de
revestiment).....- . .. ..

- Acceptable classificació dels materials de revestiment;
. Pétris (naturals i artificials).
. Metal.li es (durs i tous).
. Fibrosos.
. Plàstics. i

2.— Ressenya històrica.

Pràcticament inexistent.
"Piedra en lajas; es un método histórico" i prou.

3.- Relació amb la forma arquitectònica: espacial, textural, ...

Cap ni una.

4.- Disseny dels elements, . , . -

-a, Unions. . . .

- Escassa descripció dels entramats esbandint el tema en i sola
plana (1, 22 PÄG/T). .

-b, Relació amb els subsistemes contigus o..altres. Descens de càrregues.

- En la definició, diu literalment que una de les funcions de la
coberta és cobrir l'estructura de l'edifici,

-.Breu.però bona .lliçó _d.e moviments, es tanqui ta t_, etc ,,, en la
definició, on inclou.que la coberta ha de ser independent de
1'estructura,

' i- '•

-c, Confort, • ^ • • . : , „ . . - . ' . . . - . •?. .. •.-:•

- Definició exigencial; - protecció inclemències.
•,.-..- .".-• estructura. . .

- - r aïllament tèrmic i acús.tic, --_•

-d, Durada.

- Vid. b) i c).
- Escassa referència al pendent..



5.- Execució, posada en obra;

-a. Morenes. Replanteig.
-b. Procés.
-c. Precaucions.
-d. Medis auxiliars.

No n'hi ha cap referència, No es diu rés del replanteig, de l'ordre
de col.locació, alguna cosa sobre morters en la teula, ganxos en la
pissarra i poca cosa més.

6.- Controls;
-a. d'execució,
-b. de recepció.

No n'hi ha,

7.— La lliçó de la patologia.

Alguna cosa sobre els corrents electrolitics i la corrossió de les
planxes metal.1iques,

8.- Tècniques excepcionals.

- Cavalls Tekton de ferro i fusta,
- Teula d'escates, emprada pel Modernisme català (pàg. 5, tema 22),
- Cobertes de fusta (Finlàndia),
- Transcriure el sorprenent text de l'ap. 6.2. pàg, 8, terna 22,
- Coberta d'aigua a Anglaterra,
- Solera flotant transitable,
- Breu referències a cobertes transparents i lluernàries.

9.- Referències a la realitat actual.

- Per a les cobertes de pissarra es remet al Schmitt.
- Nomenclatura catalana; "Salt de garça" i "Hata per canal" encara

que diu que són el mateix (SIC). COMPROBAR-HG AL BENAVENT CATALÀ).





SOLMOR I.

ANÀLISI INDIVIDUAL :DELS.APUNTS -DE ̂SOLA-MORALES--!,

TEMA 9.- ENTRAMATS VERTICALS

EXTENSIÓ. NO espais/pàg.= ,,. = 2880 equivalent a 1 ,2 PÀG/T.
.. ; 1 • PÀG/T =2400,

El terna relatiu a ENTRAMATS VERTICALS ocupa, en- el PROGRAMA
DE SOLA-MORALES, les lliçons 30, 41 i 44 (parcial), de les pàgs. ...

L'amidament és el següent:
No hi ha apunts, Solament PGR (aquest s'acaba al T. 25)

L L I ç ó S U B T E M A N 2 ; P À G / T

30 Entramats verticals de fusta .-:
- Parets de troncs i taules

. -. Entramats pròpiarnent^Disposicions
- Nomenclatura s:
- Unions
- Forjats : "i ¿.

41 Entramats verticals de ferro
- Casos senzills - ¡ : .- ,: .
- Composic ió
- Perfils, Unions
- Arriostrament
- Forjat

44 Pòrtics de f,a. va a TEMA 1 1 ESTR. PORT.

NOTA;
- Aquest tema no figura autònomament als PGR SOLMOR I i II sinó que

està dispers en vàries lliçons (6 bis, (7 a SOLMOR II) 30, 41 i 44
parcials).

Pròpiament, en la línia tradicional, ací estudiarem tan sols les 30,
41 i 44. La 6 bis (7) malgrat el seu títol: MUROS DE ENTRAMADO serà
estudiada en el TEMA 11 ESTRUCTURES PORTICADES.

- La dispersió en lliçons (30, 31 i 34) no correlatives obeeix a
l'agrupament general en construccions de FUSTA, FERRO i F.A,

- Llurs continguts, són quelcom reiteratius dels corresponents al
TEMA 6 bis (7).



ANÀLISI SEGONS CRITERIS

l.- Bases teòriques. Definició. Classificació. Tipologia.

— ,--iB -bis_£7J.)_JntrQducí:ió_ i.r.ansppsa.n.t._en..tramats .a ESTRUCTURES
PORT I CADES.

. De fusta, .¿.--.r-,'., '.-..s-.-.. '•,''.'.':-. ; :.•••. .....;. .:;_

De f, a, ..... . .
- (30) De fusta.

, Parets.
.Entramats pròpiament,
,. Disposicions.
, Nomenclatura,
. Unions,
. Forjat,

- (41 ) De ferro,
. Composició.
. Perfils. . . • • - .
. Unions, _________________ _
, Arriostrarnent,
. Forjat. _______ ....... ______ .. . .

- (44) De f. a.
. Pòrtics de f .a.

2.- Ressenya històrica.

Molt tímides al·lusions.
"En la arquitectura moderna se ha impuesto un sistema mecánico de

construcción ..." ,....,: ' ;
"Los muros de entramado no son nuevos en la arquitectura ,.," (terna

6 bis, pàg. 1).



3.- Relació amb la forma arquitectònica; espacial, textura!, ,..

No n'hi ha atès el planejament, gairebé estrictament mecànic del
terna,

4.- Disseny dels elements,

-a. Unions.

Solució dels nusos segons material enprat.

-b, Relació amb els subsisternes contigus o altres. Descens de càrregues.

Concepte mecànic d'entramat i (Estructura porticada).

-c. Confort,

-d. Durada.

5.- Execució, posada en obra;

-a. Normes. Rep1ante i g.
-b. Procés.
-c. Precaucions.
-d. Medis auxiliars.

No es preveu, en rnanacar els apartats, gran dedicació a aquest
apartat,

Possiblement, quelcom sobre l'execució dels forjats.

6.- Controls;
-a. d'execució,
-b, de recepció.



7.- La lliçó de la patologia. ; „. : • . : .-,.„. : :-

Fragilitat del comportament mecànic dels nusos-en els de fusta,

8.- Tècniques excepcionals.

Contratxapats, planxes de guix, en el forjat dels de fusta (06 bis)

9.- Referències a la realitat actual.

- "Modernamente las uniones se hacen con adhesivos que reaccionan
químicamente con la madera y pegan bien (calor, caseína)" (terna 06 bis,
pàg, 4).



SOLMOR I.

ANALISI INDIVIDUAL DELS APUNTS DE SOLA-MORALES I.

TEMA TO I - PEUS DRETS

EXTENSIÓ. IMQ espais/pàg.= ... = 2880 equivalent a 1,2 PÀ6/T,
1 PÀQ/T = 2400,

El tema relatiu a PEUS DRETS ocupa, en el PROGRAMA DE
SOLA-MORALES, les lliçons 39 i 43 (parcial) i 87-92 = 2 lliçons, de les
pàgs....

L'arnidament és el següent;

LLIço SUBTEMA IMS PÄG/T

39 Suports aïllats metal.lies. Gralitats
Secció transv,, base i capitell.
De ferro colat. Inconvenients.
Secció base i capitell.
De ferro laminat. Formes.
Dimensionant. Base i capitell.
Unió arnb les bigues.

43 Pilars de f .a.
Comprimits, Arm, long. i encercolat.
A flexió, Arm. simple i doble.

87 - De fàbrica: que sustenen arquitrans.
Exemples històrics

- De pedra; De carreus, de totxo;
Que sustenen arcs. Estabilitat,
Espeçament, Exemples històrics.
Desplombs i correccions,

- De fusta, Càlcul. Fustes adients,
Detalls. Varis pisos,
Suport de bigues,

- De ferro colat. Càlcul. Construcció.
Varis pisos. Detalls, Exemples,
Inconvenients.

- De ferro laminat. Càlcul. Detalls,
Varis pisos. Bigues, Foc,

- De f,a. Armadures. Càlcul. Varis
pisos, Perfils métal.lies formigonats.
Formigó centri fugats,



NOTA;
- El tema ia no existeix autònomament-. Es fa dispers en altres

temes; peus drets metal,1 ics, pilars de formigó.
En l'esquena del PGR de SOLMOR l i - I I , els de fusta-i pedra no hi

tenen -cabuda, — — — - —
— - Ets ARTS-solament cobreixen fins la lliçó 25, de.manera que no

tenim ni text ni il.lustracions,



ANÀLISI SEGONS CRITERIS

1.- Bases teòriques. Definició. Classificació. Tipologia.

- Ultra el fet que els metal,lies estiguin situats'en lliçons
diferents dels de f,a., a causa de l'agrupament de ternes segons
materials l'esquema teòric és també diferent; :

a) - Secció transversal
en els metal.lies.

- Base i capitell,
- Unió amb les jàsseres, -

b) - Comprimits i a flexió i armat corresponent,
L'esquema a) és el clàssic i el b) ja és l'específic del f,a,

- Entra directament en el terna; sense preàmbuls,
- Tipus; de pedra, de totxo, de fusta, etc ,,,
- En cada tipus. Càlculs, detalls, entrega de bigues, diversos

pisos, De vegades, exemples històrics.

2,- Ressenya històrica.

No n'hi ha,
En els de pedra i fusta, si,

3,- Relació amb la forma arquitectònica; espacial, textura1, ...

No n'hi ha, "•-'•'•

Solament en els de pedra que reben llindes i arcs (o sia,'•f ins
l'Edat Mitja) :

Els altres materials, no, ;: : "' -"

. .. ¿ ;_' r : .•; •. £•:'.-; ". B i ¿ c r. ; n _



4.- Disseny dels elements.

-a. Unions. z¡^.*.,-.-;~ ' ••r --- -. • '-;¿:-~- ""• - - - - - : •• --: .-.•• r.- ---.- .-. -

- Estudi separat de la secció transversal, base i capitell.

- Sempre detalls constructius."Bases, fustes, capitells.

-b. Relació amb els subsistences contigus o altres. Descens de càrregues,

- Dimensionament i unió arnb les jàsseres en els metal, lies.
- Armat en els de-.f,a. , ...... „

- En tots els cassos; - com s'hi recolzen les bigues.
. - serveixen diversos pisos,

-c. Confort. . .
NO ... - . .:,-...;. ¿:- .;;'," ' -„ ' ~ \.

-d. Durada.
No.
Foc en els de ferro.

S.- Execució, posada en obra;
-a. Normes. Replanteig.
-b. Procés.
-c. Precauc ions.
-d. Medis auxiliars.

No sembla haver-hi rés.---^W . - • - - - / : -: ,
- Sí en el ferro colat.
- Sí posada d'armadures en els de f.a,, i prou.

6.- Controls; . ... ^ ...... ^
-a. d'execució,
-b. de recepció,

No n'hi ha.
No (verticalitat, no) (!)
Potser que en el text, sí,

7.- La lliçó de la patologia.
No n'hi ha.
- Desplombs dels de pedra,
- Inconvenients dels de ferro colat.
- Foc en els laminats,

8.- Tècniques excepcionals,
No n'hi ha,

9.- Referències a la realitat actual.

No n'hi ha.



SOLMOR I.

ANALISI INDIVIDUAL DELS APUNTS DE SOLA-MORALES I,

TEMA 10.2.- ESTRUCTURES PORTICADES (NOTA)

EXTENSIÓ. NO espais/pàg.= ... = 2830 equivalent a 1,2 PÀG/T.
. i PÀG/T = 2400.

El tema relatiu a ESTRUCTURES PORTICADES ocupa, en el PROGRAMA
DE SOLA-MORALES, les lliçons 6 bis SOLMOR I i 7 SOLMOR-II, 42.(parcial)
i 44 (parcial) i 86, de les pegs, ,,,

(Els apunts solament cobreixen fins la lliçó 25)

L'arnidament és el següent:

LLIçó SUBTEMA N2 PÂG/T

6 bis (7)

42

44

Esquema mecànic dels UÍUES. d'entramats
, Entramats de fusta. Gralitats
. PIementeria
. De ferro. Gralitats, Acer, Perfils,
, Unions -• ..,_,.,.
.De f.a.. Recolzament
, Juntes de dilatació
, Reblert dels entrepanys en tots casos
. Prrotecció de les de ferro

Pòrtics metal,lies
Recolzaments simple, àrtic, i empotr.
Arriostrarnents . . . . . .

Pòrtics de f,a.

NOTA;
- és probable que aquests PÒRTICS METÀL.LICS (de la lliçó 42),

siguin solament els de les naus industrials, doncs estan situats al terna
COBERTES,

- El tema 6 bis~"(7) és un intent d1 introduif'riajnqya-matèria de
ESTRUCTURES PORTICADES, abans dispersa (tot i que,no es mante);en altres
lliçons, seguint l'agrupament en construccions de'FÜSTA, FERRO.:;.! F.-A. ..

- No disposant, els apartats de les 42 i 44, pot presurnir-rse ..la 06..
bis (7) com una mena de síntesi del tema,



ANÀLISI SEGONS CRITERIS

1.- Bases teòriques. Definició, Classificació. Tipologia.
El tema 6 bis (7), únic -del que "d i ¿posem apunts, té la següent

estructura; --------------------------- - ---------- ..... ------ ----------- .....
-------- O,- — Esquema mec àni-c. — ----------- ............. -

1 .- De fusta.
2.- De ferro. "'-•'• ..... '•-- :- --*••' %': •••'*•' '•-'•—- > : - • -

__ _ o _ rv¿=. f » _ _" -3 , ' US T",«", — ..... • ......... ••• • -— ' .- . -.

------- L j ] -el --desenvolupa sencer; entramats i reblert,
El 2; Gralitats, acer, perfils, unions, elements (pilars, jàsseres,

. . ) - - •- ' : • . • • - • - . - . .. .. • - , : . . . . . . . . . .
El 3; Gralitats, suports, nusos, junts dilatació,,
Finalment; Reblert d' entrepanys en 2 i 3, ; •

Proteccions en 3,

2.- Ressenya històrica,
i
"En la arquitectura moderna se ha impuesto un sistema mecánico ..."
"Los muros de entramado no son nuevos en la arquitectura ..."

1). -

3.- Relació amb la forma arquitectònica: espacial, tex turai, ...

- No n'hi ha, atès el tractament gairebé exclussivament mecànic i
estructural del tema,

- "Sin embargo, a causa del suplemento de trabajo que originan en el
encofrado y por razones estéticas se construyen muchas veces sin
acartelamientos, (06 bis, pàg, 12),

4.- Disseny dels elements,
-a, Unions.

-Sí, en tots els grups,
- Cantonades, •

- Armadura especcïfica,

-b. Relació amb els subsisternes contigus o altres, Descens de càrregues,

- Relació amb els fonaments en els de f, a,
- Reblert o plementeria,
Anàlisi d'un gratacels,
Forjat d'una estructura porticada,

-c. Confort.
--Comportament positiu davant -del soroll i el ci i ma de la

plementeria de xapes lleugeres de fusta amb reblert de turba, encenalls
o materials porosos,
- d , Durada. ' ' " " , " ' " ' . - . • - <

- Protecció dels de ferro,

S.- Execució, posada en obra;
-a. Normes. Replanteig.
-b. Procés. -
-c. Precaucions. " -
-d. Medis auxiliars. •'••'•• • - '



Referències laterals plantent.
- Detalls constructius d'una estructura de ferro.
- Cantonades.
- Forjat.
- Armadura dels de fàbrica,

6.- Controls;
-a. d'execució,
-b, de recepció.

Precisió en l'execució de les de f, a, ípàg, 11, 06 bis) (normes DIN
1045) (!)

7.- La lliçó de la patologia.

- Possibilitat de figures en les unions empotradas del f.a, (!),
Recomana peus de pilars arti cu, lats (!!!)

- Junts de dilatació,
- Curiosa protecció dels sortints de les jàsseres amb escopidor de

fibrociment (!) (pàg, 15, 6 bis, fig. 165)
- Protecció de totes les estructures sobretot de les metàl.1 (pàg,

15, 06 bis),

8.- Tècniques excepcionals.

'Sistemes d'encolat en les estructures de fusta,
- Planxes de guix formigó lleuger en la plernenteria de les

estructures de fusta,

9.- Referències a la realitat actual.

- Al,lusió als entramats de Madrid, el País Vasc i Centre Europa.
- "La tendència actual es independizar estruç tura Intente cada piso,

,.. fue muy usado en Madrid ,,, La arquitectura centro-europea nos
presenta un caso muy típico ..."





SOLMOR I.

ANÀLISI INDIVIDUAL .DELS APUNTS DE SOLA-MORALES I

TEMA li.- REVESTIMENTS

EXTENSIÓ NQ espais/pag.= ... = 2830 equivalent a 1,2 PÀG/T.
f PÀG/T = 2400,

El terna relatiu a REVESTIMENTS ocupa, en el PROGRAMA DE
SOLA-MORALES, les lliçons 21, de les pàgs. 3x0,2-5x0,2.

L'amidament es el següent;

LLIçó SUBTEMA,,,. ^_¿1J.?: :fr,_ .. s N2, P;AG¿T - -,

21 [Forjats lleugers, Aisl, term,
i acústic.
Panells de sòl prefabricats] 3x0,2-5x0,2

$ Cel rasos. . --<i;. _ .-. _ . ••

[Paviments]

NOTA; . , - . .
* és un tema situat a l'imnterior de la lliçó 21 anomenada "forjados

ligeros", del grup FORJADOS DE SUELOS Y CUBIERTAS <!).
# En la taxonomia emprada per SOLMOR I, no hi ha cabuda pels

Revest i men ts trad ici pna1s, estesa, xapats, alicatats. etc .,,



ANALISI SEGONS CRITERIS

1,- Bases teòriques. Definició, Classificació. Tipologia.

— Extravagant situació del PAVIMENT i CEL RASOS en un apartat
anomenat "forjats lleugers".

Incapacitat de la taxonomia SÖLMOR I per acollir «Is paviments i els
revestiments ni de manera tradicional ni de cap altra,

— Cel rasosv Adherits "lliscat" directe.
- Penjats; - tipus Staff (n.d.l'ft).

- Planxes + entramat. •" " - -

2.- Ressenya històrica.

No, •- •

3.- Relació amb la forma arquitectònica; espacial, textural, ...

Necessitat del cel ras no solament per raons estètiques, sinó
d'aïllament.

4.- Disseny dels elements.

-a,- Unions,

-b, Relació amb els subsistemes contigus o altres. Descens de càrregues.

Tipus extrany de forjat lleuger que incorpora (no se sap com) la
part resistent, els revestiments-de sòl i de sostre (!) a més de les
instai.lacions.

-c. Confort, '

Valor del cel ras com elelemt de suport de l'aïllament tèrmic i
acústic,

Extranya asseveració de que 1'encanyassat sencer és aïllat acústic
(!).

-d. Durada



5.- Execució, posada en obra,

-a, Normes. Replanteig.
-b, Procés.
-c. Precaucions.
-d. Medis auxiliars,

6.- Controls:
-a. d'execució,
-b, de recepció.

7.- La lliçó de la patologia.

8,- Tècniques excepcionals.

Vid, 4 b. extrany forjat- lleuger t

9.- Referències a la realitat actual.

- "En Alemania se utiliza un tipo de tejido llamado Bacula en el que
los listones tienen forma triangular (fig, 11). El grueso no rebasa los
2 cm," (segurament pres del BASSMU, com les que segueixen; vid. làmina
107 dels apunts personals de BASSMU),

- Teles metal.liqües especials: Rabbits (sic), Strans.
- Cap esment a la dimensió local de l'encamsat-,





SOLMOR I.

Í

TEMA 12 - PAVIMENTS

EXTENSIÓ, NQ espais/pàg.= ... = 2880 equivalent a 1,2 PÂG/T,
1 PÀG/T = 2400.

El tema relatiu a PAVIMENTS ocupa, en el PROGRAMA DE
SOLÀ-MORALES, la lliçó 21, de les pàgs. 5

L'amidament és el següent:

LLIço SUBTEMA N2 PÀG/T

21 Paviments 21 ífc) x 1,2

Aquest tema és a la lliçó 21 dedicada a "Forjats lleugers".

La lliçó 21 figura en el Grup dels apunts Solmor anomenat
"Revestimientos de suelos y/cubiertas".-(!>-que comprèn; ; ;

1) Suelos ligeros.
1) Paneles de .suelo prefabricados ;: '--, ru; -:. . :, .. ;
1) Cielorrasos. .-..." ,. .. . . • - . ,-. . ,.._-.;: •-...•;. r-,-. -..•• . .. . - • . . • - , :
1) Pavimentos.

Els 1) són una mena de soleres per a forjats. —
El 2) és un tipus extrany, descrit i representat esquemàticament, que
incorpora la part portant, ,:la.-.zona aïllant,¡i el,, .cej-ras. No és possible
fer-ne,..la;crítica, atesa la pobresa rde ria desçrj pe ió ;i 1'^esquematisme
del dibuix. - • • • . : „ : : ; ; r ••• :. •-.. ,·i....... •:- ,
Els Cel-rasos els estudiem en la FITXA 1 1 ,

Els PAVIMENTS, que estudiem en la present FITXA 12, ocupen solament lè
pàgina dels apunts;. .. . . - . - . . : >. , , . ,



ANÀLISI SFfìOMS CRITERIS

l.- Bases teòriques, Definició. Classificació. Tipologia, .—

Definició de caire funcional; "Sirven para evitar el desgaste
del suelo resistente, y además para proteger la estructura", Embolica
que fa fort!

No parla en absolut dels materials utilitzables per a
PAVIMENTAR!!!!! Solament dels que hom fa servir per a aïllar, acollar,
etc ! ! !

2.- Ressenya històrica.

No en fa cap, • " :

3.- Relació amb la forma arquitectònica; espacial, textural, ...

Cap ni una ! ! -

4.- Disseny dels elements,
«

-a. Unions, . . ._ .

Assegura que cal aïllar-lo molt be de L'ELEMENT PORTANT! i cita els
materials utilitzables: fang, sorra, cendres, ...que serveixen de
COIXINET! ! ! ! • - • •-

-b. Relació amb els subsistemes-contigus o altres. Descens de càrregues.

En la mateixa línia que el que hem esmentat a -a), parla d'un
element de plàstic o goma que separa, recolza i aïlla !!!!

-c. Confort, ;•• " . • • . • • • ' - • - • : :

Sense variar el discurs d1-a) i -b), esmenta una capa contínua i
adherent de MORTER POBRE, per tal d'adherir fàcilment; cal que sigui
PORÓS per a augmentar 1'INSONORITAT!! !

-d, Durada,

Continúa el raonament, al.ludint a 1'ESTANQUITAT, que obliga a una
capa impermeable entre el terra i la capa aïllant. Pot ser de cartró,
formigó ric, etc ! ! ! !



5.- Execució, posada en obra;

-a. Normes. Replanteig,
-b. Procés.
-c. Precaucions—--"——
-d. Medis auxiliars.

No res.

6.- Controls:
-a, d'execució,
-b, de recepció.

Cap ni un.

7.- La lliçó de la patologia.

No res.

8.- Tècniques excepcionals.

TOT EL TEMA ÉS EXCEPCIONAI MENT CONFÚS.

9.- Referències a la realitat actual.

Ni una.



COMENTARI GENERAL:

Probablement, sigui el tema més desastrós dels apunts de SOLMOR I i
II, Cap base teòrica, cap referència històrica (on han anat a raure les
magnifiques ressenyes del passat ?), cap classificació, cap indicació de
materials. Una exiranya i desviada obsessió per 1'aïllament,
possiblement per haver sentit, tocar campanes i ni saber d'on ve el só.

és probable que un tema inclus en el programa per pur compromís, fos
explicat sornerament i transcrit per la Comissió d'alumnes, de manera
confusa.

La pròpia localització, en un racó de forjats lleugers en el grup de
forjats de soïs i cobertes denota", tanmateix," una escassa voluntad de
tractar adecquadament el terna. \

El resultat final és absolutament deplorable.



SQLMOR I.

ANÀLISI INDIVIDUAL DELS APUNTS DE SOLA-MORALES I,

TEMA 14 2 - FAÇANES

EXTENSIÓ. NO espais/pàg.= .,, = 2880 equivalent a 1,2 PÀG/T.
1 PÀG/T = 2400.

El tema relatiu a FAçANES ocupa, en el PROGRAMA DE
SOLA-MORALES, la lliçó 1, de les pàgs. ...

L'am i dament- és el següent;

LLI ço SUBTEMA N2 PÀG/T

NOTA;

En aquest autor el terna FAÇANES és INEXISTENT, incomprensiblement,
atès que era l'únic curs que podia tractar-lo.

L'estructura del programa ho provoca:
- Els "murs cortina" són estudiats a "murs sustentats" de

tancament,
- Els "murs sustentats" són les fàbriques!





SOLMOR I.

ANÀLISI INDIVIDUAL DELS APUNTS :DE SOLA-MORALES I

TEMA 14.4- MUR CORTINA

EXTENSIÓ. NO espais/pàg.= ... = 2880 equivalent a 1,2 PÀS/T.
1 PÂG/T =12400.

El tema relatiu a ' MURimTIÑA-'-tícuparj^érr 'el'- PRDGRAMA "DE
SOLA-MORALES, la lliçó 7 (parcial), de les pags. ...

L'arnidament és el següent; -

LLIçó SUBTEMA - N£ PÀG/T

7 Definició 1x0,4

Classificació. Avantatges i inconvenients 1x0,4-2x0,5

Tipus 2x0,5-3x0,2

Ancoratges 3x0,8

Aïllament tèrmic i acústic 4-5x0,1

CEnvans i tempanellsD "

NOTA;
La lliçó 7 està dividida en 7,1 i 7,2, corresponents a taur cortina i

envans respectivament, dins l'epígraf comú; Murs susténtate de " :

tancament,
(Apareix per primera vegada el concepte d'envà, diferenciat del de

HUR) - "' " ' "'"" '"• " "-
El títol de la lliçó 7 és ; "Muros sustentados de cerramiento,

Tabiques y panderetes." --



ANÄLISI SEGONS CRITERIS

l.- Bases teòriques. Definició, Classificació, Tipologia,

- Definició"de façana lleugera,
- Penjades i recolzades.
- Avantatges i inconvenients,
- Tipus; panells i retícules.
- Ancoratges.
- Aïllament tèrmic i acústic,

2.- Ressenya històrica,
Brevissima referència a la façana tradicional. \

3.- Relació amb la forma arquitectònica; espacial, textural, ...
No n'hi ha. . - ,

4.- Disseny dels elements,
-a. Unions.

- Esquemàtica referència als sistemes d'ancoratge. :
-b, Relació amb els subsistences contigus o altres. Descens de càrregues,

-En la pròpia" definició i tipologia hi ha inclosa la relació amb els
forjats,
-c, Confort.

- Avantatges i inconvenients t enumeració. . ... -
- Apartat dedicat Íntegrament''(-f, 3 PÀG/T) dedicat a l'aïllament

tèrmic i acústic,
-d, Durada.

- Problemes de corrossió i protecció (vid, c) contra el vent, foc,
pluja,etc ...

5.- Execució, posada en obra;
Pràcticament inexistent,

6,- Controls;
-a, d'execució,
-b. de recepció.

No. Breu esment als mecanismes de reglatge.

7.- La lliçó de la patologia, '...''....'.
Vid. 4.d.

8,- Tècniques excepcionals.
No n'hi ha.

9,- Referències a la realitat actual.
No, excepte el propi concepte de sistema no tradicional.



SOLMOR I.

ANÀLISI INDIVIDUAL DELS APUNTS DE SOLA-MORALES I

TEMft 1 5.1 .- ENVANS

EXTENSIÓ. NQ espais/pag.= ,,, = equivalent a 1,2 PÀG/T.
1 PÀG/T = 2400,

El tema relatiu a ENVANS ocupa, en el PROGRAMA DE
SOLA-MORALES, les lliçons 07.2, de les pegs. ...

«En SOLMOR 2 el terna és en la lliçó 8 ».

L'arnidament és el següent;

LLIçó SUBTEMA N2 PÀG/T-

7 (.7.2') Gralitats. Classificació 1x0,4

De totxo; de gruix; de ciment ràpid. 1x0,6-2x0,8

Id. armat 2x0,2

Diarrebossat armat

D'estructura projectat 2x0,8

De f.a -3x0,3

De plaques o planxes

D'entramat 3x0,4

De rajols de vidre armat 3x0,3

Envans mòviIs (SOLAMENT EN SOLMOR 2)

NOTA;
- Vid. nota terna 14 bis,
- Apareix l'ENVÀ de forma autònona del MUR, per primera vegada.
- El terna és un apartat- que fornia part de la lliçó 7 (8 a SOLMOR II)

dedicada a MURS SUSTENTATS.
- L'apartat es titula específicament; "Tabiques y panderetes".



- No hi ha relació entre els apartats del PGR i els dels APIS, Ací ,
estudiem aquests darrers

- Les diferències entre SOLMOR I i II són explicades a l'apartat 1 ,-
següent, .„.: . . . . . . ' . ' . -

ANÀLISI SEGONS CRITERIS

1.- Bases teòriques. Definició. Classificació. Tipologia.

- Definició.
- Classificació propera a l'actual, sense que hi sigui explicita,
- Desenvolupament dels tipus.
- Distingir entre apartats PGR i APTS. •
PGR, Tabiques y panderetes; - Tabiques Rabitz, Monier, etc.

- Materiales modernos para tabiques,
- Tabiques móviles (Afegit a SOLMOR II)..

APT, Generalitats. Definició; Separació; poc gruix; no portants,
materials constitutius; llista dels
que després estudiarà.

De totxo.
Etc. (Vid pàg. anterior)

2.- Ressenya històrica.

No n'hi ha,



3.- Relació amb la forma arquitectònica: espacial, textural ,"-...
No n'hi ha,

4.- Disseny dels elements,
-a, Unions.

- Horter adients en els de totxo, guix, ciment ràpid (sic),
- Curiosa llista de 3 mètodes de fer el tempanell; i ?? horitzontal

" diagonal!

-b, Relació amb els subsisternes contigus o altres. Descens de càrregues,
.... - Relació amb els bastiments,
- Amb les de forní, dels forjats Cpàg," 4) .- '•"- '•-•?•"• •" - 1^:3-. c ^
- Reforç dels de totxo, amb doblats diversos.

-c . Confort,
- Desmontabili ta t dels d'entramat,
- No esment a l'aïllament, •

-d, Durada, • ' • • -
— Efecte de la rigidesa del morter en les deformacions de l'envà.
- Superioritat de l'envà doblat sobre el de totxana,

5.- Execució, posada en obra;
-a. Normes. Replanteig.
-b. Procés.
-c. Precaucions,
-d. Medis auxiliars.

Somera descripció de l'execució en els de totxo,
Descriu l'enllardat del tempanell.
Cal mullar els totxos, per que no xuclin l'aigua.

6.- Controls;
-a, d'execució,
-b, de recepció,

No n'hi ha,

7.- La lliçó de la patologia.

- Deformacions del forjat.
- Efecte de la rigidesa del morter.
- Junts de dilatació en els de vidre armat.
- Escarres provisionals en els bastiments de fusta per absorbir

l'empenta del morter de guix.
- Cura en les deformacions del forjat en els de plaques o planxes.



8.- Tècniques excepcionals.-.- .•-.i ,1 _ r ; : :, - : - - -

- De totxo armat (proust),
- D'arrebossat armat (Rabitz), ;̂ . : r;::r. , - -
- De f,a, (Monier),
- D'estuc projectat- (Torcred).
.- Extravagant dossificació per als d'arrebossat (hi entra una part

de borra o pel de vedella).
- Envans triples;
- *** en ampits de terrats; 2 gruixos exteriors d'aparell

horitzontal-i el del mig diagonal. (insòlit)

9.- Referències a la realitat actual, ;

Patents esmentades a 3,
"Los tabiques de ladrillos son los más usados,,,"
- Envans de tanca d'obra, reforçats amb diagonal, (No cita

específicament la seva condició local),
- Tot està descrit en llenguatge de temps present i fan plensar que

són habituals, és una falacia.



FITXES I T C

S.I . . IS. SOLMOR 32

ANÀLISI INDIVIDUAL DELS APUNTS DE SOLA-MORALES 2.





SOLMOR II.

ANÀLISI INDIVIDUAL,DELS. APUNTS DE SOLÀ-MORALES II

TEMA II.- FÀBRIQUES.

EXTENSIÓ. NO espais/pàg.= 2880 equivalent a 1,2 PÀG/T.
1 PÀ6/T= 2400.-espais.

El tema relatiu a FÀBRIQUES ocupa, en el PROGRAMA de SOLMOR II les
lliçons 4 a 6 =3, . ..

- Cal aclarir que , malgrat- estar el tema epígrafiat sota el nom
general de MUROS, el contingut- de les lliçons 4, 5 i 6 corrrespòn al de
FÀBRIQUES.
Les lliçons 7, 8 i 9, són pròpiament de MURS; La 7, els d'ENTRAMAT (que no
figurava a SOLMOR I), la 8 els SUSTENTATS i la 9 els OBLICUS i la
COMBINACIÓ DE MURS (que a SOLMOR I ocupava dues lliçons).
L'arnidament és el següent:

LLIçó

4

5

6

Monolítics
(+4 larn)

Pedra nat.
(+4 làrn)

Artif+rnixtos
(+3 làm)

SUBTEMA

Definició
Tàpia
Formigó
Definició
Car reus
Maçoneria
Carreuó
Aplaçats
Blocs
Prefabr
Totxo
Mixta

N2 PÀQ/T.

1,5
1,3
H,4
1,56
4,44 - -r - :

2,1
0,6 ;
2,4 No a SOLMOR
2,1
1,2
4,2
2,04
35,34 PÀG/T.

Les diferencies de contingut respecte de SOLMOR I són les següents:
LLIÇÓ 4; Murs de tàpia, Desapareix Execució de la fàbrica i Arrebossat
dels murs, ' . - . .

Murs de formigó. Apareix Comportament, de les fàbr de formigó,
LLIçó 5; Murs de.carreus. Desapareix Regles generals,

Murs de maçon. Desapareix Encoixinats,
APLAÇATS. Tema nou.

LLIÇÓ 6; Sense variacions,



ANÀLISI SEGONS CRITERIS.

1.- Bases teòriques. Definició, Classificació. Tipología.

Fa una definició tradicional,
A la lliçó 4 es fa una classificació dels MURS segons:

1.- Llur funció,
2,- Llur geometria.
3,- llur estructura material,

El grup 3.- fóra el que correspondria al tema FÀBRIQUES,
Més tard, a l'ap. 1.1.3, hi figura una subclassificació de 3,-;

Monolítics Tàpia, :
Formigó, ;

Espeçats De pedra natural. Carreus
Carreuó,
Maçoneria

De pedra artific. Aplaçats,
Totxo,

Aquesta classificació no es segueix estrictament, doncs el terna 04 es
titula "Muros de estructura monolítica, el 05 "Muros de piedra natural" i
el 06, titulat "Muros de materiales artificiales y mixtos" comprèn l'estudi
dels blocs de formigó, del toixo i de la fàbrica mixta.

Tot seguit entra en l'estudi individualitzat de les fàbriques, amb una
breu introducció en cadascuna, la més extensa, la del totxo.

2.- Ressenya històrica.

No n'hi ha pròpiament. És més, en el CARREU tracta els aparells
clàssics com si fossin moderns."La mateixa cosa succeeix a MAçONERiA, on
els opus romans s'actualitzen,

En l'ap,2 del Tema 06, en la introducció a la fàbrica de TOTXO, s'hi
diu literalment; " La fábrica de ladrillo es (la) más socorrida y la que
más servicios presta al arquitecto. Nunca ha perdido interés y cada vez se
descubren nuevas posibilidades,"

Una cosa semblant ocorre en descriure els APLAÇATS de pedra, on es diu
que "actualment hom empra les pedres de qualitat, casi exclusivament en
forma de plaques",

En parlar dels MURS MIXTOS explica que "desde muy antiguo y con el fin
de economizar piedra, se empleó el desperdicio de cantería para el relleno
de la parte central del muro". I, en llistar-ne els tipus, barreja
indiscriminadament els històrics i els actuals,



3.- Relació amb la forma arquitectònica; espacial, textural,,..

és pràcticament inexistent-, si hom exceptúa algunes qüestions, que
,tanmateix, sempre tenen un caràcter predominantment tècnic,

En el FORMIGÓ es diu que l'encofrat "no pot ser deixat a l'arbitri del
contractista, doncs tendeix s. reduïr-lo al mínim", o que els encofrats de
ferro tenen l'avantatge (sic) de deixar la superficie del formigó més llisa
i regular, o que en la correcció de murs (vol dir paraments) el rentat a
l'àcid o el buixardat tenen la virtud de corretgir els defectes (!),

També en el llavorat (labra) de la pedra, parla de l'acabat dels
paraments des d'un punt de vista estrictament constructiu,

En parlar de la MAçONERïA, l'opus espicatum el descriu com típic de
l'Empordà, del Rosselló i de la Provence,,,,, -

En el tema del "TOTXO, una tímida al.lusió als colors i aparells al
tema 06, ap. 1,2,, una mica més extensa a l'ap.2,3,2, dedicat al totxo
visí, és tota la referència als~valors expressius de la fàbrica.

4.- Disseny dels elements;

-a, Unions,

TÀPIA Trencajunts en les tongades,
FORMIGÓ Modus de compactació en funció del tipus de peça,
CARREUS Unions tradicionals; grapes, claus, espigues,,,
CARREUó Ripios, perpiafios, verdugos,.. També proposa la solució de

fer les cantonades amb carreus, espècie d'emplee ton. Solució econòmica,
MAÇONERÏA No
APLAÇATS Sistemes moderns de subjecció de plaques mitjançant grapes;

internes, externes,,
TOTXO No es parla d'encontres, lligades.etc.! ! ! ! M !
MIXTOS No s'en parla. . •"'- ' ¿: ;

-b. Relació amb els subsistemes contigus o altres, Descens de càrregues,

TÀPIA Descriu completa, l'execució d'un mur, arribant fins a
1'embigat.

FORMIGÓ No ••-'• :' ' '• ' : ; "'* . \ - '.'".''."'
CARREUS i CARREUó Geometría per tal d'aconseguir estabilitat,
MAÇQNERÍA No - ; • . " . : . '".../
APLAÇATS Bona lliçó de "construcció permissiva en el Tema 05, r ap.

4,2.; Necessitat de junts oberts o compressibles, per tal de separar els
moviments de l'aplacat dels del mur i •elements sortints; balcons,
cornises.,, • :

TOTXO No :
MIXTOS No



-c. Confort,

TÀPIA Aïllament a causa del gruix. Economia.
-. FORMIGÓ Cal acompanyar sempre el formigó d'un material que aïlli

tèrmicament, Una de les justificacions de l'encofrat perdut, és que aquest
sigui de Durisol, Ytong, etc.

CARREUS, CARREUó i MAçQNERfA. No res.
APLAÇATS Diu que ajuden a augmentar la protecció tèrmica de les

parets (!),
TOTXO .i MIXTOS. No res,

-d. Durada.

TÀPIA Cal protegir-la contra la pluja; a)"estuco de. yeso" (!).
b)Re(b)oque de cal.

. . ,. _ - c)Revestido con ladrillos
- . (fa esment a la tàpia averdugada de Gaudí?)

FORMIGÓ .No res.
Les FÀBRIQUES DE PEDRA precisen de l'encintat i rejuntat per tal

d'evitar la penetració de T'humitat. Funció protectora dels APLAÇATS.
TOTXO i MIXTOS. No res. ' :

5.- Execució,posada en obra;

-a, Normes. Replanteig. . .
-b. Procés. . . . , . . .
-c. Precaucions,
-d, Medis auxiliars.

TÀPIA a)Descriu el fonament previ, b)encara que la construcció del
mur respon a una mena d'emplee ton, no a un d'argila vista (!).

FORMIGÓ a) i b)Poc extensament, atesa la importància del tema,
decriu el procés descomposat en; Preparació, transport i posada en obra,
c) Formigonat en temps calorós o fred. d)Formigoneres, grues...

Les dues tècniques anteriors van il,lustrades amb dibuixos, relatius,
però, a encofrats i m/aux.

CARREUS a)Es parla de les normes sobre mides dels carreus, dels
aparells (il.lustrats amb figures), sense advertir que són els clàssics,
llista de regles constructives. b)Col,locació; mètodes clàssics. d)m/aux
tradicionals corn si fossin actualsC!), , .

CARREUó En la pròpia descripció de la fàbrica hi tia indicacions
sobre la seva construcció.

MAÇONERIA a)optimitzar. mides de les pedres per tal de reduir la
quantitat d'aglomerant. b)El procés està present en la pròpia descripció de
la fàbrica i les seves varietats, c)Id,

APLAÇATS El mètode de suspensió mitjançant grapes, inclou indicacions
sobre la posada en obra.

TOTXO Breu descripció del procediment habitual de posada en obra;
replanteig, col.locació, control mitjançant llences....Extenses reflexions
sobre 1 ' obra vista.



MIXTOS. No res.
BLOCS. Es queda en la descripciá. deis ,-±ipus; de blocs, .sense parlar

gens ni mica de llur col,locació. Esment a la limitació que suposa la llur
MODULACIÓ.

6,- Controls;
-a. d'execució, .-...: ~.. ._ - -
-b, de recepció.

Qüestió tractada assistemàticament.
Solament alguna cosa sobre la qualitat de les terres en la TÀPIA., no

sobrepassar el temps límit (sense dir quin) d'utilització del FORMIGÓ, La
cura de no segregar-lo. Controlar el vibratge per evitar coqueras. O el
temps de desencofrat, segons que l'element estigui sotmès a flexió o
compressió.

També en el TOTXO, el control de l'humitat dels totxos, de les llences
odel gruix dels junts, la cura de l'obra vista estça tractada rnés
extensament, sobre tot el que té relació amb el rejuntat.

De CONTROLS DE RECEPCIÓ ni un, si hom exceptúa la protecció dels
paraments de la TÀPIA o la correcció dels del FORMIGÓ,

7.- La lliçó de la patología,

TÀPIA Tractan-se d'una fàbrica poc resistent- a l'erosió
superficial, les propostes de millora van en aquest sentit.

FORMIGÓ Ap. 3.1.4. revestiment i correció de paraments; lliçó molt
didàctica, encara que demostrativa de la poca confiança en el formigó vist,

CARREUS Cura en l'assentament dels carreus sobre el morter, en
descriure els tres sistemes tradicionals.

APLAÇATS Bona lliçço sobre els moviments diferencials, com ja ha
estat comentat.

TOTXO Bona lliçó la de l'ap, 2,3,2. sobre el rejuntat de l'obra
vista,

MIXTOS Diferent comportament de les diverses parts del mur, segons
sol.licitacions.

8.- Tècniques "Monstruoses" o excepcionals.

TÀPIA Parla incomprensiblement d'un estuc de guix<!) i perd la
tàpia de calç de BASSAM,

FORMIGÓ Gravity system, Somera referència als encofrats de plàstic,
Formigó injectat, Vibratge de l'encofrat.



9.- Referències a la realitat actual.

TÀPIA Fa esment a la pèrdua, actualment, de la preparació
tradicional de les terres ("cocer las tierras).

Afirma que "modernament es construeix sobre fonament de formigó
en rilassa,

FORMIGÓ Gran sala de Beslani?) de 200 x .200-m feta amb el Gravity
system. -

Breu referència a la prefabricació (àdhuc l'encofrat- tunnel) en l'ap.
"Muros sustentantes prefabricados"

CARREUS : .
CARREUó . : . : - . .

- MAÇONERÏA . . .-..• . ';
APLAÇATS Definit com el mètode actual per a revestir els murs amb

pedres de qualitat, no és un sistema imitatiu, sinó que evidencia clarament
la seva qualitat de revestiment, La subjecció amb grapes és una-superació
de la feta amb morter.

TOTXO Referència a la diferència de gruixos dels junts a Castella
i a Catalunya.

FÀBRICA DE BLOCS .Introduïda per primera vegada a SQLMOR I,



COMENTARI 6ENERAL,

-Desapareix la RESSENYA HISTÒRICA, tan didàctica.
-En general, tot el Terna és força més esquemàtic que en els seus

çpredecessors,
-Molts dels mètodes de posada en obra estan afectats de la ucronia de

ser descrits corri actuals, tot i ésser els tradicionals,
-Solament la lliçó sobre els APLAÇATS és plenament actual i força

didàctica. Els dibuixos són però, ben poc brillants, com tots els altres de
les làmines il,lustratives, totalment assistemàtics.

-El tret més punyent, ben segur, és el del caràcter eminentment tècnic
i economi cista ja ben lluny dels antecessors; Vegi's allò que s'ha dit
sobre el control que cal establir sobre la tendència dels contractistes a
abaratir els encofrats, sense parlar dels valors arquitectònics de les
superficies que en resulten, o els acabats dels paraments del formigó,
aparentment destinats estrictament a corretgir-ne els defectes, o el
treball sobre les superficies dels carreus, vist des del caire estrictament
tècnic





SOLMOR 2.

ANÀLISI INDIVIDUAL DELS APUNTS DE SOLA-MORALES I,

TOIA 2.2.- UNIONS.

EXTENSIÓ, NO espais/pàg.= ... = 2SSO equivalent a 1,2 PÀG/T,
1 PÀG/T = 2400.

El terna relatiu a UNIONS en el PROGRAMA DE SOLÀ-MORALES és
INEXISTENT,

COMENTARI GENERAL

La desaparició dels Grups ordenats segons MATERIALS que
persistía en SOLMQR 1 , significa la pèrdua dels ternes propis de
1'ESTEREOTOM i A c 1àss i c a.

Podem afirmar que SOLMOR 2 és el primer programa (i, per tant,
el primer cop en la carrera d'Arquitectura) en que no apareix
1'ESTEREOTOMfA expli c i tarnent.

Les unions de la fusta i del ferro HI SÓN (!), disperses en els
ELEMENTS: SOSTRES, CAVALLS, de fusta, de ferro





SQLMOR I i II

ANALISI INDIVIDUAL DELS APUNTS DE'SOLA-MORALES I i 'II

TEMA í.2.- TERRENYS

EXTENSIÓ. NQ espais/pàg.= ... =2330 equivalent a 1,2 PÀG/T.
= 2400.

El tema relatiu a TERRENYS ocupa, en el PROGRAMA DE
SOLA-MORALES, la lliçó 2 de FONAMENTS (parcial)', de les pegs. 1x0,75-
4x0,8.

L'amidament és el següent;

LLIçó SUBTEMA N2 PÀG/T



AMALISI SE6QNS CRITERIS

1,- Bases teòriques. Definició. Classificació. Tipologia.

"- Definició conjunta "aè'Tònament-Tèrreny",
-Classificació dels terrenys; Roc:a." "

Consistents,
No consistents,

- Estudi del 'terreny. Mètodes; rases
pous "" "
barreres,

- Assentaments i Definició, i
Causes. :
Tipus, "
Remeis,
Mesura'. . . . ._ . , ,

4.- Disseny dels elements. •

-a, Un i ons.

-b, Relació amb els subsisternes contigus o altres, Descens de càrregues,

Relac ió terreny-fonament,

-c. Confort,

-d, Durada.

7.- La lliçó de la patologia.

Assentaments; causes, tipus, remeis, mesura.

8.- Tècniques excepcionals.

Mesura d'assentaments mitjançant l'agulla Stern.



SOLMOR 2.

ANÀLISI INDIVIDUAL DELS APUNTS DE ..SOLA-MORALES 2,

TEMA £ - SOSTRES

EXTENSIÓ. NQ espais/pàg.= . , = 2880 equivalent a 1,2 PÀG/T,
1 PÀG/T = 2400.

El tema relatiu"a SOSTRES ocupa, en el PROGRAMA DE,
SOLÀ-MORALES, les lliçons 18-20, de les pâgs,?? (no hi ha text)

L'amidament és el següent;

LLIçó SUBTEMA - ¿ : - Pàgs g.PÀG/T -

-Funció, Classif. Parts,

-De fusta, ~
Elements. Unions, Reforços,
Forjats; taulers i révoltons,

-De ferro.
Perfils. Seccions. Elements,
Empotraments, .
Forjats, Recubr,, aïll,»conserv.
Id, mixtos,

-De f.a.
Llosa contínua, de nervis i mixta,
Fungiformes,
Prefabricats,
Pretensats.
Totxo armat.
Postensats, ,; :
Aïllament,
Junts dilatació.

NOTA;
Diferentment de SOLMORl, el 2 estudia els SOSTRES com un

element complet, -. .,- , -



ANÀLISI SEGONS CRITERIS

l.- Bases teòriques. Definició.-Classificació. Tipologìa,

Funció, característiques,-— — - - - • •
Entramat i forjat.

-De—fusta. —

De ferro

De formigó armat.

2.- Ressenya històrica.

No n'hi ha.

3,- Relació amb la forma arquitectònica: espacial, textural, ...

No n'hi ha cap,

4.- Disseny dels elements.

-a, Unions,
En la fusta i en el ferro,

-b. Relació amb els subsisternes contigus o altres, Descens de càrregues.
Recolzaments, ancoratges i enjovats, en la fusta
Ernpotraments en el ferro. -

-c, Confort,
Problemes d'aïllament en ferro i f.a,

-d. Durada.
Problemes de conservació en el ferro.

5.- Execució, posada en obra;

-a, Normes. Replanteig,
-b, Procés.
-c. Precaucions. --•- -
-d. Medis auxiliars,

No sembla haver-hi res de tot això.

6.- Controls;
-a, d'execució,
-b. de recepció.

No cap



7.- La lliçó de la patologia.

Problemes de conservació de les bigues de ferro.

8.- Tècniques excepcionals,

Vierendeel ! ! !

9.- Referències a la realitat actual,

No cap

COMENTARI GENERAL

Reapareixen els SOSTRES com uns elements autònoms, rectificant
l'extranya posició del tema en SOLMOR1,





SQLHOR II

ANÀLISI INDIVIDUAL DELS APUNTS DE SOLA-MORALES II

TEMA 11.- REVESTIMENTS

EXTENSIÓ. NO esp.ais/pàg.= ,,, = 2880 equivalent a 1,2 PÀG/T. : -
1 PÀG/T = 2400.

El terna "' relatiu a REVESTIMENTS ocupa, en el PROGRAMA DE
SOLA-MORALES, la lliçó 29, de lespàgs. :,.V ' - -

L'amidament és el següent;

LLIçó SUBTEMA N2 PÀG/T

29 Paviments "' '-"'••

Revestiments

Cel rasos

NOTA; !

- SOLMOR II esmena la indiferencia de SOLMOR I pel que fa al terna
que ens ocupa, reservant-hi una lliçó independent (la 2a,> però
situant-la en un extrany grup anomenat "cerramientos 'y acabados" on hi
coexisteixen;

Portes i finestres.
Paviments, revestiments i cel rasos.
Sesions en edificacions. Estintolaments i enderrocs <!).

- No en saber« res més, doncs no n'hi ha apunts.



SOLMOR II

ANÀLISI INDIVIDUAL DELS APWNTS DE SOLA-MORALES II

TEMA 12. PAVIMENTS

EXTENSIÓ, NQ espais/pàg.= . ... .,. equivalent a ... PÂG/T.
1 PÀ6/T =2400,

El tema relatiu a PAVIMENTS ocupa, .en . el PROGRAMA DE
SOLA-MORALES, la lliçó 23, de les paga,- ..'..'. ' '.

L'aní i dament es el següent;

LLIça SUBTEMA - - - - - - - --- - N2 PÀS/T

23 Paviments

Revestiments

Cel rasos

NOTA;
- SOLMOR II esmena.la indiferència de SOLMOR I pel que fa al tema

que ens ocupa, reservant-hi una lliçó independent (la 2a.) però
situant-la en un extrany grup anomenat "cerramientos y acabados" on hi
coexisteixen:

Portes i finestres.
Paviments, revestiments i cel rasos.
Sesions en edificacions,, Estintolaments i enderrocs (!).

- No en sabem res més, doncs no n'hi. ha apunts,



SOLMOR II,

ANÀLISI INDIVIDUAL DELS APUNTS DE SOLA-MORALES II,

TEMA 1A.2.- FAÇANES.

EXTENSIÓ. NO espais/pàg.= ,,, = 2880 equivalent a 1,2 PÂ6/T.
1 PÂG/T = 2400,

El terna relatiu-¿ FAÇANES ocupa," en el PROGRAMA DE
SOLA-MORALES, la lliçó 1, de les pàgs. ,,,

L'arfiidament és el següent; , : • - • - .

LLIço SUBTEMA N2 PÀG/T

NOTA;

En aquest autor el terna FAÇANES és INEXISTENT, incomprensiblement,
atès que era l'únic curs que podia tractar-lo.

L'estructura del programa ho provoca; -
- Els "murs cortina" són estudiats-a "murs sustentats" de

tancament,
- Els "murs sustentats" són les fàbriques!



SQLMOR II.

ANÀLISI INDIVIDUAL DELS APUNTS DE SOLA-MORALES II,

TEMA l í.A.- MUR-CORTINA

EXTENSIÓ. NO espais/pàg.= ... = 2880 equivalent a 1,2 PÀS/T. :
- • 1 PÀ6/T = 2400.

El terna relatiu a ??? ocupa, en el PR06RAMA DE SOLA-MORALES,
la lliçó 8, de les pags. ... • .. . v ; : , . ' - . - . •

L'arni dament és el següent;

LLIçó SUBTEMA : N2 PÀG/T

Murs sustentats,
De tancament-. Façanes penjades, façanes recolzades.
Panel1.
Murs cortina,
Materials i sistemes.
Ancoratges.
Aïllament tèrmic i acústic,
Condensac ions,

~ ' f* ' ™~

NOTA;
Forma part del tema general; "Murs sustentats", que inclou; murs-

cor t i na + envans.



SOLMOR 2,

ANÀLISI INDIVIDUAL DELS APUNTS DE SOLÀ-MORALES 2,

TEMA 19.- MEDIS AUXILIARS.

El tema no existeix en SOLMOR 2, Solament els XINDRIS són descrits amb
gran esquematisme en els ternes d'arcs í volies.





FITXES I T C

l

ANALISI INDIVIDUAL DELS APUNTS DE BASSO I VIRULÉS.





BASSO I.

ANÀLISI INDIVIDUAL DELS APUNTS DE BASSO I VIRULÉS,

TEMA 1 - GENERALITATS.

EXTENSI6. NOespajg/pàQ =66x33(-40% i,lustr.>=1960 equivalent a 0,545 PÀG/T,
1 PÀG/T= 2400.-espais.

El tema relatiu a 6ENERALITATS ocupa, en el PROGRAMA de BASÓ I
VIRULÉS, les lliçons 1,2,3, de les pàgs
L'amidament es el següent;

LLIçó SUBTEMA N2 PÂG/T.

1 Orientació del curs (no hi
ha text) 1-14 8,175
Projecte: informació programa

desenvo1upament
avantpr,,bàsic, exec.

Direcció; documents i contractació

2 Planificació exec, obra,

Plannings facult. normativa 1-23x0,812,972

3 Anàlisi exigencial de l'edif. 1-2 1,690

Estructura. Gralltats 3-6 2,180

Idea sobre la tècnica de f.a,
i pretensat 7-17 5,995

Industrialització i prefabr. 18-24 3,815

Bibliografia 25x0,3 0,163

34,390 PÀG/T

NOTA; Al final de cada tema hi ha una bibliografia,



ANÀLISI SEGONS CRITERIS.

1.- Bases teòriques. Definició. Classificació. Tipologia.

- Organització sobre la_ organització del curs (raalhauradament sense
text).

- Idees sobre el projecte i les seves fases.
- Planificació de l'obra. .
- Anàlisi exigencial de l'edifici.
- Introduccions; a l'estructura,

al formigó,
a la prefabricació i industrialització.

2.- Ressenya històrica.

Alguna referència al pas de 1'artesana! a la industrialització, però
molt vaga,

L'enfocament immediatament i estrictament tècnic de la qüestió,
margina les consideracions historicistes. .

3.- Relació amb la forma arquitectònica: espacial, textural....

Esment marginal a les diferències entre un producte artesanal i un de
prefabricat.

4.- Disseny dels elements;

5.- Execució,posada en obra;

El propòsit del curs va dirigit, en gran mesura, a aquest objectiu.
Malgrat tractar-se d'un curs introductori.



6.- Controls:
-a, d'execució,
-b, de recepció,

Sistemes de planificació i control; planning de barres, PERT,

7,- La lliçó de la patologia.

8.- Tècniques excepcionals.

Industrialització i prefabricació ara ja no ho són.

9,- Grau de concreció,

La tendència a la industrialització.





BASSO I i II '

ANÀLISI INDIVIDUAL DELS APUNTS .DE BASSO I VIRULÉS I i II

TEMA 4.Ì .- FONAMENTS.

EXTENSIÓ m espais/pàg,= = 2210 equivalent a 0,92 PAG/T.
1 PÀG/T= 2400.-espais,

El tema relatiu a FONAMENTS ocupa, en el PROGRAMA de BASSO I VIRULÉS,
les lliçons 4 i 5 (parcials), de les pàgs, ,,
L'amidament és el següent;

LLIçó SUBTEMA N2 PÀG/T.

Fonaments. Gral itats. 1-4
NO (Terrenys)

Tria del fonam.
Tipologia superí, 15x0,7-19x0,5

NO (Murs sosteniment)
(Bibliografia)

Fonar«, profunds. Gral, 1-2
Pilotatges 3-12x0,8
Murs pantalla 12x0,2-20
(Bibliografia)

NOTA;
El tema de Fonaments inclou en BASSO I dos temes més; el de terrenys

al principi i el de murs de sosteniment al final dels fonaments
superficials,

Nosaltres els estudiarem separadament en el TEMA corresponent.



ANÀLISI SEGONS CRITERIS.

l.~ Bases teòriques. Definició. Classificació. Tipología.

- Introducció amb definició i condicionante,
(Terrenys).
- Elecció.
- Fonaments superficials,
CMurs de sosteniment)
- Id, profunds; pilots,

pantalles.

2,~ Ressenya històrica.

No n'hi ha,

3.- Relació amb la forma arquitectònica: espacial, textural..,.

No.

4.- Disseny dels elements;

-a, Unions,

Encepats solament,

-b, Relació amb els subsistâmes contigus o altres, Descens de càrregues.

Algun dibuix presenta la relació amb l'edifici,

-c. Confort,

No,

-d, Durada,

No.



5,- Execució,posada en obra;

-a. Normes, Replanteig.
-b. Procés.
-c. Precaucions,
-d. Medis auxiliars.

No, en les superficials.
Quelcom en les profundes.

6,- Controls:
-a. d'execució,
-b, de recepció,

No,

7.- La lliçó de la patologia.

No,

8.- Tècniques excepcionals.

Predomini de les tècniques de pilots, i sobre tot, de les pantalles.

9.- Referències a la realitat actual,

No n'hi ha,





BASSO I.

ANÀLISI INDIVIDUAL DELS APUNTS DE BASSO I VIRULÉS,

TEMA A.2.- TERRENYS.

EXTENSIÓ. NO espais/pàg.= = 2210 equivalent a 0,92 PÀG/T,
1 PÀG/T= 2400,-espais,

El tema relatiu a TERRENYS ocupa, en el PROGRAMA de BASSO I VIRULÉS,
la lliçó 4 (parcial), de les pàgs ,,,,,
L'amidament és el següent;

LLIçó SUBTEMA N2 PÀG/T.

Classificació (MV-101) 4x0,1-6x0,8
Tensions í") 6x0,2-8
Estudis geotècnics 9-15x0,3
Tipus de terrenys 4x0,2-8

NOTA;
En l'època BASSO I aquest tema s'estudiava monogràficament en

l'assignatura específica; ,.,., del curs ....
El tema TERRENYS, en BASSO I està inclòs en el de FONAMENTS.



ANÀLISI SEGQMS CRITERIS.

l.- Bases teòriques. Definició. Classificació. Tipologia.

- (Fonaments. Gralitats. Condicionaments)
- Mètodes de reconeixement, Descripció dels estudis geotècnics.
- (Tria de la fonamentació),
-Classificació dels terrenys -CS/MV-101).
- Tensions admissibles,

2.- Ressenya històrica. ; •

No n'hi ha,

3.- Relació amb la forna arquitectònica: espacial, textural....

No n'hi ha.

4.- Disseny dels elements;

-a. Unions,

-b. Relació amb els subsistemas contigus o altres. Descens de càrregues.

En estar els TERRENYS inclosos en el tema de FONAMENTS (i aquest en
relació a l'edifici) hi ha una bona connexió global,

-c. Confort,

-d, Durada,

5.- Execució,posada en obra;

-a. Normes, Replanteig.
-b, Procés.
-c. Precaucions,
-d. Medis auxiliars,

Execució de sondejos.
Realització d'un geotècnic.



6.- Controls;
-a, d'execució,
-b. de recepció,

Els que resultin de 5,-

7.- La lliçó de la patologia.

No,

8.- Tècniques excepcionals.

No,

9.- Referències a la realitat actual,

Suficiència o no dels sondejos segons el nivell del projecte,
Sistemes casolans de determinar la tensió admissible del terreny.





BASSO I.

ANÀLISI INDIVIDUAL DELS APUNTS DE BASSO I VIRILES.

TEMA 6.- FDRJATS (SOSTRES)

EXTENSIÓ MO espais/pàg,=. .= 2210 equivalent a 0,92 PÀG/T,
1 PÀG/T= 2400.-espais,

El tema relatiu a SOSTRES (FORJATS) ocupa, en el PROGRAMA de BASSO I
VIRULÉS, les lliçons 6 i 7, més la 9, 10, 12 (parcials), de les pàgs.

L'amidament és el següent;

LLIçó SUBTEMA N2 PÀG/T,

9

10

12

Gralitats, Funció 1-2x0,5
Classificació 2x0,5
- "In situ", Definició, Condicions 3-4
Lloses

- Industrialitzats
Biguetes de f.a. o pretensat
De ceràmica
De ferro
De fusta

5-14

1-11
12-15
16-19
20

18-27Reticulars

Forjats en una estruct, de panelIs 16x0,5

Mixtes de xapa, lloses, lift-Slab 14x0,5-23

NOTA;
- Els forjats no convencionals figures en el BASSO I en les lliçons 9,

10 i 12 dedicades a ESTRUCTURES.
- Les condicions o exigències d'aïllament acústic dels forjats, són

estudiades en la lliçó 14, pàg, 53 "Paraments horitzontals", que és un tema
genèric.



ANALISI SE60NS CRITERIS.

l.- Bases teòriques, Definició. Classificació. Tipologia.

. - Definició exigencial, . . _ .
- Classificació: "in situ".

industrialitzats, .
- Condicions;, rigidesa, ...,
- Desenvolupament dels tipus; Lloses,

Biguetes,
Les plaques, xapes, etc ,,,, són diversos en les lliçons corresponents

a estructures, Són tractades a nivell de repertori solament.

2.- Ressenya històrica.

Nota de passada sobre la substitució de la fusta pel formigó en els
forjats (Moneo, sense dir-ho).

No hi ha més referències històriques, :
La única destacable és en el forjat de bigues de fusta, que diu que és

tradicional, avui és desús., Després el descriu com si fos actual, en temps
present.

3.- Relació amb la forma arquitectònica: espacial, textural....

No n'hi ha,

4.- Disseny dels elements;

-a. Unions.

Condicions d'encadenat de la NTE, •

-b. Relació amb els subsistemes contigus o altres. Descens de càrregues.

Solament l'encadenat. Hi manca la relació amb el mur que, curiosament,
hi és als de fusta. La relació forjat-mur és present al TEMA 5. MURS,

-c. Confort,

Dins les exigències generals,

-d. Durada.

Id.



5.- Execució,posada en obra;

-a. Normes, Replanteig,
-b, Procés,
-c. Precaucions,
-d. Medis auxiliars.

Gairebé res.

S.- Controls:
-a. d'execució,
-b. de recepció,

No,

7.- La lliçó de la patologia.

- Rigidesa, fletxa,
- Junt deformatale sobre els tancaments d'un coll falç

8,- Tècniques excepcionals.

No, Solament tipus habituals,

9.- Referències a la realitat actual,

Tipus eminentment habituals,





BASSO I i II.

ANÀLISI INDIVIDUAL DELS APUNTS DE BASSO I VIRULÉS,

TEMA 5.2f- HURS DE SOSTENIMENT.

EXTENSIÓ. NO espais/pàg.= = equivalent a 0.817 PÀG/T.
1 PÀG/T= 2400.-espais.

El tema relatiu a MURS DE SOSTENIMENT ocupa, en el PROGRAMA de BASSO I
VIRULÉS, la lliçó 4, de les pàgs.
L'amidament és el següent;

LLIçó SUBTEMA N2 PÀG/T.

Murs de sosteniment 19x0,5
Definició. Empenta

Forma 20

De maçonneria
De formigó 21-22x0,3

NOTA;
Aquest tema és a la lliçó 4 del BASSO I, intercalat en el tema de

FONAMENTS (que també inclou el de TERRENYS).



ANÀLISI SEGONS CRITERIS.

l.- Bases teòriques, Definició. Classificació. Tipología.

- Definició segons funció,
- Empenta.
- Tipologia.
- Materials: En massa; maçonneria i formigó.

Armats: f.a,

2.- Ressenya històrica. '

No.

3.- Relació amb la forma arquitectònica: espacial, textural....

No, les formes analitzades ho sçon solament des del punt de vista de
l'estabilitat. Ni tan sols els dibuixos són comentats al text,

4.- Disseny dels elements;

-a. Unions,

No,

-b. Relació amb els subsistences contigus o altres, Descens de càrregues.

No.

-c. Confort.

No.

-d. Durada,

No.



5.- Execució.posada en obra;

-a. Nor mes. Rep1ante i g.
-b. Procés,
-c. Precaucions,
-d. Medis auxiliars,

No,

6,- Controls;
-a, d'execució,
-b, de recepció.

No.

7,- La lliçó de la patologia.

No.

8,- Tècniques excepcionals.

No.

9.- Referències a la realitat actual,

Fa esment que "avui dia" la major part dels murs són de f,a.





BASSO 1 i 2.

ANÀLISI INDIVIDUAL DELS APUNTS DE BASSO I VIRULéS,

TEMA 8 1 i 8.2.- COBERTES.

EXTENSIÓ. N2 espais/pàg,= = 2210 equivalent a 0,545 PÀG/T.
1 PÀG/T= 2400.-espais.

El tema relatiu a COBERTES ocupa, en el PROGRAMA de BASSO I VIRULÉS,
les lliçons 15 i IS, de les pàgs. 73-127
L'amidament és el següent;

LLIçó SUBTEMA N2 PAG/T.

15

16

- Generalitats
Pendent
Teulades, Gral,
Id, revestiment
- Teules (NTE)
- Pissarra
- Fibrociment
- PanelIs metal,
- Bibliografia

73-75
76-77
78-81

82-87x0,3
87x0,7-89x0,3
89x0,794x0,5
94x0,5-100
101x0,3

Planes, gral 103-105
S/envanets (NTE) 106-110x0,5
sense cambra 110x0,5-115
Amb superí. aparent
horitz, (invertida
N de l'A) 116-117
Enjardinades <NTE)118-120
Claraboies (NTE) 121-123
Pavis (NTE) 124-126
Bibliografia 127x0,3

1,635 CAL REFER PÀG/T!!!!!!!!
1,090 Vid. fitxa esborrany
2,180

.890
,090
,834
3,542
0,163

2,
1
2.

1,635
2,452
2,997

1,090
1,635
1,635
1,635
Q' 163
26,44 PÀG/T

NOTA:
En aquest PGR, el tema 8 ja no es desglossa en ESTRUCTURES i

REVESTIMENTS, com es feia tradicionalment,



ANÀLISI SEGONS CRITERIS.

1.- Bases teòriques. Definició. Classificació. Tipologia.

- Concepte de coberta com envoltant de manera indirecta (citar un
parrai de la lliçó 15, pàg, 73).

- Classificació; cobertes singulars (corbes).
inclinades.

. planes.
- Criteris contextuáis i d'entorn per a llur tria.
- Exigències funcionals,
- Esment de la infraestructura ("base resistente de apoyo"). La seva

incidència en els tipus (molt ambigu). j
- Pendents, :
- Teulades (genèric emprat per a esmentar les cobertes inclinades).
- Cobertes planes,
- Claraboies,

2.- Ressenya històrica.

Esment tangencial a l'origen de la coberta en la identificació
1'edjfici-espai cobert.

3.- Relació amb la forna arquitectònica; espacial, textural....

La coberta com un element compositiu;
- edifici tot coberta,
- coberta vs. façana.
- coberta insignif icat'iva.
- vid, cita pàg, 75 en 4b,



4.- Disseny dels elements:

-a. Unions,

Detall en cada tipus standards NTE o catàlegs comercials,

-b. Relació amb els subsistentes contigus o altres, Descens de càrregues,

Tota una teoria de la relació coberta-façana,
infraestructura-cobriment.

Cita pàg. 75

-c. Confort,

En la introducció,

-d, Durada,

Esment als moviments.

5.- Executió,posada en obra:

-a, Normes. Replanteig.
-b. Procés,
-c. Precaucions,
-d. Medis auxiliars.

Poques referències, si no és allò que diuen les NTE,

6.- Controls;
-a. d'execució,
-b. de recepció,

Id. 5.-



7.- La lliçó de la patologia.

Movilitat de les membranes en la coberta plana.
Junts de dilatació.

8.- Tècniques excepcionals.

No, Fa esment, i prou, a les cobertes singulars.

9.- Referències a la realitat actual.

Cap explícitament parlant.



BASSO I i II

ANÀLISI INDIVIDUAL DELS APUNTS DE BASSO I VIRULÉS l i l i

TEMA 9.- ENTRAMATS VERTICALS.

EXTEMSI6. m espais/pàg.=,,,,,= 2210 equivalent a 0,92 PÀG/T.
1 PAG/T= 2400.-espais.

El tema relatiu a ENTRAMATS VERTICALS en el PROGRAMA de BASSO I i II
VIRULÉS ja ha desaparegut def i n i t i vament, a partir de BASSO, Comencen les
ESTRUCTURES PORTICADES.





BASSO I.

ANÀLISI INDIVIDUAL DELS APUNTS DE BASSO I VIRULÉS.

TEMA 10.2.- ESTRUCTURES PORTICADES.

EXTENSIÓ. N2 espais/pâg,= = 2210 equivalent a 0,92 PÀS/T,
1 PÀG/T= 2400.-espais,

El tema relatiu a ESTRUCTURES PORTICADES ocupa, en el PROGRAMA de
BASSO I VIRULÉS, les lliçons 3, 10, 11 i 12, de les pàgs,
L'amidaraent és el següent;

LLIçó SUBTEMA N2 PAG/T.

9 , De f,a, Generalitats: 1-13
Tipologia, camps, pòrtics,
accions, edif, alts; tipus,
- Representació gràfica 14
- Armat 15-17
- Bigues planes 18x0,5
- Reticular 18x0,5-28
(Bibliografia)

10 , De f.a, o pretens prefabr, Gral 1x0,5
- De barres 1x0,5-10
- De panelIs 11-18
- Tridimensionals blocs tècnics 19-25
(Bibliografia)

11 , Metàl.liques. Gralitats 1-6x0,8
- Perfils i elements 6x0,2-13
- Unions 14-22
- Esquemes estruçt, 23-31x0,9
- Estruçt. espacials 31x0,1-32
- Protecció foc 32-34
(Bibliografia)



12 . Mixtes. Gralitats 1-3
- Con.nectadors 4-7
- Esquemes estruct. 8-14
No (Forjats mixtes)
- Bigues preflex 18x0,5-21
- Estructures prefabricades 22-23
(Bibliografia)



ANÀLISI SEGONS CRITERIS.

1.- Bases teòriques. Definició. Classificació. Tipologia.

La lliçó anterior al grup que ens ocupa era dedicada a 1'estructura de
mims., en la que s'hi entrava sense def inic ió prèvia del concepte
d'estructura. Ara passa exactament igual.

- De formigó. Armat, Pretensat. PanelIs,
- De ferro. Porticades. Espacials.
- Mixtes,
- Prefabricades.

2.- Ressenya històrica.

No.

3.- Relació amb la forna arquitectònica: espacial, textural....

No, Excepte l'afirmació (pàg, 1, tema 9): "Cubre prácticamente .... e
incluso estético ..,".

Tema estrictament tècnic.

4.- Disseny dels elements;

-a. Unions.

Molts detalls d'armat dels elements. Sobretot en els elements
prefabricats, També en el ferro. Soldadura i reblat,

-b. Relació amb els subsistences contigus o altres. Descens de càrregues,

Tipologia ben explicada, en funció de l'estabilitat global i
resistència.

-c. Confort.

No.

-d, Durada.

Breu esment en els avantatges de les de f.a, protecció del ferro al
foc.



5.- Execució,posada en obra;

-a, Normes. Replanteig,
-b. Procés,
-c. Precaucions.
-d, Medis auxiliars.

Gairebé res d'execució.
ÉS un tema introductori; bàsicament "de repertori"

6.- Controls:
-a. d'execució,
-b, de recepció,

No.

7.- La lliçó de la patologia.

- Problemes d'estabilitat, resistència i foc,

8.- Tècniques excepcionals.

Lift-Slab, al final.

9.- Referències a la realitat actual,

Avantatges i predomini de les estructures de barres de f,a,



BASSO I.

ANÀLISI »»DIVIDUAL DELS APUNTS DE BASSO I VIRULÉS

TEMA 11.- REVESTIHENTS

EXTENSIÓ. N2 espais/pàg.= = 2210 equivalent a 0,546 PÀG/T.
1 PÀG/T= 2400,-espais.

El tema relatiu a REVESTIMENTS ocupa, en el PROGRAMA de BASSO I
VIRULÉS, la lliçó 19, de les pàgs
L'amidament és el seguenti

LLIçó

19

SUBTEMA

Revestiment
Exigències

de parets. Definició

N2 PÂG/T,

195x0,1
195x0,9

0,054
0,490

Enfoscados. Définie, Exig,
Acabats i execució

Revoco. Defin. Exig,
Acabats i execució

Guarnecidos y enlucidos.
Defin. Exigènies i execució

Alicatados

Chapados

Pinturas

Teixits
Lleugers
Flexibles
Sostres continus
Id. de planxes
Bibliografia CNTE)

200-203x0,4

203x0,6-205

206-207x0,6

207x0,3

207x0,1-208x0,
208x0,4-218
219
220-222
223-226
227

1,853

1,417

0,872

0,163

6 0,381
5,668
0,545
1,635
2,180
0,545
17,985 PÀG/T

NOTA;
El nom d'aquest TEMA als APT de BASSO I és; "Revestimientos de

paredes".



ANALISI SEGONS CRITERIS.

1.- Bases teòriques. Definició. Classificació. Tipologia.

- Breu definició basada en la funció protectora i decorativa.
Interiors i exteriors,

- Exigències, resistència a l'aigua, a la corrossió i a l'abrassió.
Relació amb el suport,.

-Classes; "Enfoscados ,..".
- Recolzament gairebé total en les NTE,

2.- Ressenya històrica.

No n'hi ha.

3.- Relació àrab la forma arquitectònica: espacial/ textural....

Excepte l'al.lusió a la "decoració" en la definició, no hi ha res més,

4.- Disseny dels elements;

-a. Unions,

Junts, grapes en els xapats ...

-b. Relació amb els subsistentes contigus o altres. Descens de càrregues.

Relació amb el suport i els junts estructurals,

-c. Confort.

Protecció de l'aigua de l'abrassió.

-d. Durada.

Precaucions a -c.



5.- Execució,posada en obra;

-a. Normes. Replanteig,
-b. Procés.
-c. Precaucions.
-d. Medis auxiliars.

Solament allò que diuen les NTE corresponents, de les qual,s inclouen
les fotocòpies.

6.- Controls;
-a. d'execució,
-b. de recepció,

Els de les NTE.

7.- La lliçó de la patologia.

Proteccions a l'aigua, rovell, abrassió, etc .,,

8.- Tècniques excepcionals,

No, a no ser l'arrebossat amb morter de resines i el projectat,

9.- Referències a la realitat actual,

- El recurs a les NTE desvincula el tema de la realitat catalana.
Vegi's l'extranya tècnica de 1'"enfoscado" que es distingeix del

"revoco" en que aquest es fa necessàriament sobre un "enfoscado", quan
aquell pot ser mestrejat, de manera que el "revoco" passaria a ser
uni lliscat (í),

Evident confusió de 1'"enfoscado" amb l'esquerdejat en aquest segon
cas. L'"enfoscado", mestrejat o no, aplicat directament sobre el suport,
tal com el descriu és tècnica extranya,

- Afirmació temerària; Cpàg. 200, ap. a, b i c, copiar-los).
- Revestiments i cel-rasos, estrictament el que diuen les NTE,





BASSO I.

ANALISI INDIVIDUAL DELS APUNTS DE BASSO I VIRULÉS

TEMA 12.- PAVIMENTS.

EXTENSIÓ. MO espais/pàg.=. .= 2210 equivalent a 0,545 PAG/T.
1 PÀ6/T= 2400.-espais.

El tema relatiu a PAVIMENTS ocupa, en el PROGRAMA de BASSO I VIRULÉS,
la lliçó IS, de les pàgs, 165-193
L'amidament és el següent:

LLIçó SUBTEMA N2 PÀG/T,

18 - Definició i
Soleres. Def,
De pedra id.
Rajoles
Terratzo
Entarimats de fusta
Laminats
Moqueta
Industrials
Junts
Bibliografia (NTE)

exigències
NTE

0,545
1,090
2,725
0,545
1,09
2,616
1,635
0,817
3,106
0,545
0,218

14,933

NOTA;
- Introdueix el terme "revestiments de sòls" (terres).
- Sobre l'aïllament acústic dels forjats (i la influència dels

paviments) cal veure també la lliçó 14 (pàg, 52 i sgts).



ANÀLISI SEGONS CRITERIS.

l.- Bases teòriques. Definició. Classificació. Tipología.

2.- Ressenya històrica.

3.- Relació amb la forna arquitectònica: espacial, textural....

Al.lusió a la funció "decorativa" després d'enumerar les exigències
"tècniques".

4.- Disseny dels elements:

-a. Unions.

En cada tipus,

-b. Relació amb els subsistences contigus o altres. Descens de càrregues.

Quelcom sobre els sòcols, els entornpeus, els fulls de les portes ...

-c. Confort.

No es cita.

-d, Durada,

Cap esment a 1'UPEC.



5.- Execució,posada en obra;

-a. Normes. Replanteig.
-b. Procés,
-c, Precauc ions.
-d. Medis auxiliars,

Allò que diuen les NTE.

6.- Controls;
-a, d'execució,
-b, de recepció,

No (de les NTE solament es fotocòpia allò descriptiu),

7.- La lliçó de la patologia.

Quelcom sobre els junts,

8,- Tècniques excepcionals.

No.

9.- Referències a la realitat actual.

Cap. El tema és ilocal atès que es recolza estrictament en les NTE,





BASSO I i II

ANÀLISI INDIVIDUAL DELS APUNTS DE BASSO I VIRULÉS.

TEMO 13 - ESCALES.

EXTENSIÓ. NO espais/pàg. C66x33>-40%figs.=1,307. 16pags, de dibuixos
equivalent a 0,545 PÀG/T,
1 PÀG/T= 2400.-espais.

El tema relatiu a ESCALES ocupa, en el PROGRAMA de BASSO I VIRULÉS, la
lliçó 13, de les pàgs, 1-34, 35 - 16 = 19 pàg. text + 16 pàgs, dibuixos.
L'amidament és el següent;

LLIçó SUBTEMA N2 PÀG/T.

13 Definició (esc+asc ,,.)
- Definició i tipus d'escales
Graons, proporcions
Ampiaría de les escales
Llargada dels trams
Exigències de trànsit
Revestiments CNTE)
Baranes i passamans
- De tram recte
- Compensades
- Circulars

1x0,3
1x0,7-2x0,5
2x0,5-5x0,8
5x0,2-8

9-12
13-18x0,3
18x0,7-26

0,164
0,654
1,798
1,744

2,180
2,888
4,741

Escales mecàniques
Ascensors
- Bibliografia

27-28
29-33
34x0,3

1,09
2,725
0,164
18,15 PÀG/T

NOTA;
- El títol general de la lliçó 13 és: "Comunicaciones verticales en

edificios" inclou els ascensors. Això en BASSO I,
- Però cal fer notar que en BASSO II els ascensors són a les lliçons

finals d'Instai.lac ions, per mor de les NTE.



ANÀLISI SEGONS CRITERIS.

1,- Bases teòriques. Definició. Classificació. Tipologia. :. .
- Definició àmplia de comunicació vertical,
- Id, d'escales.
- Tipologia en planta,
- Graons, Proporcions,
- Àmbit, Llargària dels trams,
- Perfils de graons, Revestiment, NTE,
- Baranes i passamans,
- Rectes, Corbes, compensació. Circulars.
- Mecàniques,
- Ascensors, NTE, I
En conjunt, definició molt funcional i aspectes de disseny

predominant.

2,- Ressenya històrica.

Cap.

3.- Relació àrab la torna arquitectònica: espacial, textural....

Cap,

4.- Disseny dels elements;

-a, Unions.

No entre graons, com en el passat,

-b. Relació amb els subsistentes contigus o altres, Descens de càrregues.

Cap relació amb la caixa ni amb la resta de l'edifici,

-c. Confort,

Baranes,

-d. Durada,

No.



5,- Execució,posada en obra:

-a. Normes. Replanteig.
-b. Procés.
-c. Precaucions,
-d. Medis auxiliars.

Quelcom poc, de les NTE s/revestiments de graons i normativa
d'ascensors.

6.- Controls;
-a, d'execució,
-b. de recepció,

Cap,

7.- La lliçó de la patologia.

No.

8.- Tècniques excepc ionals.

No.

9.- Referències a la realitat actual,

No cap.
NTE ?





BASSO I.

ANÀLISI IhffUVIDUAL DELS APUNTS DE BASSO I VIRULÉS

TEMA i 4.1.- TANCAMENTS EXTERIORS

EXTENSIÓ.
N2 espais/pàg,=66 x 33 (-40% il,lustr>= 1307 equivalent a 0,545 PA6/T.

1 PÀÍ/T= 2400,-espais,

El tema relatiu a TANCAMENTS EXTERIORS ocupa, en el PROGRAMA de BASSO
I VIRULÉS, les lliçons 14 (parcial) i 20, de les pàgs. ...

L'amidament és el següent;

LLIçó SUBTEMA N2 PAG/T.

14

20

^Tancaments exteriors, Def,
Exigències
Protecció tèrmica. Soluc. constr,
(vert, -f horitz, )
Protecció acústica
Id, (id,, id.)
No (Id. forjats)
Protecció humitat
íCarpinteria exterior, grltts,
<Carpint. Tipus NTE>

Façanes. Exigències (S/14)
Classificació, Tipus
De totxo vista
Blocs form, vista
Fàbr, per a revestir
Revestiments pedra i xapats
Revestiments de ceràmica
Revestiments continus
Panells prefabricats pesats
Id. lleugers

35 x 0,2
35x0,8 - 43x0,5
43x0,5 - 47x0,5

47x0,5 - 54x0,3

54x0,7 - 60
61
No comptabilitz

-23x0,4
230x0,6-233x0,1
233x0,9
238
239-244x0,4
244x0,6-246x0,4
246x0,6-254x0,7
254x0,3-259x0,5
259x0,5-260

0,109
4,523
2,180

3,706

3,651
0,545



NOTA:
Per primera vegada apareixen les façanes com element continus, doncs

en SQLMQR II s'inclouen en l'ap, "Murs sustentats de tancament si eren no
portants i en l'ap. de flURS si ho eren,

No obstant això, cal aclarir que la part teòrica general és a la lliçó
14 en eltema general de "tancaments exteriors" i a la part específica a la
Ilio 20 Faç anés.



ANÀLISI SEGONS CRITERIS.

1,- Bases teòriques. Definició. Classificació. Tipologia.

- En la lliçó 14 de BASSO I hi ha un estudi de les exigències dels
tancaments exteriors, horitzontals o verticals; exigències tèrmiques,
hidrofugues i acústiques,

ÉS un tema genèric amb un repertori de solucions (de façanes i de
cobertes) quantificant llurs comportaments,

- Reprèn la qüestió en l'inici de les lliçons 15 i 20, faç i cob
respectivament,

- Segueix amb la classificació dels tipus i tot seguit els
desenvolupa.

*** Cal dir que incloure la fusteria exterior en un teaa general, és
força inoportú.

2.- Ressenya històrica.

Cap ni una, atès el caire tècnic amb que el tema és desenvolupat,

3.- Relació amb la forma arquitectònica; espacial, textural.....

Cap, excepte una brevissima referència a la capacitat d'acolorir els
junts en la fàbrica de totxo i una altra al color i textura dels blocs de
formigó; tot amb la fredor "tècnica" habitual.



4.- Disseny dels elements;

-a, Unions,

- Junts en el totxo,,
- Junts en les façanes de panelIs pesats i lleugers,

-b, Relació amb els subsistences contigus o altres. Descens de càrregues.

- Per entendre plenament el tema, cal tenir present alhora les
lliçons: 8 murs, 14 d'exigències i la 20 d'execució,'

- Presència de la finestra i forjat en els gràfics de les NTE,
- Somera id, en els panelIs,

'. ' JU . . . ' "

-c, Confort,

- Tot el plantejament hi fa referència; mapes climàtics, esquemes de
composició de façanes i cobertes amb els valors de la K i dels dB,,,

Vid. lliçó 14.

-d, Durada,

- Problemes de les humitats i danys que provoquen.
Però el concepte de durada és absent!!

Id. -c.

5.- Execució,posada en obra;

- Allò que diuen les NTE torresponents i no més.
Molt escàs.

6.- Controls;

- Id, ap. 5.-
- Pels arrebossats i família, (en que no recorre a les NTE) control

del gruix, no de planor.



7.- La lliçó de la patologia,

- Les derivades del mal funcionament enfront de les exigències
estudiades.

- Mid, lliçó 14 d'exigències,
- Junts de dilatació en els revestiments ceràmics exteriors.
- Preparació de la base i qualitat del morter per a l'adherència.

8.- Tècniques excepcionals,

- Els panells pesats i lleugers, que a l'època, però, ja no eren tant
excepcionals.

9.- Referències a la realitat actual.

- Repeteix els mateixos revestiments continus conglomerats de la lliçó
de REVESTIMENTS (vid. TEMA 11).

- Cometent els mateixos errors pel que fa a 1'"enfoscado".





BASSO I.

ANALISI INDIVIDUAL DELS APUNTS DE BASSO I BIRULÉS.

TEJÍA U.2. FAÇANES

EXTENSIÓr
N2 espais/pàg,=66 x 33 (-40% il,lustr.)= 1307 equiv. a 0,545 PÄG/T.

1 PÀG/T= 2400,-espais,

El tema relatiu a FAÇANES ocupa, en el PROGRAMA de BASSO I
BIRULéS, les lliçons 20, de les pàgs. 230 a 260.

L'amidament és el següent:

LLIÇÓ SUBTEMA N2 PÀ6/T,

20

Façanes, Exigències (LI,Ì4)

Classificació. Tipus

De totxo vista

Blocs form, vista

Fàbr, per a revestir

Revestiments pedra i xapats

Revestiments de ceràmica

Revestiuments continus

PanelIs prefabricats pesats

Id, lleugers

- 230x0,4

230x0,6-233x0,1

233x0,9

238

239-244x0,4

244x0,6-246x0,4

246x0,6-254x0,7

254x0,3-259x0,5

259x0,5-260

NOTA;
La FAÇANA és estudiada per primer vegada a l'ETSAB dins del concepte

de TANC. EXT., que engloba alhora les FAÇANES i les COBERTES (lliçó 114).



ANÀLISI SEGONS CRITERIS.

l.- Bases teòriques. Definició. Classificació. Tipología.

-En la lliçó 14 de BASSO I hi ha un estudi de les exigències dels
tancaments exteriors, horitzontals o verticals: exigències tèrmiques,
hidrofugues i acústiques.

ÉS un tema genèric amb un repertori de solucions (de façana en el cas
que ens ocupa) quantificant llurs comportaments. - -

- Reprèn la qüestiço en l'inici de la lliçó 20.
- Segueix amb la classificaciço tipus i tot seguit els desenvolupa,

2.- Ressenya històrica.

Cap ni una, atesa la fredor tècnica amb que el tema és desenvolupat.

3.- Relació amb la forma arquitectònica; espacial, textural....

Cap, excepte una brevçissima referència a la capacitat d'acolorir els
punts en la fàbrica de totxo o el color i textura dels blocs de formigço,
tot amb la fredor tècnica habitual,

4,- Disseny dels elements;

-a, Unions.

- Junts en el totxo,
- Junts en les façanes de panelIs pesats i lleugers.

-b. Relació amb els subsistences contigus o altres. Descens de càrregues.

- Per entendre plenament el tema, cal tenir present alhora les
lliçons; 8 de murs, la 14 d'exigències i la 20 d'execució.

- Presència de la finestra i forjat en els gràfics de les NTE.
- Somera id. en els panelIs.

-c. Confort.

Vid. lliçó 14.

-d. Durada.

Id. -c.'



5.- Execució,posada en obra;

-a. Normes. Replanteig.
-b. Procés,
-c. Precaucions.
-d. Medis auxiliars.

Allò que diuen les NTE corresponents i no més,
Molt escàs.

6.- Controls;
-a. d'execució,
-b. de recepció.

- Els de les NTE.
- Pels arrebossats i família, (en que no recorre a les NTE) control

del gruix, no de planor.

7.- La lliçó de la patologia.

- Vid, lliçó 14 d'exgències,
- Junts de dilatació en els revestiments ceràmics exteriors,
- Preparació de la base i qualitat del morter per a l'adherència.

8.- Tècniques excepcionals.

Els panells pesats i lleugers, que a l'època, però, ja no ho eren
tant,

9.- Referències a. la realitat actual.

Repeteix els mateixos revestiments continus conglomerats de la lliçó
de REVESTIMENTS (vid, TEMA 11).

Cometent els mateixos errors pel que fa a 1'"enfoscado",





BASSO I.

ANÀLISI INDIVIDUAL DELS APUNTS DE BASSO I VIRULÉS

TEMA 14 3.- FORANS.

EXTENSIÓ N2 espais/pàg,= = 2210 equivalent a 0,92 PÀG/T.
1 PÀG/T= 2400,-espais,

El tema relatiu a FORANS ocupa, en el PROGRAMA de BASSO I VIRULÉS, les
lliçons 14 (parcial) i 21 (parcial), de les pàgs, ,.
L'amidament és el següent:

LLIçó SUBTEMA N2 PÀG/T,

14

17

21

Generalitats
Tipus

- De fusta

- D'acer

- D'aleacions lleugeres

(Envans)
Portes interiors *#

Elements adicionáis de façanes,
Definició
Persianes
Tendais, gelosies,
reixes, tanques, portes garatge
Baranes

60x0,1-62
* (154-158)

(159-162x0,9)

(162x0,1-164)

(165-166)

143x0,2-150

272x0,2
272x0,8-279

280-289
290-292

NOTA;
La lliçó 14 és dedicada als tancaments exteriors (incloent-hi

curiosament els forjats), és un tema exigencial. Les planes finals es
dediquen a la fusteria exterior.

* Pàgs de BASSO II. En els apts, BASSO I hi manquen,
#* Les portes interiors estan integrades als envans en la lliçó 17.



ANALISI SEGONS CRITERIS.

l.- Bases teòriques. Definició. Classificació, Tipología.

- Inicia el tema esmentat la finestra com un problema (la seva
capacitat aïllant molt inferior al mur).

- Tipus segons NTE,
- Hem inclòs en aquest TEMA les portes interiors, que BASSO I sitúa en

la lliçó sobre envans.
Recurs estricte a les NTE C !),

2.- Ressenya històrica.

No. ,

3.- Relació amb la forma arquitectònica: espacial, textural....

Cap (vid, 1er, parrai de 1.-),

4.- Disseny dels elements;

-a. Unions.

-b. Relació amb els subsistemes contigus o altres. Descens de càrregues,

Gairebé cap relació amb el mur,

-c. Confort,

Si, en la definició,

-d, Durada.

No.



5.- Execució,posada en obra;

-a. Normes, Replanteig,
-b, Procés.
-c. Precaucions,
-d, Medis auxiliars.

No.

6.- Controls;
-a. d'execució,
-b, de recepció,

No,

7.- La lliçó de la patologia.

No,

8,- Tècniques excepcionals.

No.

9,- Referències a la realitat actual,

Detalls de fusteria i p.e.
La resta NTE.





BASSO I.

ANÀLISI INDIVIDUAL DELS APUNTS DE BASSO I VIRULÉS

TEMA U à.- MURS CORTINA.

EXTENSIÓ N2 espais/pàg.= = 2210 equivalent a 0,92 PAG/T.
1 PÀ6/T= 2400.-espais.

El tema relatiu a MURS CORTINA ocupa, en el PROGRAMA de BASSO I
VIRULÉS, la lliçó 21 (parcial), de les pàgs
L'amidament és el següent;

LLIçó SUBTEMA N2 PÀG/T.

21 - Definició 261x0,5

- Classificació (2 ud) 261x0,5-265x0,5

- Composició i 265x0,5-

- Exigències - 267x0,5

Finestres (tipus) 267x0,5-270x0,2

Mecanismes de subjecció (il.lustr) 270x0,8-271

<Persianes, tendais, reixes,
tanques i portes de garatge>



ANÀLISI SEGONS CRITERIS.

l.- Bases teòriques. Definició. Classificació. Tipología.

Definició, Limitació de pes i gruix
Constitució i material emprat,
Classificació UEA.E.C. (Relació amb el forjat);

1. Completes,
2. Elements,
3. s/Expressió plàstica; vista,

oculta.
Elements. ;
Materials,
<finestres,>
Figures NTE; fixacions,
<Figures NTE; persianes, baranes, etc,>

2.- Ressenya històrica.

No cap.

3,- Relació amb la forma arquitectònica: espacial, textural,,,.

Fa una classificació ípàg, 263-265) en funció de l'expressió plàstica,
il,lustrada amb dibuixos.

4.- Disseny dels elements;

-a, Unions.

De regulació; dibuix a NTE,

-b, Relació amb els subsistentes contigus o altres, Descens de càrregues,

Amb l'estructura,

-c. Confort,

NO!

-d, Durada,

NO,



5.- Execució,posada en obra;

-a. Normes. Replanteig.
-b. Procés.
-c, Precaucions.
-d. Medis auxiliars,

Implícit en els mecanismes reguladors, Però gairebé res

6.- Controls;
-a. d'execució,
-b, de recepció,

NO Cregui.?)

7.- La lliçó de la patologia.

NO

8.- Tècniques excepcionals.

No cap.

9,- Referències a la realitat actual,

Abstracció total.





BASSO I.

ANALISI INDIVIDUAL DELS APUNTS DE BASSO I VIRULÉS

TEMA 15.1.- ENVANS.

EXTENSIÓ. NO espais/pâg.=, .= 2210 equivalent a 0,92 PÀG/T,
1 PAG/T= 2400.-espais,

El tema relatiu a ENVANS ocupa, en el PROGRAMA de BASSO I VIRULÉS, la
lliçó 17, de les pàgs.
L'amidament és el següent;

LLIçó SUBTEMA N2 PÀG/T.

17 Particions interiors. Condicions

Aïllament acústic

- De totxo

- De plaques i panelIs

(Fusteria interior) *

- Traslluïts (ordre pave)

129x0,8

129x0,2-131x0,2

131x0,8-136x0,8

136x0,2-143x0,9

(143x0,1-160)

161-164x0,2

NOTA:
- Els envans no són un tema autònom, sinó que estan englobats en el

més general de PARTICIONS (envans, mampares, ,,,)
## Les condicions acústiques dels envans són estudiades en la lliçó

14, pàg, 49 que és una lliçó general d'exigències de tancaments,,
* El tema sobre portes interiors, que BASSó I inclou en el dels

envans, nosaltres l'hem comentat en el TEMA 15,2. FUST,INT.



ANÀLISI SEGONS CRITERIS.

l.- Bases teòriques. Definició. Classificació. Tipología.

- Definició segons Normes Tecn. de Qualitat d'Habitatges Socials (!),
Dos aspectes;

1,- Compartimentació = intimitat.
2,- Aïllament,

- Aïllament acústic,
- Tipus, Desenvolupament (segons N.T.E,); Totxo,

Planxes,
Vidre, ;

2.- Ressenya històrica.

No, •

3.- Relació amb la forma arquitectònica: espacial, textural....

Parla de la funció corapartimentadora dels envansCo particions) i de la
qualitat de la "intimitat",

4.- Disseny dels elements;

-a. Unions.
»

Junts (en contra) segons NTE.
Relació amb el forjat, -

-b, Relació amb els subsistemes contigus o altres. Descens de càrregues,

Parla de 1'arriostrament segons NTE i a altres envans, a pilars, a
forjats, ..,

-c. Confort,

Aïllament (predominantment acústic),
(Passar-ho a 4c)?. .

-d. Durada.

Efecte de l'aigua al peu dels envans,



5.- Execució,posada en obra;

-a. Normes. Replanteig.
-b. Procés.
-c, Precaucions.
-d, Medis auxiliars.

Descripció abstracta de la NTE.

6.- Controls;
-a. d'execució,
-b, de recepció.

Els de la NTE.

7.- La lliçó de la patologia.

No. Encara que implícitament la NTE fa esment a la relació amb el
forjat, etc ,,,

8.- Tècniques excepcionals.

No.

9.- Referències a la realitat actual.

Cap, Solament NTE,
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