PLA DIRECTOR

PER

L’ENDEGAMENT

DE

L’ENTORN

DEL

TEMPLE ROMÀ I DEL PALAU DELS MONTCADA DE
VIC. Desembre de 2015

1.2.1 EN RELACIÓ A LA PROPIETAT.
La parcel·la urbana que conté els dos monuments és de propietat privada,
concretament del Patronat d’Estudis Osonencs, descendent directe de la
“Societat Arqueològica de Vic” que va neixer l’any 1882 en el moment de
descobriment del Temple a causa de l’enderroc del palau dels Montcada. És
una institució sense ànim de lucre que realitza una labor molt meritòria i
efectiva en el camp de la cultura que trascendeix de la mateixa ciutat de Vic i,

MEMÒRIA

fins i tot , de la comarca d’Osona, però essent les seves activitats no lucratives,
les despeses importants que demanen la conservació dels monuments

1 ASPECTES GENERALS

depenen, a la pràctica, de les ajudes de les institucions públiques, que el
Patronat obté acollint-se als seus programes de subvencions, i que resulten
limitats i no estan coordinats entre ells.

1.1 OBJECTIU
L’objectiu d’aquest Pla Director és la confecció d’un programa d’actuacions al
recinte del Temple Romà i les restes del Palau dels Montcada de Vic i al
seu entorn, com a primer pas de gestió global per aturar la seva degradació,
i per restaurar i millorar les parts que ho necessitin i així lograr la seva
conservació efectiva. El Pla haurà de definir les actuacions necessaries per a
conservar i recuperar els monuments i el seu entorn dins l’ordre lògic i
coherent que han de guardar entre sí en relació als objectius i establir la
seqüència en que s’han de produir en el temps i la seva adaptació als

Per altra part, aquest sistemema de funcionament tendeix a afavorir les
actuacions puntuals d’urgència –degoters, problemes concrets funcionals que
no poden esperar i/o d’inseguretat en l’estructura- per sobre de les actuacions
de caire global de restauració, de manteniment i de prevenció, les quals
necessiten programacions adequades i coordinades a mig i llarg termini. Un
Pla Director, és necessari

per encarrilar correctament aquesta situació

en la seva condició d’eina de gestió vers la conservació dels monument i
el seu entorn amb una visió eficaç i eficient.

recursos disponibles.
1.2.2 EN RELACIÓ AMB ELS EDIFICIS IMMEDIATS.
Els monuments del Temple Romà i de les restes del Palau dels Montcada

1.2 JUSTIFICACIÓ DEL TREBALL
El Temple Romà i les restes del Palau dels Montcada de Vic són dos
monuments

declarats

“Bé

Cultural

d’Interès

Nacional”

(BCIN)

i

en

conseqüència, la mateixa llei per la qual tenen aquella condició – Llei 9/1993
de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català / DOGC núm. 1807

formen part d’un teixit urbà que va tenir una transformació important en el
moment de l’enderroc del Palau l’any 1882. L’enderroc va descubrir el Temple permetent l’inici de la seva reconstrucció- i va conservar algunes estructures
del Palau, moltes d’elles englobades en estructures més tardanes dels edificis
veïns. Aquesta situació és present en el fet de compartir paret estructural de

d’11/10/1993-, en prescriu la seva conservació.
No obstant això, en aquesta obligació de conservació hi concorren unes
circumstàncies peculiars que la fan especialment dificultosa. Són les que
s’exposen a continuació i fan del tot necessaria la redacció d’aquest Pla

separació amb l’església de la Pietat i la capella del Santíssim – dita capella
Fonda de la Pietat- que és del mateix tipus -però, en aquests cas, només
compartint la paret del Palau en la separació de parcel·les- que la situació que
es presenta amb les tres finques urbanes amb façana principal al carrer de

Director.

Cardona les quals, a més, al quedar al descobert les seves façanes posteriors
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en el moment de l’enderroc del Palau, es van trobar incorporades al paisatge
urbà i necessiten un tractament de millora.
En conjunt es produeix un problema en la barreja dels monuments i els edificis

1.3 PROPIETAT I PROMOCIÓ

veïns i un altre no menys greu de paisatge urbà -del que parlarem més

És propietari de la finca urbana que conté els dos monuments que són la causa

endavant- els quals, per la seva solució, necessiten ser contemplats i ser

primera d’aquest Pla Director– el Temple Romà i el Palau dels Montcada- el

planificats globalment en un àmbit més ampli que el de la pròpia parcel·la

PATRONAT D’ESTUDIS OSONENCS, societat domiciliada al mateix Temple

d’un monument concret com, per exemple, el Temple o el Palau. Un Pla

Romà, Carrer del Pare Xifrer, núm 1 de Vic.

Director, podria aclarir aquesta situació i programar actuacions en aquest

Les propietats d’altres finques urbanes afectades per propostes concretes

contexte.

d’intervenció fetes per aquest Pla Director, figuren als capítols corresponents.

1.2.3 EN RELACIÓ AMB EL TEIXIT URBÀ IMMEDIAT I AL LLOC.

El present Pla Director és finançat i coordinat tècnicament per el Servei del

El Palau dels Montcada i el seu entorn, conjuntamemnt amb la Catedral-Palau

Patrimoni Arquitectònic Local (SPAL) de l’Àrea Territori i Sostenibilitat de la

Episcopal i el recinte del Mercadal, constitueixen els tres nuclis que van

Diputació de Barcelona, a resultes de la col·laboració amb l’Ajuntament de Vic

estructurar la ciutat medieval des del seu origen al s.IX. Però el Temple Romà

per atendre la petició d’ajuda del Patronat d’Estudis Osonencs davant la

-final s.I-, en el mateix emplaçament que el Palau –s.XI-, evidencia la ciutat

responsabilitat com a propietari dels monuments i les dificultats que té en la

romana anterior en el mateix “lloc”. Si, a més, tenim en compte la situació

seva conservació.

geogràfica al mig de la Plana de Vic del turó allargat on s’assenta el conjunt
Temple – Palau, que a la vegada estructurava antics camins d’abans de la

1.4 EQUIP TÈCNIC

formació urbana i l’empenta de modernitat que la descoberta i reconstrucció del

La gestió d’aquest projecte ha estat coordinada pel Servei de Patrimoni

Temple van proporcionar a la ciutat en plena “renaixença” cultural a finals del

Arquitectònic Local (SPAL) de la Diputació de Barcelona i l’ha redactat – com a

s.XIX, constatarem que, encara que el recinte hagi perdut la seva funció antiga,

col·laborador extern- l’arquitecte Miquel Surinyach Pous amb la col·laboració

encara té una gran càrrega de significat que segueix definit el teixit urbà on

de l’arquitecte

està enclavat a la manera d’una veritat “velada”.

l’arquitecte Miquel Surinyach Pla.

Josep M. Cubí Surinyach i amb l’assessoria especial de

Aquesta circumstància reforça la condició de BCIN dels monuments i ajuda a
definir el seu entorn però també fa més difícil la presa de decisions sobre
les possibles millores en la integració del recinte monumental al teixit
urbà com sovint es demana a la ciutat i s’apunta als objectius del Pla Especial
de Millora que consta al planejament general amb el nùmero 7 (veure punt
1.6.2.2 més endavant) el qual ja va definir –amb les mateixes paraules- el Pla
Especial de Protecció del Patrimoni del Centre Històric de Vic, aprovat l’any
1987. Un Pla Director podria ajudar a clarificar aquesta situació i marcar
les pautes i els criteris principals a seguir en el tractament i millora de
l’entorn dels monuments que són el seu objecte central.

1.5 PARCEL·LA, SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT DEL TEMPLE

ROMÀ I DE LES RESTES DEL PALAU DELS MONTCADA.
El Temple Romà i les restes de Palau dels Montcada

-que són els

“monuments” origen de la necessitat d’aquest Pla Director en quant són els
bens patrimonials respecte dels quals es refereix l’entorn- estan situats en ple
Centre Històric de Vic i formen un conjunt arquitectònic i històric de primer
ordre. El Temple Romà data de finals del s.I (d.C) i és el testimoni més destacat
de la ciutat romana d’Auso. Fou absorbit pel primer castell comtal al s.IX i, del
s.XI al s.XII, pel Palau romànic dels Montcada.
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La situació i l’emplaçament de la parcel·la del conjunt en relació a la Ciutat es

1.6 RÈGIM URBANÍSTIC I DE PROTECCIÓ DE LA PARCEL·LA

presenta a les figures 1, 2 i 3 - FINCA 8424510DG3482S0001HM-.

DEL TEMPLE ROMÀ I DE LES RESTES DEL PALAU DELS

Concretament, el solar que conté l’edifici del Temple Romà i de les restes i
construccions que queden del Palau, limita al sud amb la plaça de la Pietat, a
llevant amb el carrer del Pare Xifré, al nord amb tres finques urbanes amb
façana principal al carrer de Cardona – números 12,14 i 16- , i a ponent amb
l’església de la Pietat.

MONTCADA. Monuments declarats Bé Cultural d’Interès Nacional
(BCIN).
1.6.1 RÈGIM URBANÍSTIC GENERAL.
Planejament General vigent:
POUM. Data d’aprovació del Text Refós: 21/12/2010; publicació: DOG núm
5848, de data 31/03/2011.

Classificació del sòl:
Sòl urbà consolidat.

Qualificació del sòl:
FINCA

8424510DG3482S0001HM:

Situada

en

sistema

d’equipaments

comunitaris, clauE; subzona cultural-social, clau Ec.

Condició de solar:

Figura 1. Situació. Centre històric

Té la consideració de solar.

Instruments de planejament aplicables:
Li és d’aplicació el Pla Especial 07 “Pla Especial del Temple Romà i el seu
entorn” que introdueix l’article 454 de les normes urbanístiques del POUM. En
aquests moments sense redactar i, per tant, resta com a planejament pendent.
Segons les fitxes d’àmbits de desenvolupament que figuren al tercer volum de
la normativa del POUM, EL PLA ESPECIAL DEL TEMPLE ROMÀ I EL SEU
ENTORN (P.E.07), té la finalitat de permetre una millor integració i articulació
Figura 2. Emplaçament

del conjunt del Temple i les restes del Palau dels Montcada a la trama urbana;

Figura 3. Parcel·lari

de conservació i consolidació de les restes arqueològiques; i de la possible
adequació del recinte. S’haurà de redactar en un termini de 10 anys, comptats
a partir de l’entrada en vigor del POUM.
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Condicions d’ordenació i edificació. (Extracte de les prescripcions més
determinants en el nostre cas):

(●1) La Llei 9/1993 de 30 de setembre, del patrimoni cultural català ( DOGC 1807

TITULARITAT.

d’11.10.1993), en la disposició addicional primera estableix que els béns radicats a

Art.148: “Els sòls que el POUM (o planejament que el desenvolupi) qualifica

Catalunya que hagin estat declarats d’Interès Cultural, d’acord amb la Llei de l’Estat

com a sistema urbanístic d’equipaments comunitaris amb un ús assignat, tant

16/1985 de 25 de juny, del patrimoni històric espanyol, passen a tenir la consideració

generals com locals, podran ésser de titularitat pública o de titularitat privada.”

de Béns Culturals d’interès Nacional (BCIN) i de Béns Catalogats. Com que en aquest
sentit, la Llei 16/1985, en la disposició addicional segona, especifica que es

Aquest, de titularitat privada, és el cas de la finca del Temple Romà.

consideren d’Interès Cultural i sotmesos a la dita Llei els béns citats a través del

USOS.

Decreto de 22 d’abril de 1949 sobre proteccions dels catells espanyols i que diu:

Art.92: Estableix l’ús “Socio-cultural”.
Art.102: Els usos admesos i els usos condicionats en el cas de la subzona

“Todos los castillos de España, cualquiera que sea su estado de ruina, quedan bajo la
protección del Estado, que impedirà toda intervención que altere su caràcter o pueda

cultural-social, clau Ec, són els següents:

provocar su derrumbamiento.”, les restes del castell-palau dels Montcada s’han de

Usos admesos com a principals: Socio-cultural; Serveis tècnics ambientals i

considerar Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN).

Usos de Servei de titularitat pública.

Per altra part, la disposició addicional segona de la mateixa Llei 9/1993, confirma

Usos admesos com a compatibles sempre que s’exerceixi l’ús principal:

aquesta consideració al especificar que “ Es declaren d’Interès Nacional” els castells

Esportiu urbà.

de Catalunya…”

Usos admesos com a compatibles vinculats a l’ús principal.
1.6.2.1 CONSEQÜÈNCIES BÀSIQUES DE LA CONSIDERACIÓ DE BCIN.

RÈGIM GENERAL
Art.149:”Els espais no ocupats per les edificacions i que constitueixin l’entorn

( Llei 9/1993 de 30 de setembre del Patrimoni Cultural Català )

d’aquells equipaments es sistematitzaran com espais lliures al servei de

- S’estableix el deure de “conservació” pels propietaris, titulars de drets reals i

l’edificació”.

posseïdors (art. 21).

ORDENACIÓ I EDIFICACIÓ

- S’estableix el deure de “preservació” i de “manteniment” per a les mateixes

Art.150.2: “…Les condicions d’ordenació i edificació dels equipaments que

persones (art. 25).

estiguin inclosos en sector de planejament derivat, les condicions d’ordenació i

- Per a qualsevol actuació sobre un immoble BCIN el Departament de

d’edificació es definiran segons allò que estableixin els instruments de

Cultura de la Generalitat de Catalunya ha d’emetre un informe de caire

planejament derivat…”

vinculant (art. 31).
-

En els immobles BCIN, els termes de protecció prevalen sobre plans i

normes urbanístiques (art. 33).

1.6.2 RÈGIM DE PROTECCIÓ.
El Temple Romà, és declarat Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN),231-MH,

-

L’art. 35 estableix l’obligatorietat de complir els criteris d’intervenció

següents:

Decret 3-6-1931, R-I-51-D448 publicat a Gaceta 4/06/1931.
Les restes del Castell-Palau dels Montcada tenen la consideració de BCIN. (●1)
Per aquests motius, el recinte està sotmès molt especialment a tot el que
especifica la llei 9/1993 de 30 de setembre del Patrimoni Cultural Català

a) La conservació, la recuperació, la restauració, la millora i la utilització del
bé han de respectar els valors que van motivar la declaració.
b) S’ha de permetre l’estudi científic de les característiques arquitectòniques,
històriques i arqueològiques del bé.

(DOGC núm. 1807 d’11/10/1993).
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c) S’han de conservar les característiques tipològiques d’ordenació espacial,
1.7 ANTECEDENTS DOCUMENTALS.

volumètriques i morfològiques més remarcables del bé.
d) És prohibit de reconstruir totalment o parcialment el bé, excepte en els

Aquest projecte té els antecedents documentals bàsics que es citen a

casos en què s’utilitzin parts originals i de fer-hi addicions mimètiques que en

continuació on, a part de la bibliografia, molts d’ells són treballs contractats o

falsegin l’autenticitat històrica.

redactats pel Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de

e) És prohibit d’eliminar parts del bé.

Barcelona (l’SPAL) i subministrats per a la redacció del projecte.

f) És prohibit de col·locar publicitat.
1. S’ha d’assenyalar especialment l’estudi i compilació històrica realitzada en
1.6.2.2 CONDICIONS ESPECÍFIQUES DE PROTECCIÓ AL POUM.

motiu de la redacció d’aquest Pla Director per l’historiador Josep M.Vila i

- Al recinte li són d’aplicació les fitxes de protecció incloses en el catàleg de

Carabasa i la historiadora Imma Vilamala i Aliguer, titulat -ESTUDI HISTÒRIC I

Bens del POUM. Són les següents:

CONSTRUCTIU DEL TEMPLE ROMÀ I DEL PALAU DELS MONTCADA I EL

C AAA 001. Corresponent al TEMPLE ROMÀ

SEU ENTORN (VIC,OSONA)- / Diputació de Barcelona SPAL./ novembre de

C AAA 002. Corresponent a les RESTES DEL PALAU DELS MONTCADA

2015.

C BSA 049. TEMPLE ROMÀ. Protecció arqueològica.

Per ser un document complet i proporcionat dins l’abast i els objectius del pla

C BQA.

director, s’ha considerat un document de referència preferent en el nostre

CENTRE HISTÒRIC DE VIC. Protecció arqueològica.

- La primera fitxa, mentre no s’aprovi el citat Pla Especial 07, estableix

treball i s’adjunta com annexe a aquest al pla director.

concretament que pel que fa al Temple Romà, a l’àmbit “Exterior” s’ha de
mantenir el volum, la formalització arquitectònica, els materials, la textura i el

2. Una recopilació d’informació històrica que interessa per aquest treball es

cromatisme; a l’àmbit “Interior”, s’ha de mantenir el volum, la formalització

troba a l’estudi titolat - VIC, LA MANSANA DEL TEMPLE ROMÀ I PALAU

arquitectònica, els materials, la textura, el cromatisme, l’estructuració funcional

MONTCADA. EVOLUCIÓ URBANA I USOS. VOLUMS I i II-, realitzat per la

general i l’estructura de suport; i a l’àmbit “Entorn” s’ha de mantenir la visibilitat

historiadora Imma Vilamala del Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la

total de l’edifici i tots els elements que conformen l’espai limitat per la reixa de

Diputació de Barcelona,

tancament…

Lacuesta/ gener 2013.

sota la direcció de la també historiadora Raquel

- La segona fitxa, mentre no s’aprovi el citat Pla Especial 07 al punt 1.1.5.1
anterior, estableix concretament que pel que fa a les restes del palau dels

3. LA PUBLICACIÓ DEL NÚM XXIII . 161-162 de la revista AUSA “125 ANYS

Montcada, a l’àmbit “Exterior” s’ha de mantenir el volum, la formalització

DEL DESCOBRIMENT DEL TEMPLE ROMÀ”, amb articles especialitzats sobre

arquitectònica, els materials, la textura i el cromatisme en totes les restes

la història, la gestió, les investigacions i els descobriments en referència al

existents al recinte; i a l’àmbit “Entorn”, s’ha de mantenir la visibilitat del conjunt

Temple Romà./ Publicació del PATRONAT D’ESTUDIS OSONENCS/ 2008.

i tots els elements que conformen l’espai limitat per la reixa de tancament…

Considerem aquesta compilació com a documentació bàsica en el nostre

- Per a la tramitació de llicència corresponent sobre qualsevol actuació al

estudi.

recinte, caldrà informe del Patronat de la Ciutat antiga de Vic tal i com
estableix el POUM vigent, sense detriment però, de l’informe vinculant del
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
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4. Aixecament fotogramètric de plànols de les façanes interiors nord i oest de

11. GUDIOL JOSEP / L’AUSA ROMANA I EL SEU TEMPLE./ reedició. Edit.

les restes del Palau dels Montcada, en el context del Temple Romà de Vic/

HUMANITAS./ 1982

CENTUM, / Diputació de Barcelona SPAL. / juny de 2013.

Considerem aquesta compilació com a documentació bàsica en el nostre
estudi.

5.

L’estudi

“PALAU

DELS

MONTCADA;

CARACTERITZACIÓ

DELS

MATERIALS; ESTUDI DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS; PROPOSTES DE

12. JOSEP PUIG I CADAFALCH / L’ARQUITECTURA ROMÀNICA A

CRONOLOGIA RELATIVA; ESTAT DE CONSERVACIÓ I SUGGERIMENTS

CATALUNYA. 1er volum./ 1909. Reedició Institut d’Estudis catalans.

DE RESTAURACIÓ” /Màrius Vendrell (Universitat de Barcelona); Pilar Giràldez
i Sabrina Senouci(patrimoni 2.0), / Diputació de Barcelona, SPAL./juny de 2013.

13. AUGUSTE CHOISY / HISTÒRIA DE LA ARQUITECTURA. / Edit. LERU.
Buenos Aires /1977

6. L’estudi “TEMPLE ROMÀ I PALAU DELS MONTCADA , VIC. MATERIALS
DE CONSTRUCCIÓ, ESTAT DE CONSERVACIÓ, SUGGERIMENTS DE

14. AUGUSTE CHOISY / EL ARTE DE CONSTRUIR EN ROMA./ Instituto

RESTAURACIÓ” / Pilar Giràldez i Màrius Vendrell

Juan de Herrera/ 1999.

(Estudis de patrimoni

històric. Universitat de Barcelona), desembre de 2008.
15.

MIQUEL SURINYACH PLA./

PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DEL

7. L’estudi “EL TEMPLE ROMÀ DE VIC. ESTAT DE CONSERVACIÓ,

PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I NATURAL DE VIC, SECTOR FORA

DIAGNOSI DE PATOLOGIES I PROPOSTES D’INTERVENCIÓ” / Escola

MURALLES./ Generalitat de Catalunya. Departament de Política Territorial i

Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya.

Obres Públiques./ 1985.

Montserrat Artigau i Eduard Porta, Químic i conservador de monuments.
Publicat a la revista AUSA XXIII, 161-162 (2008) p. 541-551. Patronat d’Estudis

16. MIQUEL SURINYACH PLA./ PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DEL

Osonencs.

PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DEL CENTRE HISTÒRIC DE VIC./

Inèdit.

Ajuntament de Vic. 1987
8. Estudi D’ESTABILITAT ESTRUCTURAL DE LES RESTES DEL MUR NORD
DEL PALAU DELS MONTCADA DE VIC / Marta Torras, arquitecta, / Diputació
de Barcelon SPAL- /novembre 2013.

1.8 RESUM DE LES ACTUACIONS PROPOSADES I DE

L’ESTIMACIÓ DEL SEU COST a desembre de 2015
9. ESTUDI GEOTÈCNIC per a la determinació de la competència
geomecànica del terreny on recolzen les restes del mur nord del Palau dels

Les actuacions proposades a l’edifici del Temple Romà considerat com edifici
independent es resumeixen com segueix:

Montcada de Vic./ Antoni Batlle i Diaz, geòleg, de l’empresa GEOPROJECTES
B&M/ Diputació de Barcelona SPAL. / desembre 2013.
10. JUNYENT E. / LA CIUTAT DE VIC I LA SEVA HISTÒRIA./ 1980
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de treball ha consistit en la definició i en el desenvolupament de la seqüència
de nivells següent:

Temple i Palau
▼
ENTORN

Diagnosi A.
►

Projectes
►

Àmbits de gestió
►

►PROGRAMA

Problemes Actuacions Funcions-Finalitats

▲

▼

ESTUDI

Causes

DEL LLOC

Realitzat l’estudi del lloc i determinat l’entorn amb la seva problemàtica global,
s’ha realitzat la diagnosi dels edificis i construccions a partir dels quals
s’estructura la totalitat de l’àmbit d’actuació –Temple Romà, restes del Palau
dels Montcada i església de la Pietat- , continuant amb la identificació expressa
de les causes origen dels problemes que presenten i passant a continuació a
determinar els projectes arquitectònics que han de ser la base de les
actuacions materials concretes, així com els estudis prèvis necessaris per a la
seva redacció –assatjos, informes, dictamens i treballs arqueològics- i les
previsions econòmiques corresponents per a portar a terme les actuacions
concretes.
Arribats a aquest punt, s’han trobat els àmbits de gestió homogènis formats
pels edificis compresos a l’”entorn considerat” en la seva totalitat i s’han ajustat
i valorat les actuacions a realitzar-hi per procedir, a continuació, a confeccionar

1.9 METODOLOGIA DE TREBALL

un programa d’actuacions valorat, coherent i ordenat, per a la seva aplicació

1.9.1 ESQUEMES DE TREBALL

en el temps segons conveniència.

L’objectiu a tractar és el recinte del Temple Romà i les restes del Palau dels
Montcada de Vic conjuntament amb el seu entorn i el Pla Director resultant ha

Finalment, després de fer la diagnosi dels espais públics i de determinar les

de tenir un caràcter eminentment pràctic i s’ha de concretar en un programa

millores necessaries, s’han trobat els seus àmbits de gestió en relació a la

d’actuacions valorades

totalitat de l’entorn i també s’ha confeccionat un programa d’actuacions valorat,

que permetin

procedir amb eficiència i eficàcia

sobre uns edificis i uns espais públics concrets. Per aconseguir-ho el mètode
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coherent i ordenat per a la seva aplicació.
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En el cas concret d’actuacions en els edificis BCIN que constitueixen un àmbit

del paradigma cultural pròpi de la ciutat, -inclòs el que Gaston bardet en diu “el

de gestió per ells mateixos de forma natural i que, per imperatiu legal, s`han de

geni de la ciutat”.

conservar com objectiu principal. L’esquema de treball utilitzat ha seguit la
3) DETERMINACIÓ DE L’”ENTORN”

seqüència de nivells següent:

Comprèn la determinació i l’estudi de l’espai material de ciutat que es pot
considerar “entorn” immediat del Temple Romà i el Palau dels Montcada
contemplant els aspectes urbanístics aplicats històricament en la protecció del

Diagnosi

patrimoni arquitectònic de Vic, i segons l’estructura general dels edificis entre

► CAUSES ► Projectes ► ACTUACIONS ► PROGRAMA

sí i també en relació als espais públics, així com també els conflictes que

Problemes

presenten.
Determinats els problemes existents en l’edifici a tractar, es troben les causes

4) SOBRE LES ACTUACIONS A REALITZAR AL TEMPLE ROMÀ

que els han originat

Determina i valora les actuacions necessàries a l’edifici del Temple Romà i

que, en definitiva, els projectes tindran per objectiu

eliminar o, almenys, neutralitzar. I

una vegada definides les actuacions

estableix l’ordre en que s’han de produir.

concretes a través dels projectes, amb els matisos i variacions necessàries,
s’ha procedit a confeccionar el corresponent programa d’actuacións coherent

5) SOBRE LES ACTUACIONS A REALITZAR A LES RESTES DEL PALAU-

i ordenat en el temps segons la seva necessitat.

CASTELL DELS MONTCADA
Determina i valora les actuacions necessàries a realitzar a les restes del Palau
dels Montcada i estableix l’ordre en que s’han de produir.

1.9.2 DESENVOLUPAMENT DEL TREBALL
En conseqüència amb els esquemes de treball exposats, aquest Pla Director es
desenvolupa en els següents grans capítols:

6) SOBRE LES ACTUACIONS A REALITZAR ALS EDIFICIS DE L’”ENTORN

1) ASPECTES GENERALS

DEFINIT”, CONSIDERAT TOT ELL COM UNA SOLA UNITAT DE GESTIÓ

Comprèn les consideracions bàsiques sobre els objectius del Pla, la justificació

Delimitació dels àmbits de gestió homogenis d’edificis de l’entorn considerat

del treball, la Propietat i la Promoció, l’equip tècnic, els aspectes cadastrals, el

quant a interrelació constructiva entre ells i quant a millors possibilitats de

règim urbanístic i de protecció patrimonial i els antecedents documentals.

gestió, i determinació i valoració de les actuacions a realitzar-hi amb
establiment de l’ordre d’intervenció.

2) ESTUDI DEL “LLOC”
El “lloc” es diu en un sentit més ampli que l’àmbit –que fa referència a una

7) SOBRE LES ACTUACIONS AREALITZAR ALS ESPAIS PÚBLICS DE

àrea de gestió- o que l’entorn –que es refereix a la totalitat de l’àmbit que

L’”ENTORN DEFINIT”

comprèn aquest pla director-.

Definició i valoració de les actuacions necessàries en els espais públics de

L’estudi del “lloc” és necessari tant per a descubrir les seves qualitats –que

l’”entorn” amb establiment de l’ordre d’intervenció.

també ho seran de l’entorn que defineix físicament l’estudi- com per identificar i
aprofundir en la dinàmica de cànvi en que es troba sotmès des del punt de vista
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elements històrics existents, així com de la seva situació. Quant a la

2 ESTUDI DEL “LLOC”

funcionalitat, els factors de valoració s’han fet dependre de la quantitat i la
quantitat del trànsit de la via pública i dels tipus i les intensitats d’usos a les

2.1 CONSIDERACIONS GENERALS

plantes baixa i primera dels edificis. El significat social s’ha deduït de la situació

El lloc es diu en un sentit més àmpli que l’entorn o que els àmbits d’actuació definits al punt 1.9.2-1 anterior-. Dels tres, és el concepte més àmpli, més
extens i més abstracte i també el marc adequat per a l’estudi de les
característiques generals de la zona que volem tractar, que hem denominat
entorn, però que s’ha d’ampliar en superfície i en concepte perquè no esgota

dels edificis públics i de la situació i significat social de les tipologies
arquitectòniques i del valor patrimonial dels edificis que integren la Ciutat Antiga
i, molt especialment, el Centre Històric de Vic. I, per últim, la dinàmica de canvi
pròpia de la ciutat s’ha analitzat a partir del moment cultural de 1882, any de la
descoberta del Temple Romà.

l’espai on es produeixen les característiques físiques que hi volem descobrir i
tampoc les característiques de caire no material que fan referència a les
dinàmiques de canvi i creixement de la ciutat que només s’expliquen en
categories culturals de comportament.

La Plana de Vic, amb unes dimensions aproximades de 35Km de llargada en

Les característiques que volem esbrinar són de dues naturaleses:
1) Les de caire qualitatiu, que mostren l’estat actual de la ciutat -i en concret
del nostre “entorn”- com a resultat de la seva evolució en el temps.
2) Les que

tracten de la personalitat de la ciutat en relació al seu

desenvolupament, passat i futur; amb altres paraules, les que volen identificar
la dinàmica de cànvi en que es troba sotmesa la ciutat des del punt de vista del
paradigma i del procés cultural pròpi.

és imprescindible si volem fonamentar

correctament les nostres decissions sobre les actuacions concretes a
realitzar.
S’ha realitzat a partir de considerar el seu encaix en la geografia física
territorial en els nivells general, comarcal i local i, després d’un breu encaix
històric,

la direcció nord-sud i 10Km d’amplada en la direcció est-oest, és on s’aposenta
la major part de la població de la comarca d’Osona. El riu Ter baixa del Ripollès
i a l’arribar a Manlleu gira vers llevant cap a les Guilleries i Girona mentre que
el riu Congost – que prop de Barcelona canvia de nom per el Bessós- neix a
Sant Cugat de Gavadons, terme municipal de Collsuspina, prop de la vila de
Centelles, i des d’allí segueix la direccióm sud.
La ciutat de Vic –l’antiga ciutat romana “Auso”- , en un lloc de pas obligat entre

L’estudi del “lloc” – sempre en relació amb el Temple Romà i al Palau dels
Montcada com a centre-

2.2 EL CONTEXT GEOGRÀFIC I TERRITORIAL.

s’ha passat a la valoració dels aspectes de significat quant a la

història, la funcionalitat i el prestigi social; per acabar finalment amb una sèrie
de reflexions sobre la dinàmica de canvi a que està sotmesa la ciutat de Vic i
per tant, la Ciutat Antiga i el nostre entorn.

Barcelona i França, es va emplaçar al mig de la Plana, als peus d’un turó estret
d’aproximadament 350metres de llargada –és el lloc actual entre la plaça Major
i la plaça de Don Miquel de Clariana que abans de la construcció de la ciutat,
deuria constituir una fita territorial important-, tocant al riu Mèder –afluent del
Gurri i per aquest, del Ter- i concretament, en el creuament de dues antigues
vies naturals que responien plenament a la morfologia de la orografia
hidrografia del país: 1) la

i la

que des de Barcelona anava a França per la

Cerdanya aprofitant el camí de la llera del riu Bessós i del riu Congost i,
travessant la Plana, enfilava la llera del Ter a partir del terme de Manlleu vers el
Ripollès i la Cerdanya i 2) la

que procedent del Rosselló per l’Empordà

passava per Girona i seguint per la llera del riu Ter abans del seu gir vers el

Pel significat en relació a la història s’han tingut en compte les tipologies
urbanístiques de formació de la ciutat antiga i la quantitat i qualitat dels signes i
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nord al terme Manlleu, travessava la Plana en direcció de Collsuspina i
Manresa.
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La figura 4 mostra aquest creument de camins que és conseqüència de la

També el “lloc” del temple Romà, a més de marcar el creuament de camins, al

geomorfologia territorial d’una part del que ara denominem Catalunya Central i

trobar-se a la part més alta del turó allargat existen al mig de la Plana, formava

que, a la vegada, va determinar l’emplaçament de la ciutat romana d’Auso.

part d’una verdadera fita territorial visible des de les montanyes que
l’envolten.

2.3

L’ENCAIX HISTÒRIC

Des del punt de vista d’un Pla Director que ha de determinar actuacions
concretes a realitzar i ser a la vegada una eina de gestió, l’anàlisi històrica té
dues finalitats bàsiques:
1)La dimensió històrica

ens dóna les causes funcionals – amb origen

catastròfic, polític, socioeconòmic i cultural en general- del procés de formació
en el temps del teixit urbà i dels monuments i això ens acosta a la
comprensió dels valors històrics construïts que cal protegir i conservar.

Figura 4. Creuaments de camins

2) Ens permet disposar dels arguments i de la fonamentació necessaria

En una escala amb més detall, les figures 5 i 6 presenten dos moments de la
formació de la ciutat medieval de Vic (vicus ausonensis) i, en els dos
escenaris s’indica el creuement dels dos camins citats en relació a la
topografia i al teixit urbà del dos moments històrics: 1)una ciutat medieval
primera del s.IX al s.XII, abans de construir la primera muralla, amb un teixit
urbà arrapat als pendents naturals del terreny que creixia des de la Catedral al

per a deduir -directament o a través de la lògica constructiva en la comparació
de la realitat construïda amb les causes que la van originar- la valoració
artística i cultural dels edificis, dels elements, de les construccions i del “lloc”
en general.

2.3.1 INTRODUCCIÓ HISTÒRICA ESSENCIAL EN RELACIÓ AL

Castell medieval bastit en temps del comte Guifré en el “lloc” del Temple Romà

TEIXIT URBÀ, AL TEMPLE ROMÀ I AL PALAU DELS

aprofitant la seva situació dominant i 2) la ciutat de Vic al s.XIII, amb el traçat

MONTCADA.

de la primera muralla que va permetre un creixement més racional en illes

En aquest apartat però, interessa només un breu resum dels aconteixements

urbanes més regulars a la part oest de la ciutat i on, en el “lloc” del Temple

històrics amb la intenció que serveixi de marc general per encaixar l’estudi del

Romà, la família dels Montcada havien transformat el castell en un Palau

“lloc”. És el que segueix:

residencial conservant l’antiga capella de Sant Sadurní.
CONCLUSIÓ

El desenvolupament

El “lloc” del Temple Romà és conseqüència, testimoni i pervivència d’una

reestructuració territorial que va portar a terme el comte Guifré a finals del S IX.

dimensió geogràfica que es manifestà des dels inicis de la ciutat - i tant

va estar condicionada per l’assimilació del seu entorn geografic, pel creuament

en la ciutat romana com en la ciutat medieval-

dels camins existents d’èpoques anteriors: la direcció nord-sud (La Cerdanya-

en la conservació d’un

creuament de camins de primer ordre en l’àmbit territorial més àmpli.

urbà de la Ciutat Medieval de Vic a partir de la

Barcelona que es creuava amb la direcció llevant-ponent

(El Roselló-El

Gironès-El Bages), i per la força de tres “llocs” d’una gran potència
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estructuradora que es van definir des del començament: El Mercadal, La
Catedral i l’”àmbit” que ens ocupa, que actualment anomenem del Temple
Romà. Fins i tot avui dia, no s’entendria la ciutat antiga sense tenir en compte
el paper d’aquests tres “llocs”; tant des d’un punt de vista de la forma de la
ciutat i la seva trama urbana, com de la gran càrrega de significat que han
acumulat.
A conseqüència del pacte entre l’Aristocràcia i l’Església, el Bisbe va establir la
Seu i va bastir una catedral en el mateix emplaçament que l’actual, a la part
baixa de la ciutat, mentre el Comte, deuria aprofitar l’edifici del Temple Romà
– emplaçat a la part alta del turó que serveix de base topogràfica a la ciutat-,

Figura 8. Trama en perspectiva. Plaça del Mercadal

per condicionar un primitiu castell remuntant la cel·la per a convertir-la en una
torre de defensa i construïnt un mur de defensa al seu voltant. La nova trama

(●2) D’un estudi inèdit sobre el Temple Romà realitzat per l’arquitecte Miquel

urbana es va desenvolupar per l’atracció entre aquests punts d’interès,

Surinyach Pla, l’any 2012.

arrapant-se al territori i aprofitant el creuament de camins antics, que es
La peste bubònica –dita pesta negra- que va sacsejar tot Europa i que va

produïa al lloc del castell. ( figura 7 )

arribar a Vic l’any 1348 va comportar una gran aturada en el desenvolupament
de la ciutat fins el punt que els voltants del Temple Romà no es van recuperar
fins al començament del s.XVII -l’any 1610- quan el veguer Don Miquel de
Clariana va organitzar la plaça que porta el seu nom i s’hi va construir la seva
residència, cosa que va atreure, amb el temps, l’establiment a ciutat de cases
senyorials provinents de la l’alta pagesia. La revitalització del sector va
comprendre els actuals carrer de Dues Soles, la plaça de

Don Miquel de

Clariana i la plaça de la Pietat i, en aquesta última, es va culminar amb
l’acabament de la construcció de l’església de la Pietat a finals del s. XVII.
No obstant això, el trasllat de la residència del veguer, va comportar el principi
de la decadència del vell Palau medieval dels Montcada, que va passar a ser

Figura 7. Trama en perspectiva. Catedral - Castell

magatzem municipal i presó fins a l’últm quart del s. XIX.
Més tard, a finals del S XI, va començar la formació de la plaça del Mercadal actual plaça Major-, amb la construcció de cases en filera amb façana a l’antic

Al mes de maig de 1882, després de la corresponent subhasta pública, es va

camí i els porxos del cantó septentrional sobre el mateix camí ( figura 8). Per

començar a “desmuntar” el vell edifici de la presó, que no n’era d’altre que el

altra part, també a finals dels SXI, la família dels Montcada va transformar el

palau-residència de la família Montcada construït a finals del S. XI. Durant els

castell del segle IX en un palau residencial a base de convertir la cel·la del

últims 400 anys però, l’edifici s’havia anat degradant. “La presó Vella, que era

temple en un pati descobert i envoltant-lo amb un edifici compacte de planta

com s’anomenava aquell lloc, era pels vigatans una construcció sinistra, de mal

baixa i dues plantes pis construït amb parets i voltes de pedra. (●2)

record, feia vint-i-dos anys que estava abandonada i donava una sensació
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desagradable i macabra, era un lloc fosc, de mal record, pudent, ruïnós, que

TEMPLE ROMÀ

més valia fer-ne foc i obra nova” (●3). No obstant això, s’ha de fer constar que

Dels tres “llocs” estructuradors del Centre Històric de la ciutat – Catedral,

també hi havia algunes veus – les més cultes de la ciutat-

que s’havien

Temple Romà i Mercadal, citats al punt anterior-, el “lloc” del Temple Romà és

manifestat a favor de la conservació de les restes del palau, encara que sense

l’únic que ha perdut funcionalitat però no ha perdut significació i, estem en

la contundència suficient.

presència d’un indret que ostenta una gran càrrega semàntica que es posa en

La gran sorpresa va ser, en un moment de l’enderroc, l’aparició de les restes

evidència en el teixit urbà i en les construccions monumentals que conté. Així,

del Temple Romà de la ciutat d’Auso, la qual cosa va portar a la intervenció

la categoria de “monument” l’ostenta des del mateix “lloc”.

immediata de personatges com Joaquim d’Abadal, Martí Genís, Josep Antoni

Nosaltres, l’estudi del significat del “lloc” del Temple Romà l’hem realitzat con a

Torner i Josep Serra i Campdelacreu, i que encapçalats pel canonge Jaume

síntesi de tres categories de valors semàntics: la significació històrica, la

Collell i amb el recolçament del Bisbe Morgades, van adquirir l’edifici i el juny

significació social i la significació funcional.

del mateix any 1882 van constituir la Societat Arqueològica de Vic amb la
finalitat de salvament i reconstrucció del temple, cosa que, a la vegada, va
obligar a definir la conservació de les restes del palau medieval que l’envoltava
les quals han arribat a nosaltres sense canvis substancials des del moment de
l’enderroc.

2.4.1 LA SIGNIFICACIÓ HISTÒRICA.
El conjunt de la Ciutat Antiga de Vic i, en espacial, el recinte del seu Centre
Històric (●5) –aquest últim en una superfície aproximada de 15 hectàrees-,
presenta un gran valor històricotestimonial d’èpoques passades.
Constatem per a començar que, a Vic, el valor testimonial del Centre Històric

Quant al Temple pròpiament dit, a part de les campanyes d’excavació
arqueològica – apuntades més endavant al punt 4.1.1-, s’han produït cinc
etapes constructives en la línia de reconstrucció del Temple com havia fixat la
Societat Arqueològica en la seva fundació: (●4)

es manifesta especialment des de la visió d’una ciutat unificada per l’acció
constant d’una forta personalitat que ha actuat de forma permanent en els
canvis obligats al llarg del temps a conseqüència de les successives
adaptacions culturals. Fer, desfer i construir sobre construït

1882 .......... A continuació del descobriment del Temple, restauració de la cel·la
i col·locació de la reixa de protecció.

manifesta de fer valdre el sentit comú, és la causa

amb voluntat

que ha fet possible

l’harmonia arquitectònica i urbanística de Centre Històric actual tot i ser el

1927............Construcció de la columnata.

reflexe d’estils de vida molt diferents.

1957........... Es completa el frontó i l’atri.

No obstant això, al Centre Històric és del tot manifesta la presència de la

1982........... Rehabilitació de l’interior i reforma de la coberta de 1882. p.664

història per la percepció de la força semàntica que emeten els diferents llocs

1992........... Gran reforma de l’interior i de l’atri i construcció de drenatges.

que l’integren. Els que –com és el cas de l’entorn del Temple Romà i de les
restes del Palau dels Montcada- han perdut la seva funcionalitat original però

(●3) Xavier Roviró i Alemany / Coneixement, percepció i ús social i popular del
Temple/ Revista Ausa XXIII 161-162 (2008).

(●4) Miquel S. Ylla –Català i Genís / El Temple del Patronat d’estudis osonecs/
Revista Ausa XXIII 161-162 (2008).

no han perdut el seu significat.
En el nostre estudi semàntic utilitzarem com indicadors del SIGNIFICAT
HISTÒRIC,

1)LES

VIES

HISTÒRIQUES,

2)LES

TIPOLOGIES

URBANÍSTIQUES, 3)LA CONSIDERACIÓ D’ESPAI HISTÒRIC a

causa

d’una major concentració de patrimoni històricoarqueològic, així com
2.4 L’ENCAIX SEMÀNTIC. LA SIGNIFICACIÓ DEL “LLOC” DEL
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també, 4) LA POSSIBILITAT DE PERTANYER AL RECINTE DE LA CIUTAT

A la figura 15 les presentem i són de dos tipus: les d’abast “territorial”, que

ROMANA.

havien estructurat la ciutat amb altres territoris més enllà de l’actual comarca
d’Osona, i les d’abast “intern”, amb una funcionalitat més secundària. Són les

(●5) Entenem per Centre Històric la part de Ciutat Antiga que havia estat encerclada

següents:

per les muralles medievals i ara delimitada per les Rambles.
La Ciutat Antiga està formada per el Centre Històric; per la consolidació urbana dels

Vies d’abast territorial

antics camins que es connectaven amb les portes de la ciutat, -en urbanisme sovint

1. Via de llevant a ponent, que entra al Centre Històric pel carrer de Dues Soles

anomenats 5 dits, els actuals carrer de Santa Joaquima de Vedruna, carrer de

provinent del carrer de Santa Joaquima de Vedruna i surt pel carrer de la

Manlleu, carrer de Gurb, carrer de Sant Pere i carrer de Sant Francesc-; l’Eixample
Morató, del s.XVIII, entre els carrer de Santa Joaquima i el carrer de Manlleu; la façana
exterior de les Rambles; i les adoberies velles vora el Mèder, que el traçat de les
muralles al s. XI, van separar de la ciutat.

Ramada vers el carrer de Sant Pere. És una de les que hem anomenat “via
natural” al punt 2.2 anterior.
2. Via de nord a sud, que entra al Centre Històric pel carrer Estret de Sant
Cristòfol provinent del carrer de Manlleu i surt pel carrer dels Dolors vers el pont

2.4.1.1 LES VIES HISTÒRIQUES.
Considerem vies històriques: 1) els espais públics actuals que formin o hagin

de Queralt i el carrer de Sant Francesc.

format part d’un sistema territotial de camins en el sentit en que s’ha dit al punt
2.3.1 anterior; 2) segons responguin a accidents geogràfics –topogràfics i/o
geogràfics-; i 3) segons estructurin o hagin estructurat llocs i/o edificis

Vies d’abast intern
3. L’antic camí entre l’actual plaça de Don Miquel de Clariana i la plaça Major,
seguint el caraner del turó allargat existent entre les actuals places.

importants en la formació de la ciutat.
Aquests espais públics, per la seva condició de vies històriques, tenen una gran
càrrega de significat encara que hagin perdut poc o molt alguna de les seves

4. Els actuals carrers del Call Nou i del Call Moltó havien estat “careners” entre
el petit torrent de l’actual carrer de la Riera i el de l’actual rambla de Sant
Domènec. Aquest carener, hauria estat un accés natural a l’espai actual de la

funcions originals.

plaça Major on, segons els historiadors, era lloc de trobada i mercat abans de
la constitució de la ciutat medieval.
2.4.1.2 LES TIPOLOGIES URBANÍSTIQUES.
Les tipologies que denominem urbanístiques en el Centre Històric consolidat
de Vic, vistes des del moment actual

s’han d’entendre com a testimonis

materials de diferents maneres de viure i d’estar al món que s’han donat al llarg
de la història des de l’inici de la formació de la ciutat. Es tracta de teixits urbans
força diferents que, encara que amb el temps, la ciutat ha sabut revestir amb
la seva personalitat globalitzadora han conservat les morfologies reveladores
del seu origen i identitat. D’aquesta manera, tot i que es pot percebre sempre
l’esperit general – o el geni- de la ciutat ( a la manera com diria Gaston Bardet i
Figura 15. Les vies històriques.
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també Marcel Poëte,) la personalitat de cada “tipus” emergeix amb una gran

3. Mercadal, al lloc actual de la plaça Major Mercadal (s.XII)

força de significat. Per això les utilitzarem com indicador del significat històric.
Tipologies urbanístiques
La Figura 16 presenta les nou tipologies urbanístiques detectades en l’àmbit de

1. Creixement Agrupat (entre el s.IX i el s.XIII, unint castell i seu episcopal).

la Ciutat Antiga de Vic i els tres focus o nodes estructuradors del Centre

2. Creixement Lineal ( seguint els camins existents d’èpoques anteriors).

Històric. Totes elles s’han de tenir en compte per a valorar la significació

3. Creixement per ocupació d’espais residuals a les Rambles (jardins elevats)

històrica de la ciutat. També s’ha indicat en aquesta figura la divisió del Centre

4. Creixement per ocupació d’espais residuals a les Rambles (subs. Muralles)

Històric en les dues “partides” medievals, la Comtal i l’Episcopal.

5. Creixement en Eixample (s.XII i XIII entre el Mercadal i l’actual carrer de la
Ramada).
El creixement AGRUPAT correspon a les primitives formes de creixement de la
ciutat a partir del s. IX fins al s. XIII, ocupant l’espai entre la Catedral i el Castell
Medieval, amb illes de cases molt irregulars, carrers estrets emmotllats a la
topografia del territori, sense corregir ni regularitzar les alineacions ni les
amplades dels carrers. L’espai públic és el que queda després de construir els
edificis.
El creixement LINEAL es dóna al llarg dels antics camins anteriors a la
formació de la ciutat que s’anaven consolidant com espais urbans a mesura
que s’anaven edificant. La seva base de camí antic, donava carrers més
regulars en aliniació i amplada, encara que sense arribar a ser totalment rectes
ni uniformes en amplada. Al Centre Històric es va donar desde el s.XII al s. XIV.

Figura 16. Les tipologies hurbanístiques.

Els tipus urbanístics considerats provenen de les definicions que contenen els
Plans Especials de Protecció del Patrimoni Arquitectònic de la ciutat de Vic, del
Centre Històric i de fora muralles, on es presenta que de les nou tipologies i
nodes a la Ciutat Antiga, cinc tipologies corresponen al Centre històric, a més
de tres nodes, com segueix:

El creixement per OCUPACIÓ AMB JARDINS D’ ESPAIS RESIDUALS a les
Rambles es va donar al s.XVIII en el moment de desafectar les muralles, quan
les cases senyorials que donaven a l’actual rambla dels Montcada les van
aprofitar com a mur de contenció per a construir els seus jardins.
El creixement per OCUPACIÓ D’ESPAIS RESIDUALS A LES RAMBLES es va
donar durant el s.XIX i el s.XX, ocupant els espais que van deixar buits la

Focus o Nodes estructuradors

desafectació de les muralles amb la construcció d’edificis nous amb noves

1. Castell de defensa construït a l’indret més elevat del Centre Històric,

façanes a les rambles o complementant edificis ja existents. Amb algunes

aprofitant l’edifici del Temple Romà (principis s.IX).

variacions varen seguir les aliniacions de les muralles.

2. Seu Episcopal a l’emplaçament de la catedral actual (principis s.IX).
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El creixement en EIXAMPLE al Centre Històric es va donar entre el s.XII i el

amb el que s’ha dit al punt 2.3.1 anterior, s’ha adoptat la seva densitat com

s.XIII unint l’espai comprès entre el Mercadal i l’actual carrer de la Ramada que

indicador del significat als espais públics. Són de dos tipus: els que es poden

feien d’estructuradors del conjunt. La trama urbana resultant, al provenir d’un

observar des dels espais públics per estar a la vista de tothom i els que es

traçat, presenta una clara intenció de carrers rectes i amb una amplada

troben ocults, normalment, per tractar-se de restes arqueològiques soterrades.

uniforme.

Els primers conformen l’espai històric visible – 317 elements- i els segons
l’invisible – amb 174 elements-, amb un total de 491 i el detall següent:

CONCLUSIONS
A la figura 16 es pot observar que el “lloc” del Temple Romà és en plè

Espai històric visible

centre del tipus de creixement que el Pla Especial del Centre Històric va

-Restes arquitectòniques catalogades romàniques, gòtiques, del renaixement i

anomenat “agrupat” i és pròpi del període s.IX-XIII. Des de l’inici de la

barroques, 85.

formació de la ciutat medieval, encara sense muralles, es va extendre des de la

-Restes arqueològiques i murs antics, 25.

Catedral fins el Castell-Palau dels Montcada, i va ser centre i frontissa principal

-Elements escultòrics, 6.

de la ciutat. També hi conflueix la línea de separació de les dues partides –la

-Fonts, 9.

Comtal i l’Episcopal- que va durar fins a la unificació governativa de la ciutat

-Fornícules, 70.

amb la compra de la partida Comtal l’any 1450. Figures 5 i 6.

-Escuts, 64.
-Plaques commemoratives, 19.
-Elements específics aïllats, 12.
-Paviments, 4.
-Elements de il·luminació, 23.

Espai històric no visible
-Restes arqueològiques i murs antics, 174.
-Aproximació a la situació de la ciutat romana.
Figura 5. Evolució i creixement del lloc. S.XII

Figura 6. Evolució i creixement del lloc. S.XIII

La plaça de la Pietat va ser la plaça medieval de Vic per antonomàsia, on s’hi
feia mercat diari, hi contenia l’edifici residència del veguer.
2.4.1.3

LA CONSIDERACIÓ D’ESPAI HISTÒRIC PER UNA MAJOR
CONCENTRACIÓ DE PATRIMONI HISTÒRICOARQUEOLÒGIC.
(●6)

La figura 17 presenta la situació a la Ciutat Antiga dels elements construïts que
signifiquen la ciutat pel seu interès històricoarqueològic que, conseqüentment
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Figura 17. Espai històric. Elements visibles i no visibles.

Figura 18. La forma de la significació històrica.

(●6) Les dades s’han extret de les fonts següents: a) Pla Especial de protecció i

S’han considerat factors de valoració dels espais públics el compliment de

millora del Centre Històric de Vic, 1987; b) Pla Especial de protecció del patrimoni

cadascun dels requisits següents:

arquitectònic i natural de Vic, sector de fora muralles, 1985; c) Programa d’Arqueologia

1. Pertanyer a alguna de les vies històriques tal i com s’han definit al punt

Urbana de la ciutat de Vic, 1992; d) Intervencions arqueològiques 2000-2007, Centre

3.4.3.1.1 anterior i a la figura 15

d’intervencions arqueològiques d’Osona, CIAO; e) Aproximació a la ciutat romana,
CIAO.

2.4.1.4

2. Pertanyer a les tipologies urbanístiques de creixement agrupat, de
LA FORMA DE LA SIGNIFICACIÓ HISTÒRICA AL CENTRE
HISTÒRIC DE VIC.

La figura 18 presenta la síntesi de l’aplicació dels indicadors considerats al
punt 2.4.1 anterior, i és la representació gràfica de quantificar el nombre de
“factors de valoració” que concòrren en els espais públics.

creixement lineal i de creixement en eixample tal com s’han definit al punt
2.4.1.2 anterior i a la figura 16
3. Contenir una major densitat de patrimoni historicoarqueològic tal com s’ha
exposat al punt 2.4.1.3 anterior i a la figura 17
4. Pertanyer al perímetre assenyalat pel CIAO com a més probable de la ciutat
romana.
A la figura 18 es pot observar que el “lloc” del Temple Romà, amb quatre
factors de valoració - pertany a la via històrica llevant ponent, pertany a la
tipologia de creixement agrupat, conté la major concentració de restes
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històricoarqueològiques i té la condició d’haver format part de La ciutat

TIPOLOGIES ARQUITECTÒNIQUES HISTÒRIQUES, 2) LA QUALITAT

romana-, és de MÀXIMA SIGNIFICACIÓ HISTÒRICA.

ESTÈTICA DE L’ARQUITECTURA PATRIMONIAL, 3) LA QUALITAT DELS
ESPAIS PÚBLICS COM ELEMENTS ESTRUCTURADORS DEL TEIXIT
URBÀ; SUPOSANT EN TOTS ELS ESCENARIS LA INEXISTÈNCIA DE
MISSATGES NEGATIUS EN LES TRAMES URBANES.

2.4.2 LA SIGNIFICACIÓ SOCIAL.
El Pla Especial del Centre Històric de Vic l’any 1985, apuntava que la
degradació d’un centre històric prové de la pèrdua d’equilibri entre l’estructura

(●7) El Pla Especial de Reforma Interior del Seminari Vell al Centre Històric de Vic,

social, l’estructura econòmica i l’estat de conservació dels edificis i els espais

aprovat l’any 1991 i redactat per l’arquitecte Miquel Surinyach Pla, es desenvolupà en

públics. Predicava que una estructura social trencada o en procés de

dues illes completes i una tercera illa de forma parcial amb la doble intenció de sanejar

degradació, provoca una pèrdua de valor econòmic dels edificis i disminució de
la seva capacitat de produir rendes, cosa que , a la vegada, també fa disminuir
la inversió de manteniment i rehabilitació necessària i, com a conseqüència, es
produeix la degradació física que comporta substitució de persones per altres
menys arrelades culturalment, tancant el cercle que alimenta el desequilibri

el nucli més degradat del Centre Històric i d’establir les condicions específiques per a
la protecció del patrimoni arquitectònic i cultural. La seva aplicació va ser parcial i no
es van assolir tots els objectius proposats però amb l’esponjament del teixit i la
formació de l’actual plaça Gaudí es va aturar la degradació de la zona.

2.4.2.1

estructural. Com que es tracta d’un procés cíclic, també podriem fer començar
el procés per la pèrdua de nivell econòmic dels habitants d’una part de ciutat
que portaria a uns edificis inadequats funcionalment i anb un inici de
degradació, cosa que implicaria un trencament social progressiu a la zona on
es produís aquest cercle en espiral.

EL SIGNIFICAT SOCIAL I LES TIPOLOGIES ARQUITECTÒNIQUES
HISTÒRIQUES.

Els tipus arquitectònics històrics són els models que constitueixen les bases de
l’estructura formal dels edificis i, des de la perspectiva del significat, ens els
mirem no tant en el sentit d’objectes a ser repetits –que ben mirat no és el cassinó en el desenvolupar-se com a concreció de la fonamentació d’una manera
d’estar al món. L’anàlisi dels tipus arquitectònics ens permet descobrir

En aquest sentit però, el que ens interessa pel nostre estudi semàntic és que la
degradació física i la degradació econòmica acompanyen inexorablement a la
degradació social i que, en conjunt, si ha començat el procés, es produeix una

possibles especialitzacions del sòl a la Ciutat Antiga i de l’assentament a la
trama de places i carrers, de grups socials amb necessitats i voluntats
homogènies.

significació social negativa la qual representa el pitjor escenàri per recuperar
el benestar en un teixit històric. En el nostre cas però, hem de tenir en compte
que l’intent d’aplicació del Pla Especial de Reforma Interior del Seminari Vell
(●7), va allunyar, almenys fins avui, la degradació del Centre Històric i la
significació social negativa.

La figura 19 mostra les zones de la Ciutat Antiga de Vic segons els tipus
arquitectònics que s’hi donen o que s’hi poden donar en potència conforme a la
parcel·lació. També posa de manifest els edificis amb un major grau de
significat.

En aquestes condicions, la mesura del significat social depèn de la quantitat i
qualitat dels edificis quant al seu valor patrimonial arquitectònic i tipològic, així
com també a la bona imatge dels espais públics i carrers. En el nostre estudi
semàntic utilitzarem com indicadors del SIGNIFICAT SOCIAL, 1) LES
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Corresponen a l’agrupament de parcel·les fins a dos o tres mòduls simples,
permetent així l’establiment de cases senyotials. S’ha de fer notar aquí que
alguna de les parcel·les de més d’un mòdul, classificades en el Tipus 1, també
van tenir el seu origen en l’agrupament de parcel·les més antigues d’un mòdul
d’amplada, com és el cas d’algunes cases senyorials del carrer de Dues Soles i
del carrer de la Ramada.

Edificis més significants del Centre Històric
L’Estudi Complementari V del Pla Especial del Centre Històric de Vic, sobre la
Morfologia Urbana, classifica els edificis del Centre Històric, pel seu ús, en dos
grans apartats: 1) Edificis d’ús i significat públic i 2) Edificis d’ús i significat
privat, que conté un subgrup anomenat Edificis de significat social elevat.
Figura 19. Les tipologies urbanístiques històriques.

Edificis d’ús i significat públic

Al Centre Històric hi trobem quatre zones segons els tipus arquitectònics que
contenen i seixanta-dos edificis amb un grau elevat de significat.

En l’apartat primer s’hi classifiquen tots els edificis d’ús col·lectiu per a totes les
activitats que s’escapen de les funcions residencials familiars i, per tant, que
satisfan
sanitàries,

Zona amb Tipus 1
Correspon als àmbits de creixement agrupat, (●8) on predominen les parcel·les
grans de dos o tres mòduls (●9) amb assentament de cases senyorials.

necessitats
ect,

administratives,

independentment

religioses,
de

si

són

assistencials,
propietat

escolars,
pública

o

privada….aquests edifcis comuniquen al context on estan emplaçats un
significat d’acord amb el seu caràcter i estructura interna.
Al Centre Històric hi ha 27 edificis d’aquesta mena.

Zona amb Tipus 2
Correspon als àmbits de creixement en eixample (●8). També en aquests
indrets predominen les parcel·les grans que permeten els assentaments de
cases senyorials.

Edificis d’ús i significat privat
En l’apartat d’edificis d’ús i significat privat s’hi classifiquen els edificis amb ús
residencial prescindint de la seva escala. Aquest apartat però, per evidenciar el
grau de significat, es divideix a l’hora en dos grups: els de significat social
elevat i els de significat social reduït. Els edificis de significat social elevat, en

Zona amb Tipus 3
On predominen les parcel·les estretes d’un mòdul que no permeten
l’establiment de cases senyorials i que estan situades majorment en àmbits de
creixement lineal (●8).

nombre de 35, distribuïts pel Centre Històric, són els d’origen senyorial,
normalment de grans dimensions i que presenten un grau elevat d’interès
arquitectònic pels elements concrets que engloben i per les característiques
tipològiques de la seva estructura interna.

Zona amb Tipus 4

A la Figura 19, acompanyant les zones on predominen els tipus arquitectònics
homogènis, s’han indicat també els 27 edificis d’ús i significat públic i els 35
35

36

edificis de significat social elevat per a possibilitar una millor valoració de la
2.4.2.3

càrrega semàntica de cada espai públic.

LA QUALITAT DELS ESPAIS PÚBLICS COM ELEMENTS
ESTRUCTURADORS DEL TEIXIT URBÀ.

(●8)

Els creixements

agrupat, lineal i d’eixample s’han definit breument al punt

En aquest apartat valorem com un factor positiu a tenir en compte en la

2.4.1.2 anterior.

significació social dels espais públics d’un Centre Històric el valor afegit que

(●9) Un mòdul simple – o també dit un traç- equival a una amplada de casa que varia

representen la faclitat de la seva identificació i les bones condicions

entre 4,50m. i 5,00m.

d’accessibilitat i d’ús, factors que, a la vegada, ordenen el conjunt del teixit
urbà.

2.4.2.2

EL SIGNIFICAT SOCIAL I LA QUALITAT ESTÈTICA DE

Per a definir les condicions mínimes que ha de complir un carrer del Centre

L’ARQUITECTURA PATRIMONIAL.

Històric per a ser-ne considerat “estructurador” s’ha aplicat el mètode de Kevin

En realitat, en un Centre Històric, la qualitat estètica arquitectònica dels edificis

Lynch, que considera el carrer com una línia habitual o potencial de moviment a

sol anar totalment lligada a l’indicador tractat al punt anterior sobre la tipologia

través del conjunt on les possibilitats de que rebi aquella categoria depenen del

arquitectònica, cosa que es manifesta en una dualitat entre el tipus com a base

compliment de tres condicions: 1) Condició d’identitat: identificant clarament

de l’estructura funcional i l’estètica com expressió cultural de la forma en la

els punts d’origen i destinació; 2) Condició de continuïtat: a través d’una

manera concreta de tractar els aspectes més tectònics. Però tot i així, hem

claradat de direcció i 3) Condició d’imatge: constituint una imatge clara però

considerat interessant remarcar, a part, els aspectes més tectònics dels edificis

més en el sentit topològic que no pas en el sentit geomètric.

els quals, per sí mateixos són portadors de significat.

Figura 21. Els espais públics estructuradors del centre històric
Figura 20. Els edificis catalogats als centre històric

La Figura 21 representa els espais públics del Centre Històric que s’han de
La Figura 20 mostra els edificis “contenidors d’activitat” catalogats pel Pla

considerar amb qualitat d’estructuradors. Són els següents:

Especial del Centre Històric amb l’obligació de protecció material ( grup primer
de l’apartat I del Catàleg).
Al Centre Històric de Vic hi ha

Places
95 edificis d’aquests tipus que signifiquen

socialment la ciutat, dels quals, n’hi ha quatre – el Temple Romà, el Palau dels

-Plaça Major
-Plaça del Paradís

Montcada, la Catedral de sant Pere i la casa Balmes-, que són declarats BCIN.
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-Plaça de Don Miquel de Clariana
-Plaça de la Pietat

3. Contenir una major densitat d’edificis catalogats pel Pla Especial del Centre

-Plaça del Bisbe Oliba

Històric portadors de valor arquitectònic patrimonial, com s’ha presentat al punt

-Plaça de la Catedral

2.4.2.2 anterior i a la Figura 20.

-Plaça de Gaudí
4. Pertanyer a un dels espais públics citats al punt 2.4.2.3 anterior, i grafiats a
la Figura 21 com elements estructuradors del teixit urbà.

Carrers
-Carrer Verdaguer
-Carrer de la Mare de Déu de les Neus

A la FIGURA 6 es pot observar que el “lloc” del Temple Romà, amb quatre

-Carrer Estret de Sant Cristòfol

factors de valoració, s’ha de considerar de

-Carrer dels Argenters

SOCIAL.

MÀXIMA SIGNIFICACIÓ

-Carrer de Cardona
-Carrer de Dues Soles
-Carrer de Sant Miquel Arcàngel
-Carrer de la Baixada de l’Eraime
-Carrer del Cloquer
-Carrer de Santa Maria
-Carrer de la Ramada
2.4.2.4

LA FORMA DE LA SIGNIFICACIÓ SOCIAL AL CENTRE HISTÒRIC
DE VIC.

La Figura 22 presenta la síntesi de l’aplicació dels indicadors considerats al
punt 3.4.3.2 anterior, i és la representació gràfica de quantificar el nombre de
“factors de valoració” que concorren en els espais públics del Centre Històric.
S’han considerat factors de valoració per a cada espai públic, el compliment de
cadascun dels requisits següents:
1. Pertanyer a les tipologies arquitectòniques històriques corresponents a les
“Zones tipus 1 i tipus 2” definides al punt 2.4.2.1 anterior i a la Figura 19.

Figura 22. La forma de la significació social.

2.4.3 LA SIGNIFICACIÓ FUNCIONAL.
Segons l’Estudi Complementari VII sobre l’Anàlisi de l’estructura urbana,
contingut al Pla Especial de Protecció i Millora del Centre Històric de Vic, dels

2. Contenir una major densitat d’edificis amb significat elevat, tant si es tracta
d’edificis amb o sense ús residencial, que són els definits al punt 2.4.2.1
anterior, i a la Figura 19 amb la denominació de “edificis d’ús i significat públic”

107.727m2 de sòl net que té el Centre Històric, el 3,08% pertany a propietat
pública; el 2,78% pertany a propietat d’entitats privades; el 27,42% pertany a
institucions religioses; i el 66,72% correspon a la resta de propietats privades.

i “edificis de significat social elevat”.
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Per altra part, l’Estudi Complementari IX sobre Equipaments del Centre Històric

(●10) S’hi exclouen els grans equipaments d’ambit comarcal com algunes

de Vic, contingut en el mateix Pla Especial, posa de manifest que la majoria

dependències de l’Universitat, els Instituts d’ensenyament mitjà, l’Hospital General,

d’equipaments existents a la ciutat (●10), o es troben al mateix Centre Històric

Cementiri, Zones esportives i Zones verdes.

o en un radi de 400 metres – distància de fàcil accés peatonal-. Exceptuant els
equipaments esportius i els grans equipaments d’interès extramunicipal, al
Centre Històric

s’hi emplacen nombrosos equipaments

referents als usos

Escolar, Públic-Administratiu, Religiós, Socio Cultural i Sanitari Assistencial,

2.4.3.1

LA MOBILITAT DE PERSONES I DE VEHICLES AL CENTRE
HISTÒRIC DE VIC.

destacant la Catedral i l’Ajuntament, que, com equipaments, representen

La Figura 23 mostra la mobilitat de vianants al Centre Històric en un estudi

respectivament els “descendents” directes i sense discontinuitat de

la Seu

dirigit per l’arquitecte Miquel Surinyach Pla l’any 2009 (●11). No existint cap

Episcopal i el Castell bastit al segle IX durant la reconquesta del comte Guifré,

altre estudi fins al dia d’avui i considerant que les modificacions no serien

que al principi de la ciutat medieval es van constituir com a punts

significatives en cas de posar-lo al dia, creiem que té l’aproximació suficient per

d’administració religiosa i civil.

el nostre treball. S’ha de fer constar que, per a fer comprensible la figura i no
anular la trama de carrers amb el gruix indicador dels fluxes de trànsit, la

Amb això constatem dues característiques del Centre Històric: 1) Que els

proporció dels gruixos de les línies es van reduir en els llocs de fluxes màxims.

equipaments contribueixen decissibament a la vitalitat del Centre Històric
i 2) Que els equipaments que conté no provoquen rebuix social de cap
mena, sinó que, al contrari, podem suposar que inspiren un significat
positiu.
En aquestes condicions d’una bona implantació d’equipaments significatius i
també del dinamisme que provoquen els mercats setmanals i l’aprofitament
dels espais públics com escenari idoni per celebracions tradicionals, la mesura
del significat funcional del Centre Històric depèn de la capacitat i de la qualitat
dels espais públics –places i carrers- per a suportar els usos que han de
possibilitar sense produir incomoditats importants per a les persones que hi
habiten i/o que n’usen els seus serveis. En el nostre estudi semàntic utilitzarem
com

indicadors

del

SIGNIFICAT

FUNCIONAL,

1)

LES

POSSIBLES

MOLÈSTIES CAUSADES EN RELACIÓ AL TRÀNSIT DE VEHICLES I DE
PERSONES, 2) LA COMPATIVILITAT DELS USOS EXISTENTS EN
RELACIÓ A LA MORFOLOGIA I DISPOSICIÓ DELS ESPAIS PÚBLICS, i 3)
LA COMODITAT D’ÚS DELS ESPAIS PÚBLICS PELS VIANANTS.

Figura 23. Moviment de persones.

En aquesta Figura 23 s’aprecien dues zones molt diferenciades al Centre
Històric quant al moviment de persones: 1) Una de molt transitada situada al
nord, a la part topogràficament més elevada –segons el turó de que s’ha parlat
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al punt 3.4.1 anterior-, on es concentra tot el comerç i les activitats del mercat,

S’aprecia que el trànsit de vehicles al Centre Històric és força reduït exceptuant

al voltant de la plaça Major i a la rambla del Passeig, aquest últim fent frontissa

el que es produeix en l’eix citat al paràgraf anterior –carrer de Dues Soles vers

amb l’Eixample Morató; i 2) Una altra zona poc transitada, a la part baixa del

el carrer de la Ramada- incloent el carrer de Santa Maria.

Centre Històric, sense gairebé cap comerç però amb una densitat
d’equipaments considerable.

(●11) L’estudi es va realitzar amb l’assistència de l’equip d’arquitectes que

Aquestes dues zones s’aprecien molt fàcilment qualsevol dia de mercat quant

col·laboraven en els treballs de revisió del Planejament General. I per la seva

es pot passar del brogit considerable de la plaça Major a una calma quasi total

confecció es va comptabilitzar manualment els vianants i els vehicles que circulaven

només recorrent els 20 metres primers del carrer de la Ciutat, sortint de la plaça

pels espais públics del Centre Històric de les 12 a la 1 del migdia d’un “divendres

Major vers el sud.

qualsevol” –el treball de camp es va fer en quatre divendres consecutius dels mesos
d’octubre i novembre-. Les xifres que acompanyen els fluxes corresponen al nombre

La Figura 24 presenta el trànsit de vehicles al centre Històric que pertany a
l’estudi citat al paràgraf anterior. S’ha de fer constar que amb l’ordenació de
trànsit actual el fluxe d’est a oest, indicat a la FIGURA –dels del carrer de Dues
Soles al carrer de la Ramada- seria una mica més petit. No obstant això,
creiem que la reducció no és prou significativa per justificar una modificació.

de persones -a la figura 14- i de vehicles -a la figura 15- que van transitar durant
l’hora de presa de dades.

2.4.3.2

ELS USOS EXISTENTS AL CENTRE HISTÒRIC DE VIC.

La Figura 25 presenta els usos en planta baixa dels edificis de la Ciutat Antiga
de Vic i distingeix entre 5 tipus d’usos públics, 4 usos comercials i 6 tipus
d’usos privats:

Usos Públics
-Cultural
-Administratiu
-Religiós
-Assistencial
-Esportiu

Usos Comercials
-Comerç d’ús quotidià
-Oficina
-Recreatiu
-Establiment tancat
Fitxa 24. Trànsit de vehicles.

Usos Privats no comercials
-Habitatge
-Gararge-magatzem + habitatge
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-Taller o indústria

La Figura 26 presenta els usos en plantes pis dels edificis de la Ciutat Antiga

-Magatzem

de Vic distingint entre els mateixos usos considerats per la planta.

-Garatge
-Garatge soterrat

2.4.3.3

LA FORMA DE LA SIGNIFICACIÓ FUNCIONAL AL CENTRE
HISTÒRIC DE VIC.

La Figura 27 presenta la síntesi de l’aplicació dels indicadors considerats al
punt 2.4.3 anterior, i és la representació gràfica de quantificar el nombre de
“factors de valoració” que concorren en els espais públics del Centre Històric.

Figura 25. Usos a planta baixa. Pla Especial del Centre Històric de Vic

Figura 27. La forma de la significació funcional.

S’han considerat factors de valoració per a cada espai públic, el compliment de
cadascun dels requisits que s’indiquen a continuació:
1. Que la intensitat de trànsit de vehicles i/o de persones no sigui perjudicial –o
en excés perjudicial- en relació als usos que s’hi donen.
2. Que l’ús o els usos que es donen en els edificis siguin compatibles amb la
morfologia i disposició dels espais públics.
3. Que es valori positivament la comoditat de l’ús dels espais públics pels

Figura 26. Usos a planta pis. Pla Especial del Centre Històric de Vic

vianants.
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CENTRE HISTÒRIC LES ZONES DE MÀXIMA SIGNIFICACIÓ, ENTRE LES
A la Figura 27 es pot observar que el “lloc” del Temple Romà, amb tres
factors de valoració, és cohetent amb el trànsit

QUALS HI CONSTA EL “LLOC” DEL TEMPLE ROMÀ.

i amb la comoditat dels

vianants i que s’ha de considerar de SIGNIFICACIÓ FUNCIONAL POSITIVA.
2.5 LA DINÀMICA DE CANVI DE LA CIUTAT DE VIC A

L’ENTORN DEL TEMPLE ROMÀ I DE LES RESTES
2.4.4

CONCLUSIONS. LA SIGNIFICACIÓ DEL “LLOC” DEL

DEL PALAU DELS MONTCADA

TEMPLE ROMÀ DE VIC.
La Figura 28 presenta la síntesi de les tres categories de valors semàntics que
s’han considerat en l’estudi de significat del “lloc” del Temple Romà, com s’ha
plantejat als punts 2.4.1, 2.4.2, i 2.4.3 anteriors.

2.5.1 CONSIDERACIONS BÀSIQUES.
De conformitat amb el que hem exposat al punt 2.2 anterior, la ciutat de Vic en
els seus origens es va estructurar condicionada per l’assimilació del seu entorn
geografic, pel creuament dels camins existents d’èpoques anteriors i per la
força de tres “llocs” d’una gran potència estructural que es van definir des del
començament: El Mercadal, La Catedral i l’”entorn” que actualment anomenem
del Temple Romà. Cap dels tres “llocs” no ha perdut significació i creiem que
en el cas del Temple Romà – no obstant ser l’únic que ha perdut la funcionalitat
original- es pot afirmar que estem en presència d’un indret amb una gran
càrrega de significat que ostenta la categoria de “monument” sense necessitat
d’acreditar una utilitat concreta. La ciutat ha assimilat el “lloc” segons la seva
personalitat pròpia. Segons el que Poëte en deia el “geni de la ciutat”.
Per tot això, al parlar de possibles intervencions al Temple Romà, o millor dit, al
“lloc” del Temple Romà, s’ha de prendre conciència, per sobre de tot, de la
trascendència de qualsevol acció en un indret tant principal que, en cas
d’haver-se de produir, seria molt necessari assegurar prèviament una bona
assimilació cultural dels canvis a realitzar.

Figura 26. La significació del “lloc” del Temple Romà de Vic.

S’ha construït per addició dels “factors de valoració” concurrents en cada espai
públic de la Ciutat Antiga, i agrupant el resultat en quatre grups: 1) el de 10 o
més punt, 2) el de 8 o 9 punts, 3) el de 6 o 7 punts, i 4) el de 5 o menys punts.

2.5.2 EL CONTEXT CULTURAL DE 1882.
La “descoberta” del temple es va produir l’any 1882 i en aquell moment,
convivia a Europa una doble tendència cultural en el tractament d’edificis

El resultat és una representació gràfica del GRAU DE SIGNIFICAT a la
Ciutat Antiga de Vic, on DESTACA EL CENTREHISTÒRIC I, DINS EL

històrics.
Per un cantó, s’estava en un període derivat del romanticisme anomenat
post-romanticisme, destacant les idees de John Ruskin, líder del moviment

47

48

conegut amb el nom de “prerrafaelita” el qual, en el tema de la “restauració”,

A l’àmbit del Temple Romà, deixant a part les construccions i les restes ocultes,

defensava el valor estètic de les ruïnes i la no intervenció en els edificis

així com els aspectes no materials però altament significants, dels quals

històrics a fi d’aconseguir la màxima evocació sentimental. En aquest encaix

parlarem després, hi distingim, avui dia, tres construccions: el mateix temple,

cultural es van conservar part de les parets del palau dels Montcada; el

les restes del Castell i del Palau dels Montcada, i la reixa i el mur de tancament

significat negatiu que suggeria l’edifici a la majoria de ciutadans no

del recinte.

contemplava la pèrdua total del seu record i per això creiem que es van

L’edifici del Temple és la “reconstrucció” d’un edifici romà seguint les teories de

conservar les restes que encara podem veure avui: bona part de la paret nord,

restauració positiva d’Eugène Viollet-le-Duc, segons les quals, com s’ha dit

l’arrencada de la paret de llevant, les parets compartides amb l’església de La

abans, un edifici antic es podia reconstruir sempre que es seguís l’esperit del

Pietat i les arrencades de les voltes de la façana del nord i de la façana de

seu estil original i s’integrés al seu contexte.

ponent. El conjunt de les “ruïnes” donen una vibració romàntica que avui

Les restes del Castell i del PALAU dels Montcada, són una ruïna romàntica a

difícilment seria prescindible i complementen la significació de la totalitat de

la manera que preconitzava John Ruskin a l’época de l’enderroc. Per últim, el

l’àmbit.

mur i la reixa de tancament del recinte, representa l’articulació amb el teixit urbà

Com a segona tendència cultural s’ha d’assenyalar un corrent de recerca

de tot el conjunt que es va donar a finals del segle XIX.

de la “modernitat” que havia de permetre superar els antics clixés socials
i que, en el tema de restauració d’edificis, encapsalava l’arquitecte Eugen

2.5.4 EL CONTEXT OCULT.

Viollet-Le-Duc, les teories del qual preconitzaven actuacions en els edificis

Topogràficament, el recinte del temple romà ocupa el punt més alt de la ciutat

antics, recuperant, per sobre de tot, l’esperit amb que van ser construïts; i que

antiga de Vic, a l’extrem oriental del turó allargat que va de la plaça Major a la

complint aquesta condició fonamental mai havia de fer por intervenir-hi ja que

plaça de Don Miquel de Clariana, el qual dominava geogràficament el paisatge

sempre es produiria una continuïtat cultural. S’ha de dir que en aquesta línia de

de la “Plana Ausetana” de manera molt prominent fins la formació de la ciutat,

pensament era molt vàlida la “reconstrucció” del Temple Romà, que

actuant com una gran fita territorial. Per això no es estrany que aquest “lloc”

demostrava de forma contundent el passat “romà” de Vic -del qual la ciutat se’n

privilegiat hagi acullit altres usos i assentaments humans anteriors al temple

sentia orgullosa- i, en certa manera, justificava l’enderroc i la pèrdua d’un edifici

romà i, fins i tot, prehistòrics. Tot plegat constitueix un important valor afegit

medieval també molt valuós. S’havia enderrocat un edifici significatiu però seria

als del Temple i als del palau romànic dels Montcada i consagra tot

substituït per la “reconstrucció” d’un altre que encara era més antic i que

l’àmbit com un punt estratègic de primer ordre amb una potencia molt

permetia una actuació de futur.

elevada des del punt de vista cultural.

Tampoc es pot deixar de parlar del moment que estava passant Catalunya al

La topografia també va tenir gran importància en la formació de la ciutat actual,

produir-se la descoberta: un moment de recuperació d’identitat d’un país que es

la morfologia de la qual no tindria sentit sense la presència del “turó” i el camí

volia conciliar amb la seva llengua, la seva cultura i el seu paisatge i no podem

natural que dibuixava el seu carener – actuals carrer dels Argenters i carrer de

oblidar que la ciutat de Vic, en aquesta tasca, en va ser una de les peces

Cardona-, ni el carrer de La Ciutat i el carrer dels Corretgers que segueixen el

claus. En aquest sentit, estic convençut que l’aparició del Temple Romà va

peu del “turó”, el qual condiciona de manera substancial la trama urbana de tot

esdevenir un acte d’afirmació de ciutat en aquest context de recuperació

el sector nord del centre històric.

cultural de Catalunya.
2.5.5 EL PARADIGMA URBÀ DE 1882.
2.5.3 LES CONSTRUCCIONS APARENTS.
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En el context cultural en que Vic va fer conviure les dues tendències de l’època,

Modernitat en una actuació de reconstrucció i també romanticisme i

era fonamental resoldre l’articulació del conjunt amb la resta de la ciutat, i això

conservació de la continuïtat del teixit urbà.

és el que va fer la construcció de la reixa i el mur de tancament. El seu
significat, però, va més enllà de complir una simple funció de protecció del
recinte; també proclama a la ciutat que sóm en un indret “històric” molt
significatiu i antic, i que la ciutat s’ha de prendre el temps que necessiti per
asimilar, completar i interpretar el significat i el pes cultural del clos que
conforma; però, per sobre de tot, des d’un punt de vista urbanístic, la
presència de la reixa representa l’articulació de l’àmbit amb la ciutat; com
si la definició clara del teixit urbà, que fins la descoberta del temple romà havia
estat un fet tant evident, volés continuar com a qualitat important.
Un edifici a “reconstruir” amb la mirada al futur; sense por,

2.5.6 LA RELACIÓ DEL RECINTE DEL TEMPLE AMB EL TEIXIT

URBÀ.
2.5.6.1 INTRODUCCIÓ.
Periòdicament, la ciutat de Vic es planteja “treure les reixes” del Temple Romà
amb la finalitat de “lograr una millor integració urbana del recinte”. Hi ha
opinions a favor d’una integració més oberta amb la ciutat. Però fins ara,
creiem que degut a la gran dificultat de concebre un canvi com aquest, no han
prosperat mai aquestes intencions, tot i que en una ocasió –concretament a

però amb un

“respecte” “autèntic” en el seu significat i estil, convivint amb unes ruïnes
romàntiques, i tot el recinte encerclat per una protecció que denota la voluntat
de no perdre l’harmonia amb el teixit urbà. La ciutat vol reconstruir el temple
però no renuncia a imaginar el Palau ni a conservar la continuïtat del teixit urbà;
i per això aprofita al màxim les estructures antigues del Palau a la façana al
carrer del Pare Xifré- on tots els indicis apunten a que la reixa s’assenta sobre
la mateixa paret del Palau- i modifica el mínim el traçat de la façana a la plaça
de La Pietat sense seguir el pla d’aliniacons de 1848 el qual preveia un
desplaçament important vers el nord; tot plegat realitzat amb una gran
sensibilitat per trobar el xamfrà més ben articulat, fins i tot, des de la plaça de
Don Miquel de Clariana. Figura 29

l’any 1985- es van arribar a retirar físicament part de les reixes per a tornarles a
reposar tot seguit. En qualsevol cas, donada la naturalesa actual de la propietat
i de la condició de BCIN (Bé Cultural d’interès Nacional) que té el Temple i les
restes del Palau, la possibilitat d’obrir l’àmbit del recinte del temple romà a la
ciutat suposa resoldre els problemes de garantir la seguretat dels edificis i
les restes històriques; permetre la seva visita; permetre l’ús públiccultural que El Patronat fa de les instal·lacions; comprovar la funcionalitat
de la reforma en relació a la trama urbana de la ciutat quant a la seva
articulació; i sobretot, al actuar en un “lloc” tant significant i tant sensible
per a la comprensió del teixit urbà, seria necessari comprovar
especialment la compatibilitat amb el model de ciutat actual. En realitat,
tenint en compte el que s’ha apuntat abans sobre l’expressió de l’ésser
col·lectiu de la ciutat, que és la base del model de ciutat, una modificació
del recinte només es podria realitzar introduint un canvi en aquest model
de ciutat (depenent de l’amplitud i la mesura de la proposta), o
reconeixent un canvi que ja s’hagués produït i, en tots dos casos, seria
necessari contrastar-lo amb el model anterior que va possibilitat la
situació actual per a comprovar que la correcció que es volgués realitzar
respon a una evolució cultural real o simplement a un canvi de imatge que
només impediria la bona comprensió de la ciutat.
2.5.6.2 LA NECESSITAT DE GARANTIR LA SEGURATAT I LA

Figura 29.
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CONSERVACIÓ DELS EDIFICIS I DE LES RESTES HISTÒRIQUES.

Fins i tot suposant solucionats els problemes de seguretat i els de funcionalitat;

Avui per avui, una correcte conservació de les construccions i de les restes

en relació al marc conceptual i premises teòriques que van orientar les

històriques només es pot resoldre a base de tanques; a base de vigilància, o a

actuacions des del descubriment del temple l’any 1882, la modificació d’una

base d’una combinació dels dos sistemes. Si ara es plantegés, per exemple,

certa importància dins el traçat del perímetre actual, comporta plantejar un nou

treure les reixes de protecció, s’haurien de suplir per una vigilància efectiva

encaix en l’articulació amb la ciutat i procedir en coherència amb la definició

que, sens dubte, comportaria despeses importants. En l’actualitat només és

d’un nou paradigma. En aquest sentit crec que l’antic model, que es basava

necessària vigilància durant les hores de visita i el mateix Patronat se’n fa

en les tres condicions de “modernitat” -expressada en la reconstrucció del

càrrec dins el seu pressupost amb la participació activa de persones

temple pròpiament dit-, la de “romanticisme” –amb un ènfasi especial en la

voluntàries.

conservació de les restes del palau-, i “manteniment” del teixit urbà, podria

S’ha de remarcar que la seguretat podrà presentar situacions diverses

derivar canviant la potenciació del “sentiment romàntic” per un major

depenent de si es plantejés modificar total o parcialment el recinte actual i del

“coneixement ” de tots el valors culturals del recinte començant per la

grau de protecció que aconsegueixin els elements constructius proposats.

potenciació de les restes del Palau, però fent extensiu aquell sentiment
vers la totalitat de l’entorn, cosa que implicaria el desenvolupament d’un

2.5.6.3 LA FUNCIONALITAT D’UNA PROPOSTA DE REFORMA.

programa de investigació històrica que hauria de comprendre les prospeccions

Com s’exposarà més endavant, tenint en compte únicament el millor

arqueològiques necessàries, l’estudi, la valoració i la divulgació dels resultats

funcionament de les activitats que el Patronat d’Estudis Osonencs desenvolupa

obtinguts, i que, en lloc de considerar, com fins ara, les restes del Temple

en el Temple, seria bo millorar-ne l’accessibilitat. No obstant això, el Patronat

Romà com a tema de màxim interès i del Palau dels Montcada com a tema

ha tingut molt present que, per sobre de tot, l’edifici -i el “lloc” en general-, és

secundari, s’hauria de posar al dia la valoració de les restes del Palau (ara

portador d’un valor patrimonial de primer ordre i que per aquest motiu és “Bé

toca el Palau) i, en general de totes les restes i de totes les époques que

Cultural d’Interès Nacional” la qual cosa comporta

tingui el “lloc”, no fent cap

l’obligació de la seva

discriminació en la seva valoració i donant

conservació per sí mateix, i que qualsevol ús o activitat que s’hi pugui portar a

importància a l’indret com a “lloc” clau en la formació de la ciutat començant

terme haurà d’estar sempre supeditat a la seva condició singular. El Patronat

pels seus valors geogràfics, territorials i paisatgístics.

sap que, des de la fundació de la Societat Arqueològica -coincidint amb el

En aquest punt s’ha de fer notar que, al Centre Històric de Vic, ha estat sempre

descubriment del Temple l’any 1882- de la qual deriva el mateix Patronat, la

una necessitat tenir ben definit el teixit urbà i conservar-lo. Davant l’aparició

conservació del patrimoni cultural del Temple és el seu principal objectiu i la

d’unes noves restes arqueològiques, la ciutat sempre ha reaccionat donant

seva responsabilitat.

preferència a redefinir i/o conservar una bona articulació amb la trama urbana

Per altra part, tant pel que fa referència a les activitats que pugui contenir com

existent, i així va ser en el cas del “lloc” del Temple Romà, on, la reconstrucció

en relació a qualsevol canvi que es vulgui realitzar en el perímetre del recinte,

del mur i la col·locació de la reixa va conciliar l’enderroc del Palau dels

no es podrà perdre la compatibilitat amb el traçat de la via pública, amb la

Montcada i la descoberta del Temple amb la ciutat.

connexió als serveis públics que conté, i amb l’accés als edificis des de la via
pública.
2.5.6.4

LA NECESSITAT DE CANVI DE PARADIGMA EN CAS DE

MODIFICAR EL RECINTE.
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3.2 DEFINICIONS D’ENTORN APLICADES A VIC EN LA

3 DETERMINACIÓ DE L’ENTORN

PROTECCIÓ DE MONUMENTS.
3.1 DUES CONSIDERACIONS GENERALS
1ª. Un entorn –s’enten material o físic- ho és d’algun punt, d’alguna cosa o, en

3.2.1 EL CONCEPTE D’ENTORN A LA LLEI DE PATRIMONI

general, d’algun objecte, de manera que no tindria sentit parlar de l’entorn del

CULTURAL

Temple Romà i el Palau dels Montcada de Vic sense incloure els mateixos

A l’article 11. b) de la Llei 9/1993 de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural

edificis que el defineixen, que l’afecten i en són l’origen i la causa.

Català -DOGC núm. 1807 d’11/10/1993- s’especifica que en la declaració d’un

Per altra part –i pel mateix motiu- cal tenir en compte que la definició d’un

immoble “bé cultural d’interès nacional”, si s’escau, es determinarà l’entorn

entorn en relació a la seva extensió física i a les seves qualitats , dependrà

necessari per a la protecció adequada del bé que podrà incloure el subsòl i

fonamentalment de l’objecte o objectes que el defineixen. Com exemple,

estarà constituït per l’espai, sigui edificat o no, que dóna suport ambiental

suposant determinat l’entorn del Temple Romà de Vic, no podrem donar per

al bé i l’alteració del qual pot afectar-ne els valors, la contemplació o

suposat que el mateix entorn sigui vàlid per l’església de la Pietat, tot i ser-ne

l’estudi.

l’edifici veí, ja que cada monument tindrà un entorn diferent.

COMENTARIS

Ha de quedar clar, doncs, que en el nostre cas treballarem el Pla Director

1. Entenem que aquesta definició d’entorn és la que utilitza la legislació vigent i

d’uns edifics monumentals –el Temple Romà i el Palau dels Montcada- i el

que és en aquest marc en que s’ha d’entendre l’encàrrec d’aquest Pla Director

seu entorn i no d’un entorn que conté uns edificis monumentals, perquè

per l’endegament de l’entorn del Temple Romà i del Palau dels Montcada de

en aquest últim cas l’entorn quedaria sense sentit doncs, de fet, cada

Vic.

monument tindria un entorn diferent.

2. La definició comprèn espais edificats o no que es suposa poden ser públics o
privats, amb l’única especificació que han de donar suport ambiental i que la

2ª. En un treball de Pla Director s’ha de posar atenció a no confondre l’entorn

seva alteració pot afectar els valors, la contemplació o l’estudi, termes tots ells

d’uns monuments amb un àmbit d’actuació. L’entorn és un concepte que

de caràcter prou obert. Per tant, es tracta d’una definició molt àmplia i amb

expressa un coneixement general i teòric en un perímetre tancat on es

molt marge per a la interpretació.

manifesten interrelacions físiques i/o culturals entre els elements que conté i
que és necessari tenir en compte en el seu desenvolupament , mentre que

3.2.2 L’ENTORN DEFINIT A LA DECLARACIÓ ASSIMILADA A LA DE BÉ

l’àmbit és un contorn pràctic de gestió que indica un espai concret on s’hi ha

CULTURAL D’INTERÈS NACIONAL

de portar a terme una o més actuacions concretes.

L’entorn que consta a la declaració de Monument del Temple Romà com a Bé

En aquest sentit no es pot oblidar que, en el nostre cas, la definició de l’entorn

Cultural d’Interès Nacional, assimilat de la declaració basada en la Declaració

és absolutament necessària però sobretot és una eina per a definir millor uns

de 3-6-1931, R-I-51-D448 i publicada a la Gaceta 4/06/1931, es presenta a la

àmbits d’actuació on programar acions concretes, que és la finalitat del Pla

Figura 30 i comprèn la finca urbana que conté el Temple Romà i el Palau dels

Director. La determinació de l’entorn ha de ser prèvia a la determinació

Montcada; les tres finques que limiten amb el recinte monumental pel nord i

dels àmbits d’actuació concrets.

que tenen façana al carrer de Cardona; la façana de la casa Masferrer que
ocupa tota la banda est del carrer del Pare Xifré, incloïnt però la totalitat de la
torre de cantonada amb el carrer de Dues Soles; les façanes dels edificis que
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dónen a la plaçade la Pietat entre el carrer del Pare Xifré i la projecció del límit

catonada del carrer de Dues Soles i el carrer del Pare Xifré. Es presenta a la

de la finca del Temple i el Palau; i l’espai públic que formen el carrer del Pare

Figura 31.

Xifré i la part de la plaçade la Pietat que defineixen les façanes citades.

Figura 31. Entorn definit al POUM
Figura 30. Entorn definit a la declaració assimilada de BCIN

COMENTARIS
COMENTARIS

1. Si hi excloïm la torre de la Casa Masferrer a la catonada del carrer de Dues

1. Es tracta d’un entorn de mínims que delimita bàsicament la pròpia parcel·la i

Soles i el carrer del Pare Xifré, coincideix amb l’entorn descrit a la declaració de

estrictament els espais públics que hi limiten, incloent les façanes dels edificis

monument BCIN del Temple i del Palau. Això vol dir una petita restricció quant

que els formen i la torre de la casa Masferrer que fa cantonada entre el carrer

a l’entorn definit a la declaració BCIN que prescindeix de valorar el volum de la

del Pare Xifré i el carrer de Dues Soles.

casa masferrer com element estructurador important en la percepció del

2. No obstant, es reconeix un espai a millorar corresponent a les tres casses

Temple Romà i les restes del Palau dels Montcada.

del llindar nord citades al paràgraf 1 anterior.
3.2.3 L’ENTORN DEFINIT AL POUM. PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA

3.2.4 L’ENTORN DEFINIT ALS PLANS ESPECIALS DE PROTECCIÓ DEL

MUNIUCIPAL.

PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I NATURAL DE VIC; DEL CENTRE HISTÒRIC

L’entorn que defineix el Pla Especial 07 del POUM “Pla Especial del Temple

I DEL SECTOR DE FORA MURALLES.

Romà i el seu entorn” especificat a l’article 454 de les normes urbanístiques

En els dos Plans de Protecció, es defineix l’entorn com l’espai o els elements

vigents –encara sense redactar- que té la finalitat de permetre una millor

adjacents a l’element principal catalogat on qualsevol acció, estigui

integració i articulació del conjunt del Temple i les restes del Palau dels

relacionada o no amb la construcció, tindrà en compte la presència de

Montcada a la trama urbana; de conservació i consolidació de les restes

l’element i mai no en podrà malmetre els valors.

arqueològiques; i de la possible adequació del recinte, coincideix amb l’entorn

La normatives segueixen especificant que en la normativa particular de cada

descrit al paràgraf anterior corresponent a la declaració de monument del

element, es concreten les condicions de la protecció de l’entorn i que en tots els

Temple i del Palau com a BCIN, si hi excloïm la torre de la Casa Masferrer a la
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casos es consideraran de l’entorn els edificis o elements adjacents a

2. Per coherència amb els entorns als edificis catalogats definits als Plans de

l’element principal catalogat.

Protecció del Patrimoni Arquitectònic amb 32 anys d’aplicació a Vic –el del

COMENTARIS

sector de fora muralles, aprovat definitivament el 28/7/1983-, presentat al punt

1. Aqueta definició és molt semblant a la de la llei del patrimoni Cultural Català

3.2.4 anterior, creiem que l’entorn a delimitar haurà de comprendre els

vigent, citada al punt 3.2.1 anterior,

edificis i els espais públics complets adjacents a la parcel·la que suporta

i és la que consta a la normativa de

protecció dels elements catalogats pels Plans Especials de Protecció del

els monuments BCIN del Temple i les restes del Palau.

Patrimoni de Vic.
2. La normativa però, hi afegeix l’obligació de considerar sempre com entorn

3. També creiem que per coherència amb la delimitació d’entorns que hem

els edificis o els elements adjacents a l’element principal catalogat. I aquesta

presentat als punts 3.2.3 i 3.2.4 anteriors, han de formar part de l’entorn a

disposició concreta una interpretació de l’entorn més extens que, en el nostre

definir la totalitat dels edificis que conformen els espais públics que s’hi

cas, faria ampliar, com a mínim, els entorns descrits als punts 3.2.1, 3.2.2 i

incloguin distingint els elements més estructuradors i els edificis catalogats.

3.2.3 anteriors– corresponets a la declaració de monument del Temple Romà i
a la definició d’un Pla Especial des del POUM vigent- amb l’esgésia de la Pietat

4. En referència a la Llei de Patrimoni Cultural citada al punt 3.2.1 anterior, on

i l’annexa capella Fonda i amb la totalitat de la plaça de la Pietat i encara

s’estableix que l’entorn estarà constituït per tots els espais relacionats edificats

quedaria per a la interpretació els edificis o elements que confomen els espais

o no, que donin suport ambiental als monuments BCIN i tenint en compte que

públics adjacents.

estem situats en un “lloc” ple de significat per a la ciutat, que és origen de

3. Davant aquests comentaris nosaltres volem avançar l’opinió que la defició

dues fundacions -la ciutat romana i la ciutat medieval- i també un testimoni

d’entorn que hem d’establir pel Temple Romà i pel Palau dels Montcada,

material del desenvolupament històric i cultural fins al dia d’avui, serà

encara que només sigui per coherència, no podrà rebaixar l’extensió mínima

necessari un estudi del “lloc” que fonamenti, i determini si s’escau, la

establerta a la normativa dels Plans de Protecció.

incorporació a l’entorn, tant d’elements estructuradors

i d’edificis

catalogats com dels elements que resultin de considerar la relació amb
àmbits més amplis de caire geogràficoterritorial i els de caire semàntic en
els aspectes històric, funcional, social i artístic.
3.3 CRITERIS PER A LA DEFINICIÓ D’UN ENTORN DEL TEMPLE

ROMÀ I EL PALAU DELS MONTCADA
3.4 DESCRIPCIÓ DE L’ENTORN CONSIDERAT

En conseqüència al punt 3.2 anterior, s’han adoptat els criteris següents:

La Figura 32 presenta l’entorn considerat, que és una síntesi dels punts
1. Per a una millor facilitat de gestió del Pla Director, el primer criteri és la

anteriors i comentem a continuació.

intenció de delimitar un entorn mínim, però complet. Complet en el sentit de
formar un entorn tancat on les característiques qualitatives que el defineixen no
es donen en la seva totalitat més enllà del seu límit.
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límit la casa Masferrer; al sud limita amb els edificis amb façana a la plaça de la
Pietat; i a ponent, amb els edificis amb façana a la mateixa plaça i amb carrer
de Sant Sadurní i l’església de la Pietat.
3.4.2 ESTRUCTURA GENERAL DE L’ENTORN
S’estructura en dos espais públics: la plaçade la Pietat –en el sentit est-oest- i
el carrer del Pare Xifré –en el sentit nord-sud-

entre els dos, amb una

superfície total de 732,61m2.
La plaça de la Pietat forma part d’una via estructuradora principal del Centre
Històric que es troba amb una altra via d’aquesta categoria a la plaça de Don
Miquel de Clariana, articulades per la façana la casa Masferrer, mentre que el
carrer del Pare Xifré és un vial secundari que comunica les dues vies principals.
La plaça de la Pietat i el carrer del Pare Xifré formen un angle de 90 graus i
s’articulen mitjançant el solar que conté el Temple Romà i les restes del Palau
medieval dels Montcada.
En conjunt, l’entorn delimitat conté 14 finques urbanes cadastrals servides per
la plaça i el carrer. Les 14 finques contenen 16 edificis independents
funcionalment, estructuralment i formalment - comptabilitzant el conjunt de la
Pietat com un sol edifici i les restes del Palau dels Montcada com un altre-.
D’aquests edificis i construccions, n’hi ha 8

de catalogats pel catàleg de

protecció del Patrimoni Arquitectònic i, a part, l’edifici del Temple Romà i les
restes del Palau, que sumen 9 edificis i unes restes arquitectòniques, en total,
10 edificacions catalogades, de les quals, el Temple i les restes del Palau ho
són amb la màxima protecció de Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN).
Són les següents:
1. Temple Romà. Estil romà. S.I d,C.
2. Restes del Palau dels Montcada. Estil romànic. S.XI

Figura 32. Entorn considerat al Pla Director

3. Església de la Pietat. Estil barroc. S.XVII
4. Casa Masferrer-Puigsec/ C. Pare Xifré. Estil premodernista. S.XX

3.4.1 DESCRIPCIÓ FÍSICA DE L’ENTORN
Comprèn una superfície de 5.424,59m2 i, més o menys al centre, inclou la finca
urbana que conté el Temple Romà i el Palau dels Montcada; limita al nord amb
el carrer de Cardona i amb els darreres de la finca de la Pietat; a llevant li fa de
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5. Casa Callís/ C. Cardona 12. Estil modernista. S.XX
6. Casa residencia/ P. Pietat . Estil barroc. S.XVIII-XIX
7. Casa Erasme de Montserrat. P.Pietat. Torre d’estil gòtic
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8. Casa Bell-lloc/ P. Pietat 5. Estil renaixement –barroc. s. XVIII

est-oest com presentem a la Figura 33, que es poden interpretar com un

9. Casa residència/ P. Pietat 3. Estil renaixement-barroc. s. XVI-XVIII

isomorfisme en un sistema de proporcions o com una seqüència d’actuacions

10. Casa residència/ P. Pietat 1. Estil eclecticisme-barroc. s. XVIII-XIX

constructives en el temps.

Els edificis i les finques que conformen la façana sud de la plaça de la Pietat
són del “tipus 1”, del que s’ha parlat al punt 2.4.2.1 anterior, on predominen les
parcel·les grans de dos o tres mòduls (5) amb assentament de cases
senyorials, mentre que les tres finques amb façana al carrer de Cardona,
corresponen al “tipus 3”, on predominen les parcel·les estretes d’un mòdul que
no permeten l’establiment de cases senyorials i que estan situades majorment
en àmbits de creixement lineal.
Les 14 finques que conformen l’àrea delimitada, ocupen en total una superfície
de 4.691,98m2; però 3 d’aquestes finques –La Pietat, el Temple Romà i la casa
Mastferrer-

tenen una superfície total de 2.522,00m2. i, totes tres, són de

caràcter monumental i es dediquen a usos públics – cultural a La Pietat i al
conjunt del Temple Romà i d’equipament públic administratiu a la casa
Masferrer-, cosa que evidencia el seu pes específic en l’entorn en un 53,75%

Figura 33. Estructuració dels edificis monumentals en un

de la superfície dels solars. Les 11 finques restants, es dediquen a usos

Sistema de proporcions.

residencials privats.
3.4.3.1
Totes les finques estan en funcionament normal excepte les tres finques amb

ESTRUCTURACIÓ DELS EDIFICIS MUNUMENTALS EN UN

SISTEMA DE PROPORCIONS

façana al carrer de Cardona, entre la capella fonda de la Pietat, les restes del
Palau dels Montcada i el carrer del Pare Xifré, que fan evident una degradació
important –degradació funcional, econòmica i física- i, exceptuant un comerç de
llibreria en la planta baixa de la que limita amb la capella Fonda, la resta

1. El temple Romà es va construir a finals del segle I, en proporció àurea
comptabilitzant la cel·la i l’atri que limita les columnes (1/número Φ ≈
1/1,61803) (●12)
2. Partint del costat menor de la planta del Temple, es pot aplicar una nova

d’edificis i dependències són deshabitades.

proporció aurea per ponent, i s’obté una línia en la direcció nord-sud a la
distància que separa el Temple Romà de la paret est de l’església de la Pietat
3.4.3

FORMACIÓ

I

ESTRUCTURACIÓ

DELS

EDIFICIS

MONUMENTALS

que és la mateixa que la paret del Palau dels Montcada –de finals del s. XI- i,
possiblement del castell de l’època de la reconquesta del comte Guifré –del s.
IX-.

L’anàlisi de l’estructuració del conjunt que formen els tres edificis monumentals
ens mostra una seqüència de formes geomètriques ordenades segons un eix
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Per altra part, si des del centre de la cel·la del Temple es tracen unes diagonals
a 45 graus en relació a l’eix longitudinal del Temple, fins que tallin la línia nord-
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sud abans descrita, s’obté un quadrat que coincideix amb la traça aproximada
del Palau dels Montcada -i possiblement, amb el mur del castell que el va
precedir-.
3. Ara, si el costat del quadrat obtingut el considerem com el costat major d’un
rectangle en proporció àuria, s’obté el traçat de la nau de l’església de la Pietat.
- És conseqüència d’aquest punt i del punt anterior que les dimensions de la
planta del conjunt format per la nau de l’església de la Pietat i la traça del Palau
dels Montcada, estan en proporció àuria.
4. Considerem a continuació el rectangle en proporció àuria que forma la la
cel·la i l’atri del Temple. Si en doblem la longitud vers llevant i composem un
rectangle que tingui per cató major la dimenció menor de la cel·la del Temple i
un cantó menor calculat en proporció àuria, obtindrem aproximadament la
planta de la torre de la casa Masferrer. A la vegada, aquesta planta, coincideix
amb un rectangle igual al que s’ha parlat abans com a separació del Temple
Romà i l’església de la Pietat.

Figura 34. Estructuració dels edificis monumentals en una
seqüència constructiva

3.4.3.2.1 Temple Romà, edificat a finals del s.I, principis del s. II.
1. En sabem la cel·la i l’atri (*).

5. Observem també que la seqüència constructiva s’organitza segons un eix en
sentit est-oest on podem situar el centre de la cel·la del Temple, el centre de la
nau de l’església de la Pietat i el centre aproximat de la torre de la casa
Masferrer.

2. En canvi, no podem ser concluents en el tema del mur de tancament del
Temple.
Per les pedres de lligada de la pared oest i els seus fonaments, podem suposar
tancat per aquell sector amb un mur. Però no sabem la situació segura de

(●12) Considerem que encara que hi hagi dubtes sobre el nombre de columnes del
temple original, la seva situació sí que és verdadera en quant s’han confirmat els seus
fonaments.

3.4.3.2

l’escalinata, cosa que comporta un munt de preguntes sense resposta sobre el
possible tancament del recinte del Temple original per llevant.
En aquest sentit, la datació de fonaments “romans” dels murs nord i sud del

ESTRUCTURACIÓ DELS EDIFCIS MONUMENTALS EN UNA

SEQÜÈNCIA CONSTRUCTIVA
Considerem ara l’ordre en que es van construir els edificis en el temps: Figura
34

que més tard va ser Palau dels Montcada indicaria la possibilitat que el recinte
hagués estat tancat en aquests sectors, però les escavacions realitzades no
van arrivar a cap resultat concluent en aquest tema. Per altra banda, el possible
mur de tancament per llevant tampoc té una gran certesa doncs, encara que en
les excavacions del carrer del pare Xifré l’any 1985 es va trobar material romà,
es va registrar en molt poca quantitat i, par altre part, la projecció de l’escalinata
tal i com està reconstruïda vers el nivell de paviment romà documentat a les
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excavacions de l’any 2013 indicaria que els fonaments de mur del carrer del

2. Sabem que, tal com s’ha exposat a l’apartat 2 del punt 1.3.5.3.1 anterior, la

Pare Xifré podrien ser l’arrencada de l’escalinata original. I en aquest sentit,

forma quadrada de la planta del Palau, es relaciona directament amb la cel·la

també s’ha de considerar que, fins i tot, si imaginem una escalinata que girés

de temple doncs tenen el mateix centre geomètric.

des de l’atri cap a ponent, la distància entre el suposat mur de tancament del

Aquesta correspondència geomètrica entre el Temple i el Palau, fa pensar en la

carrer del Pare Xifré a l’atri, resultaria massa petita.

possibilitat que els murs exteriors aprofitessin antigues estructures romanes
però, de fet, que l’antiga cel·la –ara pati- tingués el mateix centre geomètric que

3. Tampoc coneixem l’existència de cap “foro” annexe al temple, encara que a

la planta quadrada de l’edifici, es pot interpretar com una voluntat

les citades excavacions de 2013, es va documentar restes de marbre….que

arquitectònica de bastir un edifici singular desenvolupant una tipologia de

indicaria la voluntat d’ornament…

pati central. De tota manera, la gran quantitat de material pètri d’época romana
transformat en elements arquitectònics –com brancals, llindes o dovelles per

3.4.3.2.2 Castell de la reconquesta, finals s. IX

els acs-, fa pensar en que és el segle XI el moment que es va fer la gran

1. Sabem que durant la reconquesta, al s.IX, es va construir un castell de

transformació del Temple Romà.

defensa que va conservar almenys la cel·la del Temple Romà, encara que

La confirmació arqueològica de fonaments romans en els murs perifèrics

creiem que es pot suposar que va conservar moltes més coses com ho

actuals o en els murs soterrats en el jardí actual del recinte, podria aportar

suggereix el fet que a les restes del palau que el va substituir 200 anys més

certeses en aquest tema.

tard, s’hi poden observar fragments del mateix material petri del temple en els
elements arquitectònics principals i també en els farciments dels murs de dos

3. Cal observar la irregularitat en el quadrat de planta en el lloc de l’antiga

fulls.

capella de Sant Sadurní, cosa que fa pensar en que la capella era anterior a la
construcció del Palau, que s’hi deuria adaptar.

2. No sabem amb certesa del mur de tancament d’aquest primer castell però
volem apuntar la possibilitat d’una relació constructiva amb la capella de Sant
Sadurní, de la qual encara s’en pot veure una façana amb un portal al carrer

3.4.3.2.4 Església de la Pietat, s.XVII

del mateix nom, englobat a la façana de l’església de la Pietat.

1. El traçat de la nau de l’església de la Pietat el va realitzar l’arquitecte Josep

3. Cal citar aquí l’opinió de l’historiador Eduard Junyent que recull l’expressió:

Morató l’any 1630 en proporció àuria a partir del cantó del quadrat del Palau

“la torre comtal era el castell format pels murs del Temple Romà des de la

dels Montcada -veure Figura 33-, de manera que el seu centre es situa sobre

repoblació al s.IX (pàg.66, La ciutat de vic i la seva Històtia) .

l’eix est oest de la cel·la del Temple Romà.
És així com es relacionen espacialment l’antic temple romà, el palau romànic i

3.4.3.2.3 Palau dels Montcada, finals del s.XI

ara una església barroca.

1. Sabem que la cel·la del Temple Romà es va convertir en un pati descobert
que tenia un pou al mig i que, al seu voltant, es va bastir un edifici de planta

3.4.3.2.5 Torre de la casa Masferrer. s.IX-XX.

baixa i dos pisos amb un sistema de voltes de canó.

1. La casa Masferrer és el resultat de la remodelació de l’antiga casa Pifarré
que es va produir a conseqüència de la millora que va representar la
desaparició de l’antic edifici de mal record pel vigatans.
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En el modernisme, era de bons gust trencar les simetries de les façanes amb

Palau, i la torre de la casa Masferrer -350 anys després de la construcció de

algun element arquitectònic i en aquest cas, l’arquitecte vigatà… -autor de la

l’església de la Pietat- pel sector de llevant, cobrint amb la seva fondària el

remodelació arquitectònica l’any…- va plantejar una torre amb unes dimensions

cantó menor del Temple Romà, que era l’edifici amb el que buscava relacionar-

tals en planta que s’hi pot inscriure un rectangle amb una proporcions

se en contraposició amb l’antic edifici del Palau, en aquell moment de mal

assimilades a la proporció àurea i que té el seu centre geomètric sobre el

record. Amb tot això, és curiós observar que l’edifici del Palau dels Montcada,

mateix eix que formen el centre de l’església de la Pietat i el centre de la cel·la

que és la causa de l’estructuració general del conjunt, desaparegut des de

del Temple. A més, les dimensions del rectangle auri inscrit, correspon al

1882 i del qual només en queden unes restes testimoni, segueixi present com a

rectangle que resta al treure un quadrat al rectangle auri del Temple Romà. Per

causa oculta i la seva desaparició no va suposar un desequilibri del conjunt des

altra part, la seva situació sobre l’eix on descancen els tres centres geomètrics

d’un punt de vista de l’estructura formal. Un exemple interessant d’evolució de

correspon a doblar la figura del Temple Romà en direcció a llevant.

la ciutat.
5. LES QUATRE CONSTRUCCIONS MONUMENTALS – ESGLÉSIA DE LA

3.4.3.3

CONCLUSIONS SOBRE L’ESTRUCTURACIÓ DELS EDIFICIS

PIETAT, TEMPLE ROMÀ, RESTES DEL PALAU DELS MONTCADA I CASA

MONUMENTALS

MASFERRER-,

De la consideració dels dos puns 1.3.5.3.1 i 1.3.5.3.2 anteriors, s’en deduiexen

ESTRUCTURAT QUE DOMINA EL PAISATGE URBÀ I REFORÇA LA

les conclusions següents:

SIGNIFICACIÓ DE TOT L’ENTORN DEFINIT.

FORMEN

UN

CONJUNT

EDIFICAT

FORTAMENT

1. Els tres edificis monumentals i les restes històriques que conté “l’entorn del
Temple Romà i el que resta del Palau dels Montcada”, tenen una estructura
formal isomòrfica derivada del quadrat que correspon a la secció àuria – 1/Φ ≈

3.4.4

1/1,61803-.

CONSIDERAT

CARACTERÍSTIQUES QUE QUALIFIQUEN L’ENTORN

Com s’ha mostrat detalladament als punts anteriors 2 i 3 , L’ENTORN
2. Les dimencions dels rectangles auris i dels quadrats que contenen, deriven
uns dels altres.

CONSIDERAT
FORTAMENT

CONSTITUEIX UN “LLOC” AMB UN TEIXIT URBÀ
ESTRUCTURAT

I

AMB

LA

MÀXIMA

SIGNIFICACIÓ

GEOGRÀFICOTERRITORIAL, HISTÒRICA, DE VALORACIÓ SOCIAL I DE
3. Els centres geomètrics dels tres edificis i de les restes, reposen sobre un

VALORACIÓ FUNCIONAL DEL CENTRE HISTÒRIC DE VIC.

mateix eix que agafa la direcció est-oest.
4. La intervenció clau que domina tota l’estructura del conjunt és la
construcció del Palau dels Montcada que s’edificà segons un quadrat que
té al seu centre geomètric coincidint amb el centre geomètric de la cel·la

3.4.5

ELS ESPAIS DEGRADATS I ASPECTES CONFLICTIUS

EXISTENTS A L’ENTORN
A la Figura 32 també es representen els aspectes conflictius que s’aprecien a

del temple Romà.
A partir d’aquest fet, els edificis posteriors s’estructuraren en aquell quadrat: la
nau de l’església de la Pietat -500 anys després de la construcció del Palau- pel
sector de ponent, cobrint en la seva fondàdia un cantó senser del quadrat del
69

simple vista i que afectant d’alguna manera el solar que conté el Temple Romà
i el Palau dels Montcada, hi entren en alguna contradicció funcional i/o formal.
Aquests aspectes, constitueixen per ells mateixos una degradació ambiental o

70

contribueixen a la degradació del paisatge urbà vist en la seva vessant de
paisatge cultural. Són els següents:
3.4.5.1 PANTALLA DE FONS DELS MONUMENTS
Les façanes posteriors dels tres edificis amb façana principal al carrer de
Cardona actuen com un taló de fons de la visió de la zona monumental des de
qualsevol lloc de la via pública des d’on siguin visibles els monuments BCIN.
El fet que aquestes façanes presenten una degradació física considerable,
mostrant una gran deixadesa i la inutilitat dels seus edificis, fa evident una
Figura 36. Finestra de la Capella Fonda de la Pietat

contradicció de valors que caldria esmenar. Figura 35

3.4.5.3 DESAIGÜES EN MAL ESTAT I SERVITUDS DE DESGÜÀS
L’església de la Pietat desaigua sobre el solar del Temple Romà per medi
d’una instal·lació mixta de canals i baixants vistos de zinc i pvc que,
teòricament, tenen sortida per un clavegueró vers la claveguera existent a la
plaça de la Pietat. Figura 37

Figura 35

3.4.5.2

SERVITUD DE LLUM I VISTES AMB LA CAPELLA FONDA DEL

SANTÍSSIM
La causa és la finestra d’il·luminació de la capella Fonda de la Pietat, oberta
directament a la paret que la separa amb les restes del Palau dels Montcada.
No constitueix cap problema en sí ni

és un problema que evidencii cap

contradicció sinó, simplement, una dependència important. S’apunta aquí
perquè en quedi constància. Figura 36

Figura 37. Instal·lació de desguàs de la Pietat

De la mateixa manera, bona part de la capella Fonda i del presbiteri de
l’església de la Pietat desaigüen teòricament per un baixant d’obra situat al pati
de la casa que li fa mitgera i que, després de passar per un safareix del mateix
pati, es conduiria l’aigua vers el carrer de Cardona a través de la dita casa.
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Aquests desaigües però originen problemes importants que es descriuen en les

Al lloc de la font pública del carrer del Pare Xifré, a l’angle nord-est de les

diagnosis dels apartats corresponents d’aquest estudi.

restes del Palau, en el punt d’encontre de l’antic mur amb el carrer, s’aprecien
uns acabats constructius poc definits que encara que siguin coseqüència d’un

En realitat però, el sistema de canals i baixants estan en mal estat i, a més, es

antic dipòsit –avui desaparegut- pel subministrament d’aigua potable que era

disposen malament en relació als monuments amb una falta de respecte

situat sobre la mateixa font, caldria endreçar i clarificar formalment. Figura 39

evident com es posa de manifest als trams horitzontals sobre les restes de les
voltes de ponent del Palau, o descansant directament sobre la teulada de les
capelles laterals de llevant de la Pietat per desaiguar la nau pricipal de
l’església. Per altra part, del citat clavegueró que es suposa ha de conduir
l’aigua fins la claveguera de la plaça de la Pietat, no se’n té constància efectiva.
3.4.5.4 CONFLICTES ENTRE PARETS MITGERES
Es tracta d’un aspecte difícil d’apreciar amb una simple observació però que
evidencia unes contradiccions que cal solucionar. Es manifesta en un tram de
la paret de separació entre el Palau i la façana est de l’església de la Pietat i
entre la capella Fonda de la mateixa església i la part posterior de la casa amb
façana al carrer de Cardona. Figura 38

Figura 39

3.4.5.6 CONTENIDORS D’ESCOMBRERIES
El peu del mur de separació del jardí del Temple Romà amb la plaça de la
Pietat, s’utilitza com emplaçament dels contenidors d’escombreries que oculten
el mur i presideixen la contemplació del conjunt monumental. Creiem que
mantenir els contenidors de deixalles en aquest indret, comporta un missatge
molt negatiu i contradictori respecte al valor cultural del lloc i dels monuments i
per això el fet en sí, demana la seva supressió amb urgència.
3.4.5.7 RESTES D’INSTAL·LACIONS
Figura 38

Distribuïts entre les restes del Palau i en el l’espai del jardí fins el Temple
Romà, es poden veure restes d’instal·lacions diverses fora de servei i altres

3.4.5.5 FONT PÚBLICA I RESTES D’UN DIPÒSIT D’AIGUA

fragments de cables i aparells de l’enllumenat. Caldria una revisió de les
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instal·lacions –les antigues fora de servei i les que estan en servei- i procedir
en conseqüència.

4 SOBRE EL TEMPLE ROMÀ
ACTUACIONS

També s’aprecien dos armaris d’instal·lacions elèctriques en ús: un empotrat a

NECESSÀRIES

A

L’EDIFICI

DETERMINACIÓ
DEL

TEMPLE

DE

LES

ROMÀ

I

ESTABLIMENT DE L’ORDRE EN QUE S’HAN DE PRODUIR.

la paret de la font abans citada i l’altre empotrat al mur de separació del jardí
del Temple amb la plaça de la Pietat. Tots dos necessiten un manteniment i
una major adeqüació al lloc.

4.1 DESCRIPCIÓ DE L’EDIFICI
4.1.1 INTRODUCCIÓ HISTÒRICA ESENCIAL.
La inteció d’aquest apartat és apuntar les dades i els moments concrets que
han estat més significatius en la història del monument, així com també
referenciar els fets i les actuacions que han augmentat el seu coneixement des
del seu descobriment l’any 1882 fins al dia d’avui. Tot plegat, per obtenir una
idea prou plausible de la seva realitat de cara a futures intervencions de
conservació.

Figura 13. Origen dels elements arquitectònics actuals

75

76

No pretenem doncs, en aquest punt, fer un resum històric que sintetitzi totes les

- En fundar Auso, els romans van construit el Temple als darrers anys del s.I

fonts

dC, inicis del s.II dC a la part més alta de la ciutat.

historiogràfiques sobre el Temple Romà de Vic -moltes vegades

repetides amb petites variacions difícils de valorar- i, fins i tot, amb alguna

Punt 1.7 anterior, Estudi 1, p.13.

contradicció. Tampoc creiem que sigui un pla director el marc més adequat per
exposar hipòtesis històriques sobre la constitució del mateix temple en relació a

- El comte Guifré el convertí en castell al s.IX durant la reconquesta, amb la

la ciutat; però sí que volem fer constar dos fets: 1) al Capítols 2, i 3 d’aquest Pla

Torre comtal formada pels murs del Temple.

Director, ja s’apunten les visions històriques bàsiques des d’un punt de vista

Punt 1.7 anterior, Estudi 10, p.66.

general – al Capítol 2 conté un encaix històric relacionant una informació
essencial en relació al context geogràficoterritorial, en relació a la semàntica del

- Al s.XI és englobat en la nova construcció del castell de Vic o Palau de

lloc i en relació a la dinàmica de canvi de la Ciutat, i al Capítol 3 presentem

residència dels Montcada, que es va plantejar com un edifici en torn d’un palti

l’estructuració dels edificis monumentals quant a sistemes de proporcions i

central. El gran castell-palau aprofità els murs de la cel·la del Temple per

quant a la seva seqüència constructiva- 2) Tocarà ara la presentació de les

conformar el pati interior.

dades des d’un punt de vista més concret i de detall.

Punt 1.7 anterior, Estudi 1, p.34 i 35

En conseqüència, ens limitarem -a la vista de la historiografia existent
continguda als antecedents documentals 1,2,3,10 i 11 assenyalats al punt 1.7

- Al s.XV -1450- l’edifici esdevingué la residència del veguer.

anterior-,

Punt 1.7 anterior, Estudi 1, p.47.

a fer resaltar, en una primera part,

els aconteixements bàsics

generals ocorreguts fins l’any 1882, quan es va produir l’enderroc del Palau
dels Montcada i que va començar la reconstrucció del Temple, contemplats per

- Al s.XVI el trasllat de la residència del veguer, va comportar el principi de la

la majoria d’historiadors i, en una segona part, apuntar les obres, les

decadència del vell Palau medieval dels Montcada, però va conservar els usos

descobertes arqueològiques i les conclusions històriques que hi fan referència

de magatzem municipal de gra i presó de la ciutat fins a l’últim quart del s. XIX.

fins avui des del punt de vista de detall.

Punt 1.7 anterior, Estudi 1, p.17.

4.1.1.1 PRIMERA PART: DE LA CONSTRUCCIÓ ORIGINAL A L’ANY 1882

- Al mes de maig de 1882, després de la corresponent subhasta pública, es va
començar a “desmuntar” el vell edifici de la presó i van aparèixer les restes del
temple romà d’Auso.
Punt 1.7 anterior, Estudi 3. Autors diversos.
- Es produeix la intervenció immediata dels prohoms vigatans Joaquim
d’Abadal, Martí Genís, Josep Antoni Torner i Josep Serra i Campdelacreu, que
encapçalats pel canonge Jaume Collell i amb el recolçament del Bisbe
Morgades, van adquirir l’edifici.
Punt 1.7 anterior, Estudi 3. Autors diversos.

Figura 9. Descoberta del Temple Romà durant l’enderroc del Palau dels Montcada
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- El juny del mateix any 1882 es va constituir la Societat Arqueològica de

va aprimar a la part superior fins a 38,50cm., mentre que el mur medieval,

Vic amb la finalitat de salvament i reconstrucció del temple, cosa que, a la

segons els estudis i diagnosi que va realitzar el Servei de Patrimoni de la

vegada, va obligar a definir la conservació de les restes del palau

Diputació de Barcelona els mesos de març i abril de 2013, feia 1,35m.

medieval que l’envoltava les quals han arribat a nosaltres sense canvis

Punt 1.7 anterior, Estudi 1, p. 23.

substancials des del moment de l’enderroc.
1893
S’instal·la al Temple Romà el Museu Lapidari del Museu Arqueològic Artístic
4.1.1.2 SEGONA PART: DE 1882 FINS AVUI

Episcopal de Vic.

Les dades històriques més significatives des de l’any 1882 fins avui, s’han

Punt 1.7 anterior, Estudi 1, p. 25.

extret de l’estudi assenyalat amb el núm. 1 al punt 1.7 anterior que, com s’ha
indicat allí, s’ha revelat com un document de referència històrica preferent en

1901

el nostre treball i s’adjunta com annexe a aquest al pla director.

Amb la mort de Serra i Campdelacreu, les obres van quedar interrompudes.
Punt 1.7 anterior, Estudi 1, p. 25.

1882
A continuació de la descoberta es van iniciar els treballs de restauració a
càrrec del mestre d’obres Josep Antoni Torner. Entre els anys de 1883 i 1901
es van dur a terme els treballs de recomposició de la cel·la i de bona part
dels elements dispersos, amb un capitell de l’angle de l’atri i blocs pertanyents
a les cornises i al frontó. També es van refer els murs de la cel·la, la teulada
i l’escalinata. En aquest moment encara es conserbava d’empeus lúltim tram
del costat de llevant del mur nord del Palau, a tocar del carrer del Pare Xifré,
avui desaparegut.
Fins aquí, l’obra va ser assumida exclusivament per particulars.

Figura 10. 1901

Punt 1.7 anterior, Estudi 1, p. 23.
1907
1889

Mossèn Josep Gudiol Cunill publica L’AUSA ROMANA I EL SEU TEMPLE,

Es van enderrocar les voltes i els murs de l’edifici i es va començar a construir

primera monografia descriptiva del temple i, encara avui, la més completa.

la tanca amb mur de pedra i reixes de ferro –aquestes costejades directament

Punt 1.7 anterior, Estudi 1, p. 473.

pel Bisbe Morgades- acabant-se la construcció l’any 1891. A més, consta que
1927-1930

la pedra sobrant de l’enderroc es va vendre.
●En relació a a la tanca, tant les excavacions arqueològiques de l’arqueòleg

Es van reprendre les obres de restauració segons el projecte de l’arquitecte

Josep Pujades l’any 1992, com les de l’arqueòloga Anna Gómez l’any 2013,

Josep M. Pericas i Morros –arquitecte municipal de Vic entre 1930 i 1939- , i es

van demostrar que es va aprofitar el traçat i la part baixa del mur exterior de

va reconstruir la columnata de l’atri a partir de la descripció de mossèn Josep

llevant del Palau per construir la tanca del recinte. El mur de la tanca, però, es

Gudiol, que aprofitava un fragment de fust i del capitell de la pilastra existent a
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l’angle nord-est del Temple per definir el conjunt de les columnes de l’atri. Es

els coronaments dels murs, la reconstrucció de l’arquitrau, el fris, la cornisa i el

van erigir les vuit columnes amb els respectius capitells, dedicant-los als

frontó triangular de l’atri.

diferents prohoms de la ciutat que s’havien distingit en la conservació i

Punt 1.7 anterior, Estudi 1, p. 27.

recuperació del temple: el canonge Jaume Collell, Josep Serra i Campdelacreu,
els germans Masferrer, el bisbe Josep Morgades, el bisbe Josep Torres i
Bages, l’arquebisbe Josep Alemany, mossèn Josep Gudiol i Cunill i Narcís
Verdaguer i Callís. El coronament però no es va poder completar amb la
construcció de l’entaulament ni del frontó.
Punt 1.7 anterior, Estudi 1, p. 25.

Figura 12. Aspecte del Temple Romà a l’any 1959.
Fotografia del 1961

1974
Es va restaurar el sostre de la cel·la i la teulada; el reforç de les bigues que
Figura 11. Aspecte del Temple Romà a l’any 1931.

sustentaven el pis, i la reestructuració de l’exterior amb millores a l’entorn i

Fotografia del 1934

l’eleiminació de la torre del transformador adjunt a les restes del castell dels
Montcada.

1931
El 3 de juny de 1931, el Temple Romà de Vic va ser declarat Monument

Punt 1.7 anterior, Estudi 3, Ylla-Català, p.662.

Històric Artístic (D-3-6-1931/Gac-4-6-1931; R-I-51-0448).
1980
●Es van fer excavacions arqueològiques dirigides pels arqueòlegs Enric

1940
Es va reparar la coberta dels desperfectes de la guerra civil a cárrec del

Sanmartí i Albert Lòpez, del Museu Arqueològic de Barcelona, a petició de

Patronat d’Estudis Osonencs

l’Ajuntament de Vic. Es va localitzar material arqueològic in situ de finals del s. I
d.C i principis del s.II d.C en la trinchera de fonamentació de la continuació del
mur períbol als angles sud-oest i nord-oest del temple.

1957-1959
Amb la col·laboració especial de Manuel Serra i Moret i també de La Diputació

Punt 1.7 anterior, Estudi , p. 30.

de Barcelona amb suport tècnic i econòmic a través de l’arquitecte Camil Pallàs
i Arisa, cap del Servei de Catalogació i Conservació de Monuments. Les obres

1982 Centenari de la descoberta del Temple.

les va realitzar el constructor vigatà Jacint Noguera i van consistir en acabar
81
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●Es van fer excavacions dirigides per les arqueòlogues M. Dolors Molas i

es van adequar els murs de la cel·la per a l’ús d’exposicions. Les obres van ser

Imma Ollich amb el suport del Servei d’Arqueologia de la Generalitat de

dirigides per l’arquitecte Jordi Sarri.

Catalunya. Es van trobar nivells d’ocupació anteriors a la construcció del

●Les excavacions arqueològiques i el seguiment de les obres va anar a càrrec

Temple de finals del s I a.C i principi del s.I d.C, que daten el primer moment de

dels arqueòlegs Imma Mestres i Josep Pujades. Es va documentar el mur de

formació del nucli urbà d’època romana.

llevant del Palau dels Montcada, i de més estructures medievals i nivells

- Es van fer treballs de consolidació de la teulada i l’agençament de l’entorn del

romans al soterrani del Temple.

Temple a càrrec del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Al

Punt 1.7 anterior, Estudi 1, p. 31.

mateix temps l’arquitete Joan Albert Adell va realitzar un aixecament
planimètric del palau i del temple.

2013

Punt 1.7 anterior, Estudi 1, p. 30.

● Es van realitzar excavacions arqueològiques a càrrec de l’arqueòloga Anna
Gómez Bach. Es documentar arqueològicament el carreró de la façana nord del
Palau; es va comprovar que la reixa de protecció de llevat seguint el carrer del

1984
●Es va fer una excavació dirigida per les arqueòlogues M. Dolors Molas i

Pare Xifré, està muntada sobre el mur antic del Palau; es van identificar alguns

Imma Ollich al carrer del Pare Xifré. Es van documentar els fonaments del mur

murs de distribució interna del Palau que només es conserven al subsòl i es

períbol de davant del Temple, al sector est i l’angle sud-est.

van recuperar restes de paviments que defineixen nivells de circulació vinculats

Punt 1.7 anterior, Estudi 1, p. 31.

al funcionament de l’edifici del Palau com a presó.
Punt 1.7 anterior, Estudi 1

1985
●Es va realitzar una nova excavació a l’espai enjardinat de migdia que dóna a
la plaça, dirigida per l’arqueòleg Antoni Caballé. Es va documentar l’empremta

4.1.2 DESCRIPCIÓ GEOMÈTRICA

del mur períbol a la part posterior del Temple, una tomba antropomorfa

Després de l’observació directe i de les comprovacions corresponents, ens hem

corresponent a la necròpolis medieval localitzada a la plaça de la Pietat, i murs

de referir la descripció feta per mossèn Josep Gudiol i Cunill en l’obra citada

medievals i moderns del castell dels Montcada.

amb el número 11 al punt 1.7 anterior i també a la de Josep Puig i Cadafalch

Punt 1.7 anterior, Estudi 1, p. 31.

citat al número 12 del mateix punt.
Com tornarem a citar més endavant al parlar dels acabats i ornaments del

1991-1992

Temple, considerem l’obra de Josep Gudiol i Cunill –per la seva excelència-

- Es van realitzar les obres següents: modificació de l’escala d’accés al recinte

imprescindible pel coneixement del Temple i la seva lectura, un pas previ

monumental;

a qualsevol intervenció projectual. Per això les dades de la descripció que

restauració de part del paviment del períbol; restauració del

paviment de l’atri; modificació de la porta d’entrada al Temple; construcció del

segueix en són en bona part una transcripció.

cancell; substitució del sostre del soterrani a base d’una estructura metàlica i
taulons de fusta; construcció d’una escala plegable d’accés al soterrani;

4.1.2.1 L’ESTRUCTURA FORMAL

supressió de l’escala de cargol que accedia al sotateulada; construcció d’una
nova instal·lació elèctrica i d’enllumenat; construcció d’un drenatge perimetral
exterior i d’un paviment de formigó al soterrani per a suprimir les humitats; i
83
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4.1.2.3 LA CEL·LA MÉS EL PÒRTIC
Quant a les mides totals –cel·la més pòrtic- Vitrubi, en el seu llibre (Obra citada,
llibre IV, cap.4), estipula que la longitud del temple es fixarà de manera que
sigui el doble de la seva amplada, cosa que no compleix el temple de Vic doncs
hauria de fer una llargada total de 20,20m., mentre que el nostre temple, té una
llargada total de 16,34m. que el fa molt pròxim a la proporció àuria, però
segons les proporcions de Vitrubi tindria el porxo relativament petit.
L’orientació de la cel·la segueix la direcció est-oest, amb l’entrada a llevant,
però amb una desviació de 17 º.

Figura 14. Estructura formal i restes romanes conservades

La figura 14

presenta l’estructura formal que hem trobat analitzant la

geometria del Temple Romà. La mostrem sobreposant-hi les restes romanes
conservades.
1) La planta del Temple es va traçar en proporció àuria.
2) De l’alçat lateral del Temple es dedueix que la cel·la, des de sobre de
l’arquitrau fins a sota la motllura de coronament del podi, està traçada també
en proporció àuria i, com es veu a la fifura, també és en proporció àuria la
llargada total del Temple –cel·la + atri- en relació a l’alçada total mesurada des
de sobre la cornisa de l’entaulament fins la base del podi.
3) L’alçat posterior del Temple mostra el seu traçat en la proporció del quadrat

Figura 40. Planta segons

Figura 41. Perspectiva segons Josep Puig i Cadafalch.

relacionant l’amplada total i l’alçada total –com abans, mesurada des de sobre

Josep Puig i Cadafalch. 1908

1908

la cornisa de l’entaulament fins la base del podi-.
4) En l’alçat principal, el conjunt de les columnes de l’atri formen un rectangle
en proporció √2.

Les columnes fan una alçada total –inclosos el capitell i la basa- de 6,35m.
distribuïda en 0.87m. de capitell, 4,95m. de fust i 0,50m. de basa. Aquestes
mides es van fixar al seu dia fent extensives les mides de la pilastra nord-est,

4.1.2.2 LA CEL·LA
De forma rectangular, la cel·la medeix interiorment 9,00 x 10,90m. i
exteriorment 10,10 x 12,10m., la qual cosa suposa unes amplades promig pels
murs nord i sud de 0,55m. i de 0,60m. pels murs de llevant i de ponent.
Segons Vitrubi (De Arquitectura, llibre IV, cap.4), la cel·la hauria de ser una
quarta part més llarga que la seva amplada, cosa que no compleix exactament
però sí aproximadament: 10,10/4 + 10,10 = 12,625m.;

4.1.2.4 LES COLUMNES

que és original de l’època de la construcció del temple. 83
Les columnes es van suposar amb entasis i tenint en compte les mides de la
pilastra, es va deduir una amplada de 0,61m. en el sumoscap i 0,68m. en
l’imoscap. 85

i 12,62m. ≈ 12,10m.
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Segons Vitrubi (Obra citada, llibre III, cap.3), correspon al temple síxtil tenir les
columnes distants entre sí el doble que el seu diàmetre. També en aquests

Fris

tipus de temples, els plints de les bases de les columnes són quadrats i també

Segons mossén Gudiol, de les restes trobades s’en va deduir la seva amplada

l’espai que resta entre dos plints és quadrat. Quant a l’alçada, en el temple que

de 0,48m.

anomena de tipus síxtil, Vitrubi estableix 9,5 vegades l’amplada de la columna.
Fetes les comprobacions pertinents al nostre Temple resulta el següent:

Cornisa

1) Que la separació entre les columnes, que és de 1,20m., correspon

Segons mossén Gudiol, la cornisa també es va deduir de fragments originals

aproximadament a dos diàmetres promig de les columnes:

trobats. Té 0,42m. de volada i un desenvolupamentde 0,40m. d’alçada i la

(0,61+0,68)/2 = 0,645m.; i 0,645x 2 = 1,29m.

formen una faixa de 0,06m. d’altura que abriga un filet i una gran gola de

i 1,29m. ≈ 1,20m.

2) Els plints de les bases de les columnes són quadrats.

0,19m. Per sota, sempre decreixent en sortida, un tor, una faixa de 0,08m.

3) També l’espai que resta entre dos plints és quadrat.

d’alçada i de 0.08m. de sortida en angle recte i dues motllures senzilles corves

4) En un temple de tipus síxtil, a una amplada de columna de 0,645m., li

a la manera de tors.

correspomdria una alçada de 9,5 diàmetres, o sigui 6,12m., que també s’acosta

De cornisa però, n’hi ha una altra variant de la qual també se n’han conservat

als 6,35m. del total de les columnes, encara que s’ha de fer notar que la

diversos fragments on el tor superior s’ha convertit en filet, la faixa llisa en filera

proporció seria més propera a l’establerta per Vitrubi pel temple que anomena

de dentellons de 0,08m. en espais de 0,05m., i els dos tors inferiors s’han

de tipus picnòstil pel qual indica una alçada de columnes igual a 10 vegades el

substituït per un filet i un cimaci lesbi.

seu diàmetre, i en el nostra cas correspondria a 6,45, més pròxima a l’existent

Segons creu mossèn Gudiol, a la façana del pòrtic correspondria la cornisa

de 6,35m., que els 6,12m. que s’obtenen aplicant els 9,5 diàmetres que

amb dentellons i als costats hi hauria la cornisa més senzilla.

corresponen al temple síxtic.
Per tot l’anterior podriem acceptar que el temple de Vic és del tipus síxtic

4.1.2.6 EL FRONTÓ I EL TIMPÀ

apreciant-se però alguna petita desviació del cànon vitrubià.

També segons l’obra citada de mossèn Gudiol, -p.89,90- en el seu dia es va
poguer deduir de dos fragments trobats entre els enderrocs: un ens va donar

4.1.2.5 L’ENTAULAMENT

l’angle d’unió de la cornisa de la part esquerra del frontó amb la de

De l’entaulament s’en conserven molts fragments: arquitrau, fris i cornisa

l’entaulament del pòrtic; l’altre ens va donar l’angle del cim del timpà triangular
del frontó. Diu mossèn Gudiol al respecte: ..Aixís, essent l’amplada superior o

Arquitrau

máxima del cornisament d’uns 10,90m. i l’obertura de l’angle que s’hi lliga de

Té una amplada de 0,62m. i el formen dues platabandes de 0,18m., separades

22,5º, o la del cimal del timpà de 135º, tindrem que el frontó debia alçar fins a la

per un tor i amb la platabanda superior coronada per un sistema de motllures

punta de la cornisa 2,15m., resultant el temple d’una alçada màxima de

format per un filet, un tató o cimaci lesbi i un tor. 87-89

11,50m.

A la façana nord s’hi poden veure 7 peces pertanyents a l’arquitrau orginal, a
distingir la que està situada a l’extrem nord-est. A la façana oest hi ha una peça

Segons es dedueix de la pedra superior citada al paràgraf anterior, el timpà era

original. A la façana sud hi trobem 7 peces d’arquitrau original, tres de les quals

llis.

són fragments de tamany reduït. A les cantonades nord-oest i sud-oest hi ha
una peça especial a cada una.
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4.1.3

DESCRIPCIÓ DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS EN LES

El formigó romà es basa esencialment en la posta en obra per separat del

ESTRUCTURES ORIGINALS DEL TEMPLE

morter i de l’àrid. En aquest sentit August Choisy apunta una hipòtesi: “El

Comprèn els elements arquitectònics i les estructures que perviuen actualment

morter es posava a l’obra amb pales manualment i s’anava recobrint amb

de la construcció del Temple a finals del s.I, principis del s.II.

pedres també manualment. L’ús de la pala explica les variacions regulars dels
griuxos, així com els interticis de les juntes verticals entre pedres...En aquesta

4.1.3.1 L’ESTRUCTURA DELS MURS I EL FORMIGÓ ROMÀ

hipòtesi, l’organització del treball quedava dividida en dues operacions

L’enginyer civil francès Auguste Choisy, que va estudiar la construcció

diferents: una primera brigada extenia el morter amb pales i una altra anava

romana a finals del s.XIX, i que no ha estat superat en les seves observacions,

disposant les pedres a sobre. Aquesta divisió accelerava la feina i també

explica en la seva obra que els murs romans fins al s.I a C, es van construir

garantitzava una execució regular”.

preferentment a base de grans blocs de pedra aparellats en sec. Després, van
introduir la construcció a base de petits materials petris fragmentats aglomerats
amb morter, que es podien posar en obra amb compressió o sense
compressió, depenent de la resistència lateral del sistema elegit per contenir-lo.
Si pensem aquest tipus de construcció en el nostre cas, es tractaria de murs de
dos fulls on calia reomplir a l’interior i degut a la resistència lateral escassa dels
carreuons de pedra que els conformen –carreuons d’una alçada entre 10 i
25cm.-, s’hauria aplicat el replè sense comprimir en tongades successives. Diu

En realitat no sabem amb certesa el sistema constructiu utilitzat en els murs del
Temple, però creiem que una secció que presenta una de les dues úniques
fotografies existents de quan les parets de llevant i de migdia del temple es
trobaven semienderrocades, podria respondre a la tipologia descrita. En
qualsevol cas, és una hipòtesi que es podrà comprovar algun dia en que sigui
necessari descobrir un dels murs originals i, entretant, creiem que no serà
dolent per al monument considerar-la com a possibilitat certa.

Choisy: “Per aquest motiu només van usar formigó apissonat en les rases de
fonamentació o com a replè de murs revestits per potents revestiments de
silleria, mentre que en els murs ordinaris els revestiments eren massa dèbils

4.1.3.2 LES CADENES VERTICALS DEL TEMPLE ROMÀ DE VIC
L’aspecte fonamental per pensar l’estructura del Temple és l’ús de les
anomenades “cadenes verticals” (pàgs 146-149 de l’obra citada d’August

per aplicar l’apissonat”.

Choisy). És un recurs constructiu que trobem en nombroses obres romanes –

“El arte de construir en Roma”, August Choisy, p.17

arenes de Verona, el Coliseo, en diversos mausoleus, o en alguns temples del
Tampoc el formigó romà era com el formigó actual, constituit per una mescla
d’àrid i morter que es prepara prèviament i s’aboca després a l’obra. El formigó
romà comú, es construïa per sobreposició uniforme de capes de morter de 3 o
4 cm. de gruix a base de cals, putzolana i sorra granada, alternades amb capes
de fragments de pedra que es col·locaven de pla segons el llit de cantera. Fins i
tot quan van utilitzar trossos de ceràmica, ho van fer de pla, en sentit

nord d’Àfrica com en el temple capitolí de Dougga a Tunísia- (●13) i consisteix
en separar en la construcció dels murs –més amunt del podi-, uns elements
constructius, que August Choisy anomena “cadenes”, bastits amb grans blocs
de pedra resistent sobreposats a la manera de pilars però deixant “sortits” per a
funcionar a la manera de lligades entre les diferents filades a fi d’acoplar, entre
elles, els murs de tancament de l’edifici construits de la manera abans descrita.
En el cas del Temple de Vic, aquestes cadenes, que pugen a partir de les

horitzontal.

parets de grans blocs de pedra del podi, finien sota l’arquitrau i soportaven

“El arte de construir en Roma”, August Choisy, p.15

directament les encavallades de fusta de la coberta, transmetent-li així les
càrregues.
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Segons Choisy, el recurs constructiu de les cadenes donava més estabilitat a

sillarejo, práctica idéntica a la que se sigue hoy en las obras mixtas de

l’edifici, evitava errors al obligar al seu replanteig una vegada construït el podi i,

mamposteria y de ladrillo en las que ests último aumenta la fuerza del primero.

sobretot, organitzava la feina amb una especialització de funcions que distingia

Es la aplicación del “opus indomum” que retiene en su linea constructiva el

entre els constructors de les “cadenes” i les brigades que havien de construir

“opus incertum”... Es de notar que la práctica constructiva de este monumento

els murs posteriorment. També s’apunta l’avantatge de no haver de comptar

no tiene antecedentes en los monumentos romanos de la España Citerior, por

d’entrada amb els ornaments -que es podien deixar per una etapa posterior-,

cuyo motivo forma una singularidad característica...”

adelantant considerablement la feina. En aquest sentit deiu Choisy: “ Al distingir
entre estructura i forma, deixant a part, temporalment, les questions

(●13) Aquesta tècnica constructiva de cadenes verticals en alguns autors s’emparenta

ornamentals per a resoldre-les discrecionalment més tard, els romans van

amb l’anomenat “opus africanum” de tradició púnica que es troba en temples del nord

imprimir en les seves obres l’ordre i la simplicitat necessàries per a les seves

d’Africa. En aquest sentit, examinat el temple capitolí de Dougga, es pot apreciar un

empreses colossals.”

aparell molt més petit en els carreus i també que, en el cas de Vic, les cadenes actuen
com a verdaders pilars estructurals on hi carreguen puntualment les encavallades,

“El arte de construir en Roma”, August Choisy, p.152

cosa que no passa a Dougga, on sembla que les cadenes verticals tindrien l’única

Una visió a la disposició de les filades de grans carreus que formen les
cadenes en relació a les filades de careuons, ens permet comprovar que
indiquen dos moments constructius donant la raó als estudis d’August Choisy.

missió de consolidar el mur. Per això pensem que caldria ampliar aquest tema
contrastant també el Temple Romà de Vic amb les arenes de Verona o el mateix
coliseum de Roma –també amb cadenes verticals- per a buscar-hi possibles
antecedents constructius a la manera com va exposar August Choisy, abans citada.

Encara que per aprofundir aquest tema caldria un estudi detallat d’interpretació

En aquest sentit, també volem transcriure l’opinió de l’equip universitari responsable de

dels murs que no es pot fer per manca d’un aixecament acurat, tant

l’estudi “ El Temple romà de Vic i la seva decoració arquitectònica” Javier Domingo,

l’aixecament com la lectura dels paraments, es proposarà com una actuació

Ana Garrido i Ricardo Mar, que forma part de la publicació assenyalada amb el núm 3

pendent en aquest pla director. Entretant, de manera semblant al que s’ha dit

al punt 1.7 anterior, (Pàgs. 581-607), que es decanten per la influència nord-africana,

abans al parlar dels murs de tancament, creiem que no serà dolent per al

però

monument considerar les exposicions de Choisy com a possibilitats certes.

apareixer una tècnica completament exòtica... i també expresen que ...”la tècnica

exposen la seva sorpresa que en una petita població de Catalunya pugui

constructiva emprada al temple de Vic únicament es pot explicar pel paper estructural

També s’ha de citar aquí el dictàmen que l’arquitecte Elies Rogent i Amat, va
emetre com a ponent de la subcomissió nomenada per la Comissió Provincial
de Monuments Històrics i Artístics de Barcelona, a causa del descobriment del
temple romà de Vic, el qual, el 9 d’abril de 1883 es va trametre a la Societat
Arqueològica de Vic (Punt 1.7 anterior. De l’obra assenyalada amb el núm 3.
Ramon Ordeig, pàgs, 692-695); diu al respecte: ...”La disposición constructiva
de los muros merece especial atención por el estudiado sistema de sus
despiezos y por el acertado y económica empleo del material. Las paredes se
hallan divididas en zonas por machos de mayor y menor formados por sillares
que partiendo del zócalo termonan en al arquitrabe y constituien el esqueleto

que, indubtablement, tenien les cadenes de carreus encastats als murs. I acaben dient
que “en qualsevol cas, l’explicació de la pequliar tècnica feta servir a l’edifici, roman
com un problema a resoldre”.

4.1.3.3 EL PODI ORIGINAL SOTA LA CEL·LA
El podi corresponent a la cel·la, la cornisa de coronament i la primera filada de
carreus sobre la cornisa estan construïts a base de grans carreus de pedra
sorrenca de dimensions aproximades entre 70 i 80cm. d’alçada, entre 110 i
200cm. de llargada, i 60-65cm. de fondària. Els blocs són aparellats i disposats
en sec o amb petites juntes de morter assimilables a la construcció en sec.
Creiem interessant apuntar aquí que els grans blocs del podi corresponent a la

estático de la construcción. Los espacios intermedios estan rellenos de
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zona de l’atri, podrien haver estat la base d’elements arquitectònics especials –

i, per tant, amb la possibilitat d’intercanviar aigua i calories amb l’ambient que

com dovelles i brancals- en el moment de la transformació del Temple en

els envoltava”... (●16)

Castell-Palau. (●14)
(●15) En realitat, el fet de que els fonaments estan desconfinats, ens permet observar
L’arquitecte Elies Rogent, en el dictamen citat, referint-se al podi original diu

la seva fondaria des de dins del soterrani però no podem assegurar que es

que ..”El podio sigue la tradición romana formando un pedestal corrido con su

construïssin dins una rasa excavada a la marga. Per comprovar-ho caldrà fer-ho a

neto y sus elementos básico y de coronación perfectamente definidos. Su

través d’una cata des de l’exterior del Temple. No obstant això, creiem poc provable

estructura es grandiosa y las dimensiones de los sillares proporcionadas al

que no s’encaixessin els fonaments a la marga degut a la possibilitat que en el
moment de construcció del Temple no hi hagués terra a l’exterior del podi, com ho

conjunto”.

suggereixen les tombes antropomòrfiques excavades a la marga trobades dins el

(●14) S’ha de considerar com a màxima probabilitat que la disposició dels grans
blocs es realitzés en sec i que algunes reparacions realitzades des de la descoberta
del Temple per a resoldre el problema de la disgregació de la pedra a les juntes a base
d’aplicar-hi morter, donés la sensació de l’existència d’una junta original. Aquest fet
s’haurà de comprovar en el moment de fer el projecte de restauració corresponent.

recinte, prop de la reixa sud.

(●16) Creiem que és molt probable que els fonaments del Temple no es deixessin al
descobert fins les obres de 1992.

4.1.3.5 ELS ACABATS I ELS ORNAMENTS
En el tema dels ornaments del Temple, ens hem de referir principalment al
llibre de mossèn Josep Gudiol assenyalat amb el núm 11 al punt 1.7 anterior; i

4.1.3.4 ELS FONAMENTS

també a l’article de Javier Domingo, Ana Garrido i Ricardo Mar inclòs a la

Els fonaments de l’edifici, en les orientacions nord, oest i sud –les tres parets

revista AUSA, publicació assenyalada amb el núm 3 al punt 1.7 anterior, p.581.

que es poden comprovar-, són fets a base de maçoneria ordinària de pedra

Considerem imprescindible la lectura del dos treballs pel coneixement

rodona de riu -palets de riu- amb morter de calç, encaixat en les margues

ornamental del Temple i un pas previ a qualsevol intervenció projectual.

naturals del terreny i una profunditat aproximada de 60 cm. (●15), que es

Transcribim a continuació a manera de resum l’inventari els fragments

poden observar des del soterrani del Temple degut a que el podi es va buidar

d’elements arquitectònics decoratius, agrupats en 10 tipus diferents, que

en el seu dia per aconseguir la planta soterrani i que, més tard -l’any 1992-, es

contemplen l’article esmentat de Javier Domingo, Ana Garrido i Ricardo Mar,

va rebaixar encara més, cosa que, amb tota probabilitat va comportar la seva

incloïnt la bibliografia en què es basa, pel seu interès.

desconfinació, de la que parlarem més endavant en l’apartat de diagnosi.
L’estudi de Montserrat Artigau i Eduard Porta, contingut a l’estudi assenyalat

1. Capitell corinti de pilastra angular.

amb el núm. 7 al punt 1.7 anterior, Pàg. 543, explica que ...” La maçoneria amb

Objecte: capitell corinti de pilastra angular

què estan realitzats els fonaments del Temple està composta d’un ciment

Mesures en cm.: 87 d’altura, 90 d’amplada màxima, 58 d’amplada mínima.

calcari de carbonat càlcic molt dur, fet d’una barreja de calç hidràulica i sorra

Procedència: Temple, angle dret de la façana del mur de la cel·la.

local, al qual s’incorporen fragments irregulars de pedres i maons. Aquests

Localització: in situ.

fonaments van romandre enterrats durant molts segles fins que al s.XIX es van

Material: gres local.

dur a terme les excavacions arqueològiques, deixant aquests murs al descobert
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COMENTARI: Pedra de Folgueroles.
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Estat de conservació: Regular. Erosió notable, especialment als angles, on
també s’observen algunes fisures.

Material: gres local.
COMENTARI: Pedra de Folgueroles.

COMENTARI: Una intervenció de conservació sobre el capitell realitzada per

Estat de conservació: bo

tècnics de la Generalitat de Catalunya l’any 2012, a causa d’haver-se produït el

Descripció: s’han conservat les dues pilastres angulars, la del extrem NE,

despreniment d’un fragment d’aproximadament 10cm x 10cm x 7cm, va revelar

totalment sencera, i la de SE, només la meitat. Pel que fa a la primera està

un estat de conservació molt dolent amb múltiples fisures verticals.

formada per una base àtica en el seu extrem inferior i un capitell corinti a

Descripció: format per dues corones de fulles d’acant disposades en forma de

l’extrem superior. En canvi, la segona només conserva la base àtica en el seu

ventall i amb la nervadura central més ampla a la base que a la part superior.

extrem inferior. El coronament de la pilastra de l’extrem NE presenta dues

Destaca la concavitat situada en el centre dels lòbuls que finalitza amb tres

petites motllures que segons Gudiol serien un bossell –tor- i un cavet –motllura

folíols de forma allargada i acabament semicircular. El contacte entre els

corba-. Actualment, a causa del mal estat de conservació d’aquesta part de la

diferents folíols és asimètric generant espais d’ombra, en alguns casos, en

pilastra, ens resulta molt difícil identificar aquestes motllures. La pilastra, tal i

forma de gota d’aigua inclinada i, en altres, de forma més allargada i també

com indiquen les mesures agafades per Gudiol, és pràcticament idèntica en els

amb una certa inclinació. L’altura de les dues corones equival aproximadament

seus dos costats vistos. El lateral oriental finalitza amb un reentrant d’uns 2 o 3

a la meitat de l’altura del capitell. Pel que fa als caulicles apareixen inclinats i

centímetres de gruix que marcarien el límit del mur de façana.

decorats per solcs rectilinis de gran profunditat, alternats amb incisions més

Bibliografia: Gudiol (1959), p.251-252; Gudiol (1982), p.77; Gimeno (1991),

lleugeres. Segons Gimeno (●17) es coronen amb sèpals tot i que, en

p.190,núm.175.

l’actualitat, a causa del mal estat de conservació del capitell, és difícil
identificar-los. Petit calze format, segurament, per dues fulles de sèpals vistes

3. Base àtica de pilastra angular.

de perfil des d’on sortia la tija de la flor de l’àbac. Les volutes i les hèlixs

Objecte: base àtica de pilastra angular.

presenten la secció còncava delimitada per un llistell a cada costat. L’espiral de

Mesures en cm.: 50 d’altura, 13 d’altura plint, 11 d’altura tor inferior, 8,6 d’altura

les volutes no s’ha conservat i les de les hèlixs semblen dibuixar una espiral

tor superior, plint 92x92, diàmetre tor inferior 72x72, diàmetre escòcia 65,

aparentment bastant àmplia. Àbac motllurat....

diàmetre fust 64x65 (segons Gimeno).

Bibliografia: Puig i Cadafalch (1934), p.109 i 324; Gudiol (1959, p.250-251;

Procedència: Temple, angle dret de la façana del mur de la cel·la.

Gudiol (1982), p.74-77; Gimeno (1991), p.941-942, núm. 1349.

Localització: in situ.
Material: gres local.

(●17) GIMENO. J / Estudios de arquitectura y urbanismo en las ciudades romanas del

COMENTARI: Pedra de Folgueroles.
Estat de conservació: dolent. Peça molt erosionada.

nordeste de Hispania/ Madrid, pàg. 941.

Descripció: es tracta de dues bases àtiques amb una seqüència difícil
2. Fust de pilastra.

d’identificar com a resultat del seu mal estat de conservació. Segons els autors

Objecte: fust de la pilastra nord-est.

precedents aquesta peçaestaria formada per un plint, un tor inferior, llistell

Mesures en cm.: 495 d’altura, 64 d’amplada cara exterior, 65 d’amplada cara

escòcia, petit llistell, tor superior, llistell i petit himmoscap. Destaca el diferent

lateral.

desenvolupament dels dos tors, el primer d’ells de diàmetre i altura suparior al

Procedència: Temple, angle dret de la façana del mur de la cel·la.

segon i de secció uniforme, amb el punt de caontacte amb el plint poc

Localització: in situ.

desenvolupat i l’extrem superior amb prolongació horitzontal. Escòcia de secció
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còncava amb tendència el·líptica. El segon tor, amb un diàmetre i altura

separades per un quart de bocell (4 cm) i la superior es remata amb un altre

menors, dibuixa un perfil semicircular i està rematat per un llistell de formes

quart de bocell (4 cm), una “cyma” reversa (9 cm) i una banda (7 cm).

corbes. L’acabament de la peça la forma una part d’immoscap llis.

Bibilografia: Gudiol (1982), p.89; Puig i Cadafalch (1934), p.108-109; Gimeno

Bibliografia: Gudiol (1959), p.252; Gudiol (1982), p.78; Gimeno (1991), p.189-

(1991), p.493-494,núm 514.

190,núm.174; Escrivà Chover (2005), p.44-45.
6. Fris llis.
4. Fust llis.

Objecte: fris llis.

Objecte: tambor llis d’un fust de columna.

Mesures en cm.: 48 d’amplada. (segons Gudiol).

Mesures en cm.: 146 d’altura, 69 diàmetre màxim, 65 diàmetre mínim.

Procedència: entre les pedres procedents del desmontatge del castell.

Procedència: Temple.

Localització: restituïdes en alçat.

Localització: a la columna nord-est restituïda del pronaos del temple.

Material: gres local.

Material: gres local.

COMENTARI: Pedra de Folgueroles.
Estat de conservació: regular.

COMENTARI: Pedra de Folgueroles.
Estat de conservació: bo.

Descripció: segons les dades de Gudiol estem davant d’un fris totalment llis, de

Descripció: un fust llis de columna trobat durant les obres de desmuntatge del

48 cm. d’amplada, a jutjar pels fragments trobats entre les pedres del

castell dels Montcada. Es tractaria, tal i com ja han comentat els diversos

desmuntatge de l’estructura medieval. Actualment totes les peces que formen

autors precedents a nosaltres, de part del fust d’una de les columnes del

part del fris restituït a l’alçat del temple no semblen originals.

porticat del temple.

Bibilografia: Gudiol (1959), p.256; Gudiol (1982), p.87-88.

Bibilografia: Gudiol (1959),p. 254; Gudiol (1982), p.84-85; Gimeno (1991),
7. Quatre fragments de cornisa motllurada amb dentellons.

p.190,núm 175.

Objecte: quatre fragments de cornisa motllurada amb dentellons.
5. Arquitrau de dues fasciae i motllura superior.

Mesures en cm. 40 d’altura i 40 d’amplada.

Objecte: arquitrau de dues faciae i motllura superior.

Procedència: Temple. Trobats durant els treballs de desmuntatge del castell

Mesures en cm.: 60 d’altura, 65 d’amplada.

dels Montcada.

Procedència: Temple. Alguns fragments del mur nord de la cel·la i altres trobats

Localització: reconstruïts en un mur al fons del conjunt clos del temple.

al costat de l’edifici al s. XIX.

Material: gres local.

Localització: alguns es mantenen in situ i altres es van restituir en alçat. Altres

COMENTARI: Pedra de Folgueroles.

es troben encastats en un mur al fons del recinte clos del temple.

Estat de conservació: regular. Presenta una notable erosió.

Material: gres local.

Descripció: cornisa formada, seguint un ordre de dalt a baix, per una banda

COMENTARI: Pedra de Folgueroles.

(6cm. d’altura), un llistell (1,5cm.), una cyma recta (11cm.), llistell (2,5cm.),

Estat de conservació: regular.

denticulat (10 cm. d’altura i 6 cm. de separació entre ells units per una barra),

Descripció: diversos fragments d’arquitrau format per dues “faciae”. Segons

llistell (3cm.) i cyma recta (7cm.). Segons Gudiol aquesta cornisa formaria part

Gudiol totes dues serien de la mateixa altura (18 cm). En canvi, per a Gimeno,

de la façana de l’edifici ja que un dels fragments conserva l’arrencament del

la primera tindria una altura inferior a la segona. Aquestes dues “faciae” estan
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frontó ( aquest fragment que en el llibre de Gudiol s’observa clarament, en

Bibilografia: Gudiol (1959), p.256; Gudiol (1982), p.88-89; Puig i Cadafalch

l’actualitat està bastant mal conservat).

(1934), p.108; Sanmartí-López (1982), p.261-273; Gimeno (1991),p.1441-1443,

Bibilografia: Gudiol (1959), p.256; Gudiol (1982), p.88-89 (amb el perfil de la

núm.19.

cornisa); Puig i Cadafalch (1934), p.108 (fotografia del mur on estan
encastades les peces); Sanmartí-López (1982),p.261-273 (per a la datació del

10. Motllura de coronament del podi.

temple estratigràficament); Gimeno (1991), p.1441-1443, núm.19.

Objecte: motllura de coronament del podi.
Mesures en cm. 150 d’altura; 38 d’altura motllura i 27 d’amplada motllura

8. Fragment de cornisa motllurada.

(segons Gudiol).

Objecte: fragment de cornisa motllurada.

Procedència: Temple.

Mesures en cm. 40 d’altura i 40 d’amplada.

Localització: in situ.

Procedència: Temple.

Material: gres local.
COMENTARI: Pedra de Folgueroles.

Localització: reutilitzat en una de les arcades del castell dels Montcada.

Estat de conservació: dolent

Material: gres local.
COMENTARI: Pedra de Folgueroles.

Descripció: el podi del temple només presenta motllura en la seva part superior.

Estat de conservació: bo.

Estaria formada probablement, segons també indica Gimeno, i seguint un ordre

Descripció: fragment compost pels mateixos elements decoratius que el grup

de dalt capa abaix, per una banda, una cyma recta, un llistell i una o dues

de cornises anterior amb la diferència que en lloc de dentallons presenta una

bandes. En canvi, Gudil descriu la seqüència a partir d’un llistell, una cyma

banda correguda.

recta i dos bossells, tot i que a la secció que dibuixa hi apareixen dos llistells.

Bibilografia: Gudiol (1959), p.256; Gudiol (1982), p.88; Gimeno (1991), p.1443,

Bibilografia: Gudiol (1959), p.253-254; Gudiol (1982), p.81-82; Gimeno

núm.1956.

(1991),p.435, núm.471.

9. Fragment de cornisa motllurada.

Caldrà tenir molt en compte l’anàlisi estilística de la decoració arquitectònica

Objecte: quatre fragments de cornisa motllurada amb dentellons.

que conté l’article de Javier Domingo, Ana Garrido i Ricardo Mar, abans citat,

Mesures en cm. 32 d’altura i 20 d’amplada.

on s’apunten hipòtesis innovadores sobre la interpretació dels elements

Procedència: Temple.

decoratius que porten aparellades noves teories sobre la cronologia de

Localització: encastat en un mur al fons del conjunt clos del temple.

construcció del temple i sobre el significat de l’edifici en una petita ciuat

Material: gres local.

provincial on els elements decoratius s’haurien elaborat en un taller local.

COMENTARI: Pedra de Folgueroles.
Estat de conservació: dolent

També creiem convenient transcriure aquí –per la seva extensió reduïda, la

Descripció: fragment format per una possible cyma recta, llistell o bossell

part del dictàment de l’arquitecte Elies Rogent, abans citat, que tracta sobre

(3/4cm.) i una banda (10cm.). A causa del seu mal estat de conservació ens és

aspectes ornamentals del Temple.

molt difícil identificar amb més precisió els elements motllurats que formarien

...”Desgraciadamente poco se conserva en este templo de su parte ornamental.

part d’aquesta cornisa.

Además del moldurado del zócalo y del arquitrabe, cuyos perfiles sencillos
sentidos y acentuados expresan con claridad su oficio y significación, y cuyos
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sus similiares deben buscarse en los últimos años de la república o en los

Sobre el revestiment interior del Temple s’ha de fer la comparació amb el que

primeros del imperio, ha llegado felizmente hasta nosotros el capitel que corona

diu mossèn Gudiol a l’obra assenyalada amb el número 11 al punt 1.7 anterior,

el anta de la parte derecha de la Cella. El fuste de la misma es plano y sin

p.94: “L’interior de la cel·la’s veu que no estava pas com l’esterior mostrant la

estrias y a pesar de ello el expresado capitel entra en la categoria de los

pedra, sinó que aquesta anava coberta per un groixut reboçat de calç del que

llamados corintios. Sabido es que los romanos en su decadencia asimilaron las

se’n poden veure encara dos bons troços en son lloch, formant unes línees

antas a las columnas, dándoles en su forma recta las mismas partes que a

refundides en ángul que’s compren imitarian una especie d’encarreuat regular,

éstas, y como en el caso presente esto

del conegut ab el nom d’”opus isodonum”, que no sabem si estava revestit de

no tuvo lugar, puede deducirse

lógicamente que el monumento que describimos es anterior al segundo siglo

color”.

del Cristianismo. Además el capitel que hemos mencionado no tiene
típicamente todas las partes que detalladamente constituien el corintio romano,

Per altra part, i també sobre el revestiment del Temple Romà de Vic,

sinó que es una composición basada en aquellos motivos, pudiendo afirmar

l’arquitecte Josep Puig i Cadafalch, en l’obra “L’arquitectura romana a

que los de las columnas que formaban el pórtico de ingreso debian ser más

Catalunya”. Barcelona, 1934, p.107-111, especifica que “És l’exemple d’una

esbeltos. Por último, el haberse empleado en las hojas el acanto silvestre

construcció rural, senzilla i econòmica... La seva cel·la era feta d’una obra

propio de la arquitectura helénica es un nuevo dato que manifiesta que esta

mixta de pedra de fil en grans carreus i opus emplecton o paret de reble

obra debió sufrir la influencia de las colonias griegas tan pujantes en los últimos

revestida de carreus reduïts... Aquesta fàbrica era destinada a ésser revestida

años de la República romana en las costa catalanas.”

d’estuc exterior i interiorment”.... i també, més tard, referint-se concretament al
nostre temple, ... “En l’interior, en els recons se’n guarden trossos que simulen

Per últim, transcribim dos textes que fan referència als acabats dels murs i un

un encoixinat regular i sumptuós. És possible que sols el parament del podi, fet

altre que esrefereix al paviment original:

de grans carreus, i la part baixa dels murs, quedés visible sense estucar”.

L’estudi assenyalat amb el número 7 al punt 1.7 anterior – de Montserrat

COMENTARI

Artigau i Eduard Porta- p. 546, es cita específicament l’acabat interior de la

Tots els autors apunten que el temple estava estucat interiorment – i citen

cel·la donant una explicació tècnica al fet de que les parets eren revestides

l’existència actual de fragments d’aquest estuc- però no són tan categòrics en

d’estuc de calç com diu Mn. Gudiol al seu llibre L’Ausa romana i el seu

l’acabat exterior; mentre Puig i Cadafalch opina que el tipus de mur que

Temple”: “ A la zona interior, de la cel·la els murs estaven coberts per un

presenta el Temple, era revestit d’estuc exteriorment i interior, mossèn Gudiol

gruixut arrebossat de calç, del qual se’n conserven restes en dos punts dels

ens diu que el Temple “mostrava la pedra” a l’exterior.

murs. Aquest arrebossat s’anomena “capa de sacrifici”, ja que a més de la seva
estética servia com a superfície d’evaporació de l’aigua ascendent i de

També mossèn Josep Gudiol , en el llibre L’Ausa romana i el seu Temple, Edit.

cristal·lizació de les salts solubles arrossegades per l’aigua. Aquests

Humanitas, reedició 1982, p. 94, ens parla del terra del Temple i interpreta que

arrebossats es degradaven amb el pas del temps, i se sustituïen periòdicament;

el paviment de la cel·la estava format per ...”un groixut pa de formigó fet en la

és per això que se’ls anomena “capes de sacrifici”. El fet que en un moment

cara superior d’obra cuyta picada i calç. Un tros d’aquest fou trobat y pot veures

determoinat aquest arrebossat es perdés completament i no fos substituït, va

avuy entre’ls objectes de l’instalació ausetana en el Museu Episcopal”.

determinar que les degradacions que es produïen en aquesta capa ho fessin
directament sobre el suport de pedra , accelerant la seva degradació”.
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4.1.4

DESCRIPCIÓ

DELS

SISTEMES

CONSTRUCTIUS

EN

LES

cada nus parteix un tornapuntes a 45º encastat al cavall inferior abans citat, en
direcció al mur corresponent.

ESTRUCTURES RECONSTRUïDES DEL TEMPLE A PARTIR DE 1882.

2) El segon correspon a la fase d’obres desenvolupades entre 1957 i 1959 –
4.1.4.1 SOBRE ELS MURS DE LA RECONSTRUCCIÓ

també citades al punt 4.1.1.2 anterior- en la qual es va construir el frontó i

La reconstrucció del temple –realitzada entre 1882 i 1889- va comportar un

cobrir l’àtri. El frontó, -suposem que per motius estètics de fidelitat amb el

nou aixecament de tot el mur de llevant i bona part del mur de migdia, així com

fragment d’arrencada del frontó original trobat durant l’enderroc-- es va traçar

també la reparació general dels murs i el tapiat de les obertures que, en la nova

amb un pendent del 38%; major que el de la coberta existent de la cel·la, que

recuperació del temple, s’havien de suprimir (figures 9 i 11). Per aquestes

era del 33%, com hem indicat abans. El problema constructiu per agermanar

operacions es desconeixen els sistemes constructius utilitzats i tampoc es

els dos pendents – ja que la coberta havia de ser en dos plans únics,

coneixen els materials. Degut a l’amplada considerable dels murs –entre 0,55 i

comprenent cel·la i atri cada un d’ells- es deuria resoldre donant per bo el

0,60m.- és difícil predir com deuen estar construits, però suposem que es

pendent del frontó –que afectava directament la zona de l’atri- i modificar el

deuria voler assegurar primer la uniformitat visual interna de la cel·la utilitzant

pendent de la zona de la cel·la. Nosaltres, després de visitar el sotacoberta del

els carreuons disponibles i es van completar els murs disposant, a les cares

Temple, apuntem la hipòtesi que aquella operació es va fer traçant un nou pla

exteriors vistes, peces prefabricades d’amplada semblant als carreuons – entre

de coberta a la cel·la -el que havia de contenir les teules- per medi d’un

0,15 i 0,25m.-, però no sabem com es construir l’interior dels murs, encara

recreixement als vèrtex de les encavallades i un decreixement

que sembla probable que es bastissin a base de fàbrica d’obra ceràmica. En

d’entrega als murs de càrrega resultant uns sortits de les encavallades més a

qualsevol cas, creiem que s’haurà d’aprofitar l’operació de restauració més

munt del pla únic de coberta a la zona dels murs de càrrega, la qual cosa es va

propera per establir els sistemes constructius utilitzats.

solucionar aplicant una xapa de zinc protegint la cornisa i el frontó a tot el vol

a les parts

del Temple marcant el pendent únic del frontó i, reculant 30cm. cap endins, es
4.1.4.2 LA COBERTA

va construir un recreixement de 15cm. d’alçada per unificar el pla de coberta

Deixant a part les reparacions, la coberta del Temple Romà ha tingut dos

definitiu acabat a base de teules ceràmiques planes i que és paral·lel al pla que

moments importants:

defineix la xapa de zinc i el frontó.

1) El primer correspon a la primera fase de la reconstrucció de la cel·la que,

Transversalment entre encavallades, s’estén un entramat de perfils de ferro

com s’ha dit al punt 4.1.1.2 anterior, va realitzar el mestre d’obres Josep Antoni

IPN-120, simplement depositats sobre les encavallades de la meitat de la seva

Torner i que va comprendre també la seva coberta. Es va bastir a base de tres

llargària a munt –on el nou pendent permetia passar el perfil per sobre- i collats

encavallades mixtes de fusta i ferro coincidint amb els encadenats verticals de

amb cargols a les encavallades a la resta –on el nou pendent deixava part de

pedra dels murs. Concretament, aprofitant les caixes d’empotrament de les

l’encavallada fora i no podia passar el perfil de ferro- per medi d’uns angulars

encavallades originals a nivell de l’arquitrau, de dimensions 32cm. d’alçada i

també de ferro de 5,5x5,5cm. soldats a l’extrem de lànima dels perfils.

60cm. d’amplada es van col·locar els cavalls de fusta corresponets, cada un

Aquest és encara l’estat actual de la coberta, que ha portat molts problemes

amb un titant al mig de ferro de secció circular, suspesos dels vèrtexs de les

d’estanqueitat i per despeses de manteniment com apuntarem en l’apartat de

encavallades superiors constituïdes cadascuna per dues bigues inclinades en

diagnosi.

un 33% de pendent descansant els extrems als murs exteriors de la cel·la a
l’alçada de la cornisa, amb un “pont” a uns 2 metres dels murs i d’on, des de
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4.1.4.3 L’ATRI, LA PROLONGACIÓ DEL PODI I L’ESCALINATA
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A la part de l’atri, la continuació dels murs del podi i la seva cornisa de

santuari un cornisament ab una volada de 27 centímetres, format per un filet

coronament, reprodueixen el podi original de la cel·la i serveixen de basament

vertical, una gran motllura curva de les anomenades “gola” o “cimaci” y dos

a les columnes i d’encaix de l’escalinata. Així, la continuació dels murs del podi

petits “tors” de secció poch regular y l’interior tot just sortint del cos del podium:

van determinar les dimensions de l’atri pel nord i pel sud i també van encaixar

motllures que’s desenrotllavan en un conjunt vertical de 38 centímetres”.

l’escalinata d’accés.
En aquest punt però s’ha de citar un problema de cronologia que s’observa

Els sistemes constructius per a prolongar el podi existent van ser els

contemplant els fets següents: 1) l’escalinata s’havia constuït en la primera fase

tradicionals o molt semblants als tradicionals. Els gran blocs de pedra i la

d’obres abans de 1901 però no sebem si en aquesta fase s’havia encaixat

cornisa de coronament es van acoplar amb una junta mínima de morter del

prolongant els murs del podi; 2) als plànols de l’arquitecte Pericas per

qual no en sabem la composició. Tot i que, com s’exposa al punt 4.1.5.4, resta

l’emplaçament de les columnes és de l’any 1927 i hi consta de color vermell la

per confitmar la construcció en sec del podi original, que nosaltres creiem certa,

prolongació dels murs del poldi, cosa que indicaria que també es van projectar
en aquell moment i que és llavors quan s’haurien construït, encara que també

4.1.4.4 L’ATRI I LES COLUMNES

s’ha de considerar la possibilitat que es tractés d’una reconstrucció; 3) la pedra

La construcció de les columnes de l’atri –que, cronològicament, com s’ha dit al

utilitzada en l’avançament dels murs i la tècnica constructiva és la mateixa que

punt 4.1.1.2 anterior, correspon clarament a la fase d’obres desenvolupades

la de les columnes; 4) tant la morfologia de les

columnes com la del

entre 1927 i 1930-, implicava determinar la seva situació, el seu nombre i la

coronament dels murs segueixen les indicacions de mossen Gudiol el qual va

seva morfologia. En aquest sentit, mossèn Gudiol diu a la p.79 de l’obra citada

publicar el seu llibre l’any 1907 i on, en referència al tema que tractem, ratifica

al número 11 del punt 1.7 anterior: ...”Del pórtich de nostre temple sols en

l’avançament dels murs del podi: p.82 del seu llibre, indicat amb el número 11

trobárem a son lloc els fonaments. De les parets laterals avançaven capa a

al punt 1.7 anterior ...”El podium, conforme indicavan els fonements, continuava

llevant fins a trobar els murs exteriors del castell de Montcada uns set metres.

avençant fora de la partet en que s’apoyavan les columnes devanteres de l’atri,

Un segon fonament entre aquests dos, paral·lel a la part interior del santuari,

abrigant un espay en que’s desarrollava la graderia per muntar al temple,

aparagué a uns 4 metres d’aquesta, constituhint el macís hont debía apoyarse

donant la disposició que pot anomenarse característica del temple edificat pels

la columnata del pórtich, ...

romans”.
Considerant aquests arguments, nosaltres suposem que el projecte de

L’existència d’aquells fonaments van determinar la situació de les columnes

l’arquitecte Pericas va ser determinant, com encara es pot observar actualment

però no el seu nombre ni la seva tipologia. En aquest sentit, Gudiol diu en la

comparant el plànol amb la realitat; no obstant, restaria aquest fet sense altra

mateixa obra p. 83-84, ...”Les columnes de l’atri debien esser com les “antes”

confirmació documental per indicar fins a quin punt la intervenció de l’arquitecte

d’una altura de 6,35 metres. D’aquesta’n corresponían 50 centímetres a la basa

va comportar la reforma o la substitució dels murs.

y 87 al capitell, segons la proporció donada en els ánguls de la cella.”... També
diu que les bases de les columnes deurien ser jòniques, que presentaven

Els murs del podi de la cel·la es van prolongar a base de grans carreus de

“entasis” – més bombades en la part mitja que en els extrems- i que, tenint en

pedra en una imitació de l’existent i en el coronament es va interpretar la

compte el fust trobat entre les runes del castell explica que ...”podem suposar

cornisa que mossen Gudiol cita al seu llibre citat amb el número 11 al punt 1.7

que’l fust tindria uns 61 centímetres en el sumoscap y uns 68 en l’imoscap y

anterior, p.82; ...”el podium, als costats de la cella, debía donar un total de 1,50

que seria llis, sens estries...També hem de dir que les columnes alçarien prop

metres, presentant en la part superior a continuació de les parets laterals del

d’uns 15 moduls y que admetent la mida d’aquests a 34 centímetres, quedaríen
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els intercolumnis en la part anterior del pórtich de 1,20 o sía ben aprop dels
quatre moduls que exigeix Vitrubi per donar lo que ell ne diu pórtich “systylos”Lib.III cap.II- . Entre les columnes laterals l’espay lliure seria més ample,
podense judicar d’uns 1,40 metres. Aquesta diferencia en els intercolumnis no
deixa d’esser vista també en altres temples construhits durant l’época romana.”
A la p. 86-87, el llibre de mossen Gudiol dedueix que el capitell de les columnes
deurien ser jòniques i en descriu la morfolofia.
També creiem interessant la transcripció de l’opinió sobre les columnes del
Temple de l’arquitecte Josep Puig i Cadafalch en l’estudi publicat a l’obra
l’Arquitectura romana a Catalunya. Barcelona, 1934, p.107-111., publicada
després de l’obra de l’arquitecte Pericas. ...”El temple de Vic és exàstil,
l’intercolumni resulta 1.20m. o sigui prop de dos diàmetres, que és el que cal al
síxtil, segons Vitrubi – De Architectura, Llib. III, cap.III,7-. Si es fes el càlcul com
a temple tetràstil tidriem per intercolumni 2,46m. que és més gros que
l’assenyalat pel temple diàstil. L’altura de la columna és de 6,35m., el diàmetre
inferior és 0,68m. o sigui aproximadament 10 diàmetres que és la del temple
pignòstil. Era doncs, el temple de Vic un temple pròstil exàstil sixtil
perfectament romà que s’apartava quelcom del cànon de Vitrubi, però de porxo

Figura 42. Projecte de reconstrucció de les columnes de l’atri. Josep M. Pericas. 1927

relativament petit. Era d’ordre corinti, i constava de columnes sense
acanalar....El seu capitell anàleg al de l’Arc de Barà fa pensar que data del

4.1.4.5 L’ENTAULAMENT

segle II”...

La restauració de l’arquitrau en la part de la cel·la va ser necesària per a refer
la coberta que es va portar a terme entre 1882 i 1889 i es va valdre del fet que

Val a dir que quan l’arquitecte Josep M. Pericas l’any 1927 va redactar el

encare hi havia nombrosos fragments al seu lloc. La restauració va consolidar

projecte de reconstrucció de l’atri i de les columnes, va seguir les

aquests fragments i va incorporar noves peces interpretant les originals. Val a

especificacions de mossen Gudiol, va incorporar a la columna del nord-est el

dir que no s’ha pogut determinar amb una inspecció visual el sistema

fragment de fust trobat i va tenir en compte el capitell de la pilastra existent.

constructiu emprat però es suposa que en aquesta part de l’arquitrau sobre la

Els sistemes constructius van ser els tradicionals. Les bases de les columnes,

cel·la, el sistema utilitzat va ser el tradicional d’acoplar les noves peces a base

els tres tambors de cada columna i el capitell, es van acoplar amb una junta

de morter.

mínima de morter del qual no en sabem la composició. Figura 42

En canvi, les obres que es van portar a terme entre 1957 i 1959 –les últimes
obres de reconstrucció, com s’ha presentat al punt

4.1.1.2 anterior-

van

comportar una operació general important que va consistir en la reconstrucció
de l’arquitrau a la part de l’atri, i la reconstrucció total afectant l’atri i la cel·la
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del fris i de la cornisa, així com també la reconstrucció del frontó triangular de

del temple en el moment de la reconstrucció. No sembla lògic emprar formigó al

l’atri.

nivell d’arquitraus i continuar amb construcció tradicional de pedra...

Després d’una observació minuciosa d’aquests elements, estem totalment

Pel que fa a les peces que formen les cornises, incloent les de coronament dels

d’acord amb l’informe redactat per Pilar Giráldez i Màrius Vendrell l’any 2008

frontons, el seu aspecte no resulta suficientment indicatiu de la naturalesa del

citat al punt 1.7 anterior sobre antecedents documentals, que transcribim a

material i tant podria tractar-se d’elements artificials com tallats en pedra; però

continuació

en aquest cas, ateses les característiques de textura, no es tractaria de pedra

Arquitraus

de Folgueroles i tot fa pensar, juntament amb els arguments expressats al

En relació als arquitraus que coronen l’atri ... “pel color que presenten i,

paràgraf anterior, en el possible ús de pedra artificial”.

sobretot, per la disposició de les successives peces, indiquen que no es tracta
d’elements de pedra treballats tradicionalment recolzats entre dos capitells,
sinó d’una estructura, probablement de formigó, necessàriament armada amb

4.1.5

DESCRIPCIÓ DELS MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ

una biga longitudinal per a garantir l’estabilitat de l’estructura. De les imatges
disponibles i de la lògica constructiva podria deduir-se que es tracta de peces

4.1.5.1 SOBRE LES PEDRES DELS MURS ORIGINALS

buides en forma d’U, fetes amb motlle i col·locades posteriorment a lloc amb un

Al no disposar Vic de cap cantera, les pedres utilitzades a la ciutat provenen de

element resistent –possiblement metàl·lic- a l’interrior, que posteriorment es

canteres properes. En aquest sentit, l’estudi assenyalat amb el núm. 6 al punt

devia omplir de formigó, de manera que les peces van fer d’encofrat perdut de

1.7 anterior, especifica el segúent: ...”La majoria del temple està construït amb

l’actual estructura. La presència d’un element resistent –possiblement una biga

pedra de Folgueroles. Val a dir però, que els elements de pedra nous que es

de ferro- sembla necessària a la vista de la disposició de les juntes entre peces,

van fer servir en la reconstrucció –majoritàriament columnes, bases i capitells-

algunes de les quals queden sense recolzament i només una ànima interna

són d’una varietat lleugerament diferent de pedra igualment local que es va

podria garantir-ne l’estabilitat.

explotar a començament del segle XX”... En els arquitraus del pòrtic i a tota la

La decoració lateral,continuació de les motllures dels arquitraus, ha estat refeta

resta d’entaulament, les inspeccions visuals del monument suggereixen que es

parcialment amb l’aplicació de morter, probablement de ciment pòrtland,

va utilitzar la pedra artificial.

d’acord amb la textura i color que presenta”.
El mateix estudi, referint-se als tipus de pedra diu el següent: ...” La pedra de
Fris, cornisa i frontons

Folgueroles que forma la majoria dels elements constructius es pot descriure

El mateix estudi en referència als frisos, a les cornises i als frontons, especifica

com un gres format de grans de quars, feldspats i calcita de mida de gra

el següent:

homogènia i força compactats entre ells. La matriu és carbonàtica, per be que

“Per sobre dels arquitraus es disposa el fris i la cornisa i, en les façanes

inclou certa quantitat d’argila –les anàlisis indiquen la presència d’illita i

anterior i posterior, els frontons corresponents. La impressió, des de lluny, és

caolinita-, variable d’unes mostres a d’altres. El color verdós d’aquestes roques

que les peces visibles del fris són de pedra, per bé que podria tractar-se d’un

es deu a la presència de glauconita, un mineral d’aquest color que caracteritza

aplacat disposat sobre una estructura de formigó. Aquests fet no ha estat

aquesta pedra. Val a dir, a més, que hi ha varietats de la mateixa pedra de

comprobat, però la lògica d’ús de materials de formigó als arquitraus sembla

colors que oscil·len entre l’esmentat verdós i el beix, segons la quantitat de

suggerir que aquest material podria haver-se usat en la totalitat de la zona alta

glauconita present.
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És una pedra d’elevada porositat –entre un 15% i un 20% en volum segons les

sorra i grava silícia, constituïda per quars, feldspats i roques metamòrfiques,

peces-, de mida relativament petita, la qual cosa dóna lloc a una notable

probablement extretes de les rieres que baixen del Montseny. Aquest tipus de

absorció d’aigua per succió capil·lar.

morter és coherent amb el seu ús en juntes gruixudes, de més de dos
centímetres d’amplada, on cal un morter groller que no flueix sota la càrrega del

4.1.5.2 SOBRE LES PEDRES USADES EN LA RECONSTRUCCIÓ

mur durant la seva construcció.”

La pedra usada en els elements de nova factura – columnes, bases, capitells i
murs de prolongació del podi que encaixen l’escalinata- es pot descriure com

4.1.5.5 SOBRE EL MORTER DE REVESTIMENT

un gres de mida de gra grollera –d’ordre mil·limètric- format per una fracció

En relació als morters de revestimant, el mateix estudi al que es refereix el punt

detrítica constituïda per grans de quars, feldspat potàssic i plagiòclassis, units

anterior, diu: “Part dels murs, probablement allà on la pèrdua de secció dels

per un ciment de calcita (CaCO3). Destaca l’absència d’argiles en la seva

carreus que els formaven era important, presenta un morter de revestiment

composició, la qual cosa contribueix decissivament a la seva durabilitat en obra

sobre el qual s’ha marcat l’especejament dels carreus amb una junta incisa. Es

i al comportament diferencial respecte dels elements de pedra de Folgueroles.

tracta d’un morter hidràulic –semblant a un morter de ciment ràpid- amb àrid

Es tracta, com l’anterior, d’una pedra local, dels afloraments de la base del

format per quars i roques metamòrfiques –filites- de formes arrodonodes –

Montseny, de la mateixa formació geològica que la pedra de Folgueroles, per

quars- i allargades -filites-.”

be que d’una composició prou diferenciada, segons es constata en les anàlisis

També hem observat aquest morter ocultant les reparacions de murs fetes en

efectuades.”

la reconstrucció del temple i en els murs de nova planta que, com hem dit
abans, tindrien un acabat

4.1.5.3

SOBRE

ELS

MATERIALS

NO

PETRIS

USATS

EN

LA

RECONSTRUCCIÓ

amb peces ceràmiques i/o de morter, i caldria

interpretar els carreuons com l’acabat que originàriament havia conformt tot el
temple.

Com s’ha indicat al punt 4.1.4.1 anterior, la reconstrucció del temple –realitzada
entre 1882 i 1889- va comportar l’aixecament a nou de tot el mur de llevant i
bona part del mur de migdia, així com també la reparació general dels murs i el

4.2 LA DIAGNOSI O ELS PROBLEMES A SOLUCIONAR al Temple

tapiat de les obertures que, en la nova recuperació del temple, s’havien de

Romà de Vic

suprimir. Per aquestes operacions es desconeix els materials utilitzats, però en

La diagnosi és el primer pas de l’aplicació d’un mètode el·laborat per

una observació visual d’aquestes parets s’aprecia, a la part exterior dels murs,

nosaltres expressament per aquest treball, que parteix dels problemes

l’utilització de peces ceràmiques tipus totxo col·locades a la manera d’un envà i

detectats en una inspecció general del monument sobre els elements que

de peces també prefabricades de morter amb les mateixes mides, entre 0,15 i

el composen, passa a continuació a la determinació i a l’anàlisi de les

0,25m. Com s’ha dit anteriorment, caldrà

causes que han originat els problemes,

aprofitar una intervenció de

rehabilitació per identificar aquests materials.

després, a la definició dels

projectes arquitectònics que han d’especificar les actuacions concretes
sobre el monument i, finalment, estableix l’ordre lògic en que s’ha de

4.1.5.4 SOBRE ELS MORTERS DE JUNTA

realitzar les intervencions atenent la gravetat de les degradacions existents,

Al mateix estudi citat al punt 1.4.4.1 anterior, al parlar de les pedres, referint-se

a les servituts derivades del fet constructiu, a la coordinació necessaria entre

als morters de junta diu el següent: “Els morters de junta corresponen a morters
aeris de calç amb àrid gruixut, heteromètric, format per grans arrodonits de
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les diferents actuacions per a garantir una unitat d’acabats i a l’adaptació als
recursos disponibles.

SOTERRANI;
Humitat provinent del terreny, per evaporació, escorrentia i capilaritat amb
pressió de l’aigua continguda en els elements arquitectònics situats per sota de

4.2.1 DEFINICIONS

la cota de l’actual jardí.

Entenem que la conservació del monument obliga, en primer lloc, a la

Fitxa núm 02, punt 4.6 següent.

realització de les actuacions necessàries per eliminar els problemes que
3. TAQUES “APARENTS” PER ESCORRENTIA (●18) i (●20);

presenta.

Taques aparents provocades per l’escorrentia d’aigües de pluja a través
Entenem per problemes les lesions que té el monument tant en la degradació

d’altres elements arquitectònics.

visible de la seva realitat física, com en l’existència d’intervencions antigues no

Fitxa núm 03, punt 4.6 següent.

compatibles amb la identitat cultural del seu estat original.
Naturalment que també són problemes i, de fet, els primers problemes,

4. TAQUES D’HUMITAT PER CAPIL·LARITAT (●19) i (●20);

l’existència de factors no aparents que potencialment puguin portar a la ruina

Taques d’humitat provocades per l’ascenció de l’aigua continguda al terreny,

de l’edifici o a l’aparició d’algun tipus de degradació.

per capil·laritat.
Fitxa núm 04, punt 4.6 següent.

En el cas del Temple Romà de Vic, s’ha de considerar “estat original” el de
la seva construcció a finals del s.I, d.C, i també les intervencions generals de

5. PÈRDUA DE VOLUM DELS FONAMENTS AL DESCOBERT;

reconstrucció realitzades al s.XIX i fins la dècada dels anys 60 del s.XX, en

Disgregació dels morters a la fonamentació de maçoneria que comporta una

aquest últim cas, exceptuant les reparacions improcedents que es demostri

reducció de la capacitat de treball del fonament.

puguin produir algun tipus de degradació en algun element de l’epoca romana.

Fitxa núm 05, punt 4.6 següent.
6. PÈRDUA DE VOLUM ALS CARREUS DEL BASAMENT;
Pèrdua de material petri en els carreus que formen el basament del Temple;

4.2.2 RELACIÓ I DEFINICIÓ DELS PROBLEMES EXISTENTS
Els problemes visibles detectats a l’edifici del Temple Romà, que s’han de

perceptible en els plans de definició geomètrica exterior i interior, i en les seves
juntes. Es presenta en forma de descamacions, de disgregacions i de

solucionar, es relacionen i es defineixen a continuació:

despreniments. (punt 4.4.2 següent).
1. DESCONFINAMENT DELS FONAMENTS I DEL TERRENY NATURAL DE

Fitxa núm 06, punt 4.6 següent.

FONAMENTACIÓ;
Reducció de la capacitat portant de la fonamentació i de la seva base de

7. PÈRDUA DE VOLUM A LA CORNISA DE REMAT DEL PODI;
Pèrdua de material petri en la cornisa de remat del podi del Temple per

terreny natural, pel fet d’haver quedat reduïdes i deixades al descobert.

degradació de la pedra en forma d’estries, de descamacions, d’inflaments, de

Fitxa núm 01, punt 4.6 següent.

despreniments i de disgregacions. (punt 4.4.2 següent).
Fitxa núm 07, punt 4.6 següent).

2. HUMITATS GENERALITZADES A LES PARETS I AL PAVIMENT DEL
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Fitxa núm 12, punt 4.6 següent.

8. PÈRDUA DE VOLUM A LES “CADENES” VERTICALS DE GRANS
CARREUS;
Pèrdua de material petri en els carreus que formen les cadenes verticals del
Temple; perceptible en els plans de definició geomètrica exterior i interior, i en

13. PÈRDUA DE VOLUM A LES COLUMNES I A LA PROLONGACIÓ DEL
BASAMENT

les seves juntes. Es presenta en forma de descamacions, de disgregacions i

Pèrdua de material pètri en forma de despreniments per impacte i de petites

de despreniments. (punt. 4.4.2 següent).

descamacions i disgregacions.

Fitxa núm 08, punt 4.6 següent).

Fitxa núm 13, punt 4.6 següent.
14. PÈRDUA DE VOLUM DE L’ESCALINATA

9. PÈRDUA DE VOLUM ALS ARQUITRAUS ORIGINALS DE PEDRA

Pèrdua de material petri a l’escalinata en forma d’estries, de descamacions, de

Pèrdua de material pètri per degradació de la pedra en forma d’estries, de

disgregacions i de despreniments; aquests últims, també per impacte.

descamacions, d’inflaments, de despreniments i de disgregacions. (punt 4.4.2

Fitxa núm 14, punt 4.6 següent.

següent).
15. FISURACIÓ A LES BASES DE LES COLUMNES I A LES SEVES

Fitxa núm 09, punt 4.6 següent.

MOTLLURES
10. PÈRDUA DE VOLUM ALS FRONTONS, ALS FRISOS, A LES CORNISES I

Formació d’estries en forma de solcs estrets en la superfície de la pedra que

ALS ARQUITRAUS DE SOBRE L’ATRI;

acaba produint despreniments i disgregacions. (punt.4.4.2 següent)

Petites disgregacions i despreniments puntuals de poca magnitud en elements

Fitxa núm 15, punt 4.6 següent.

probablement no pètris.
16. PÈRDUA DE MORTERS DE JUNTA

Fitxa núm 10, punt 4.6 següent.

Disgregació dels morters que acoblen els carreuons dels fulls exteriors dels
murs, la qual cosa també produeix el seu despreniment. (punt.4.4.2 següent)

11. PÈRDUA DE VOLUM ALS CARREUONS DEL FULL EXTERIOR DELS

Fitxa núm 16, punt 4.6 següent.

MURS
Pèrdua de material petri en els carreuons que formen el full exterior dels murs
de tancament del Temple; perceptible en el

pla de definició geomètrica

17. PÈRDUA DE MORTERS DE REVESTIMENT

exterior, i en les seves juntes. Es presenta en forma de descamacions i de

Despreniment dels morters o dels estucs

d’acabat en els paraments de

disgregacions. (punt. 4.4.2 següent).

reconstrucció dels murs de tancament.

Fitxa núm 11, punt 4.6 següent.

Fitxa núm 17, punt 4.6 següent.

12. PÈRDUA DE VOLUM AL CAPITELL , A LES RESTES DE DUES BASES I

18. DEGOTERS I ESTAT DEFICIENT DE L’ESTRUCTURA DE LA COBERTA

AL TAMBOR ORIGINALS ROMANS

Entrada d’aigua per filtració de la pluja a través de la teulada.

Al capitell, microfisures i pèrdua de material pètri en forma d’estries, de

Estructura de la coberta en estat d’obsolescència; encavallades amb

d’escamacions, de disgregacions i de despreniments. Al tambor i a les dues

desperfectes per l’humitat i l’atac de xilòfags; pendent de les encavallades i

bases, pèrdua de material pètri en forma de disgregacions i despreniments.

dels frontons incompatibles; mal estat del recrescut d’obra que origina

(punt. 4.4.2 següent)
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oxidacions a les biguetes metàl·liques; i planxa de zinc sobre les cornises
completament obsoleta per abonyegament i per perforacions.

25. DEFICIÈNCIES FUNCIONALS EN L’ACCÉS AL SOTERRANI

Fitxa núm 18, punt 4.6 següent.

Dificultat considerable per accedir a la planta soterrani. L’accés practicable des
de la cel·la, presenta inconvenients importants pel pes excessiu de la trapa i

19. ACUMULACIÓ DE BRUTÍCIA

l’accés des del jadí

Agregació generalitzada de pols, cendres volants i altres partícules en

justificada la seva funció.

suspensió.

Fitxa núm 25, punt 4.6 següent.

Fitxa núm 19, punt 4.6 següent.

no té condicions funcionals, ni de seguretat, i poc

(●18) – Les taques “aparents per escorrentia” de l’aigua de pluja són de dos tipus: 1)
les originades per escorrenties de la teulada directament o a través d’un element

20. CROSTES NEGRES

arquitectònic (escorrentia descendent) i 2) les originades per rebot de l’aigua des del

Recobriment sobre bona part de la pell del Temple a la manera d’una escorça

terra o des d’un element arquitectònic (escorrentia ascendent que continua amb una

de color negre de gruixos diferents.

escorrentia descendent).

Fitxa núm 20, punt 4.6 següent.

(●19) – Les taques d’humitat de capil·laritat són conseqüència de l’ascesió capil·lar de
l’aigua provinent del subsòl o d’una retenció d’aigua feta per algun element

21. BIOFILMS
Establiment d’algues microscòpiques de color verd

arquitectònic que per la seva forma ho permeti.

en forma de pel·lícules

(●20) – En realitat les taques d’humitat observades en les parets i en altres elements

fines enganxades a la pedra.

arquitectònics, moltes vegades són conseqüència de l’acció conjunta del que hem

Fitxa núm 21, punt 4.6 següent.

anomenat “taques aparents per escorrentia” -que en realitat no són taques en sí sinó
superfícies “rentades” per l’escorrentia de l’aigua de pluja directe o a través d’un altre
element arquitectònic-; de les taques d’humitat per capil·laritat; les degudes a la boira

22. PLANTES VIVES
Establiment puntual i moderat de petites plantes que han arrelat en algunes
fisures i juntes sense morter o amb el morter degradat.

persistent i les degudes a la condensació interior i exterior ( definides al punt 4.3.2).
En aquest estudi assenyalem com a més importatnts a tenir en compte les degudes a
l’escorrentia i a la capil·laritat; les degudes a la boira i a la pluja directe són poc

Fitxa núm 22, punt 4.6 següent.

importants en superfícies verticals; les de condensació interior tampoc han de resultar
importants sempre que no s’instal·li calefacció a l’edifici, cosa que faria pujar la humitat

23. DESPERFECTES CAUSATS PELS OCELLS

interior; i referent a les de condensació exterior degudes al fenòmen de la “pedra

Danys produïts per l’establiment d’ocells en petites cavitats dels murs del

freda” no han demostrat el seu efecte. En aquest sentit considerem que en cas de

Temple, ocasionats en la construció de nius, en la deposició d’excrements i en

persistir part de les taques una vegada eliminades les humitat d’escorrentia i les de

l’aportació de matèries estranyes.

capil·laritat, es podran aplicar les mesures oportunes, que no tenen perquè ser

Fitxa núm 23, punt 4.6 següent.

incompatibles amb les indicades per eliminar les dues classes d’humitat considerades
principals.

24. REPARACIONS I RECONSTRUCCIONS MODERNES IMPROCEDENTS
Degradacions puntuals degudes a intervencions antigues no compatibles amb
la identitat cultural de l’estat original del monument. (punt. 4.2.1següent)

4.3 SOBRE LES CAUSES que han produït i/o que segueixen produint els

Fitxa núm 24, punt 4.6 següent.

problemes existents al Temple Romà de Vic.
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arquitectònics necessiten de l’actuació conjunta de les causes primàries –
4.3.1 CLASSIFICACIÓ DE LES CAUSES

normalment, de la humitat- i, per aquest motiu, s’hauran de tractar

Entenem que els problemes els originen unes causes determinades i que

conjuntament amb les primàries.

l’eliminació i/o anul·lació de les quals, serà el principal objectiu dels projectes

Per exemple, serien causes secundàries, la presència d’un component químic a

redactats en la conservació dels monuments.

l’aire que tot i restar depositat sobre la pedra de manera visible, sense humitat
no pogués actuar amb rapidesa sobre la pedra per dificultats de penetració; la

Classifiquem les causes en tres tipus; causes bàsiques, causes primàries i

brutícia acumulada; o també l’existència de biofilms que, sense humitat, no

causes secundàries.

podrien existir.

Considerem causes bàsiques les lesions de fet i/o els estats d’obsolescència

Les causes primàries poden ser de dues classes: les que són controlables

existents en un monument que comporten o poden comportar manca de

per la intervenció de l’home i per tant es poden eliminar (en el Temple Romà,

solidesa, insalubritat o, si és el cas, poca seguretat en l’ús del monument.

per exemple, les humitats provinents d’escorrenties de la teulada); i les que són

Per exemple, serien causes bàsiques una estructura portant obsoleta, una

dificilment controlables o no controlables i només es podran neutralitzar

fonamentació danyada o una via d’aigua sense control.

(per exemple les humitats conseqüència de la boira persistent).

Considerem causes primàries les que

Les causes secundàries són totes controlables.

segons les lleis de la física i/o la

química poden produir per sí soles -i amb una certa rapidesa- la degradació
dels edificis monumentals o dels seus elements arquitectònics. Solen ser

Salvant les actuacions necessàries per a garantir la seguretat física, les

factors principals sense els quals no es produiria cap degradació.

actuacions prioritàries a realitzar en un monument a conservar, tindràn

Per exemple, serien causes primàries la pluja directe sobre elements amb

per objectiu eliminar o neutralitzar les causes que han produït els

poca capacitat escorrentia que permetés acumulació d’aigua, la humitat per

problemes que presenti.

capil·laritat i/o la boira persistent.
La incidència de les causes primàries s’hauràn de ponderar segons el número i
qualificació dels elements arquitectònics que efecten del monument, segons

4.3.2 RELACIÓ I DEFINICIÓ DE LES CAUSES DELS PROBLEMES

l’estat de conservació en que es troben els elements arquitectònics que

DEL TEMPLE ROMÀ DE VIC

afecten, i segons alterin la seguretat estructural del conjunt del monument i/o la

La relació i la definició de les causes dels problemes detectats al Temple Romà

seva salubritat.

són les següents:

Considerem causes secundaries les que són causa i efecte a l’hora, és a dir:

CAUSES BÀSIQUES (Produeixen perill)

per elles mateixes són un problema visible en algun element arquitectònic i, a

A) Lesions importants produïdes a un element arquitectònic clau o a un

la vegada, també són causa de més degradació. Per sí soles, o no produirien

sistema d’elements.

degradacions en els edificis monumentals o, en tot cas, les produirien molt

Al Temple Romà de Vic, el desconfinament dels fonaments i del terreny

lentament ja que, per a produir degradacions importants

natural podria ser causa de problemes de seguretat de l’edidifci i ho és

en els elements
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de calefacció permanent a l’edifici.

ja de problemes de salubritat.
També són importants les lesions a les encavallades de fusta de la

g) Condensació a la pell de l’edifici: contempla el fenòment conegut per

coberta.

“pedra freda” que es dóna en pedres com la sorrenca de Folgueroles –

B) Estat d’obsolescència greu, tant si és general com si es produeix en un
sistema d’elements.

amb una conductibilitat de la calor molt elevada- que, convinada amb

En el nostre cas, la coberta del temple, que inclou estructura portant,

la humitat ambient de Vic a l’hivern, pot produir condensació sobre la

teulada i una làmina de zinc de desguàs sobre les cornises, amb

superfície de la pedra.

esgotament dels materials, es troba en obsolescència estructural i
h) Àcids continguts a la pluja àcida: els àcids de sofre que conté la pluja

funcional.

àcida, amb la humitat suficient penetren en la pedra i la degraden. Com
en el cas de la pluja directa només considerarem aquesta causa si pot
CAUSES PRIMÀRIES O PRINCIPALS (Són imprescindibles per a què es

actuar en superfícies horitzontals o amb poca escorrentia.

produeixi una degradació ràpida)
Controlables a eliminar:

i) Lesions lleus o de segon ordre: contemplen els desperfectes puntuals

a) Humitats generalitzades d’escorrentia i de capilaritat per pressió. Es

d’una certa entitat -existents per qualsevol causa- per pèrdua de volum

dóna a les parets i al paviment del soterrani.

del material, que no comporten situacions de perill per manca de
solidesa ni de salubritat ni en l’ús de l’edifici. És el cas de les lesions

b) Humitat d’escorrentia: directe a través d’altres elements a partir de la

produides en diversos elements arquitectònics per projectils bèlics

pluja o per rebot des del terra (descendent).

durant la guerra civil, la pèrdua important de volum en alguns graons
de l’escalinata per degradació del material, o la pèrdua de volum en la

c) Humitat de capilaritat: provinent del subsòl (ascendent).

cornisa de coronament de la prolongació del podi a causa d’algun tipus
d’impacte.

No controlables a neutralitzar:
d) Pluja directa: quan les gotes de pluja cauen directament sobre un
element. A considerar només en superfícies horitzontals o amb

CAUSES SECUNDÀRIES (Que potencien la degradació. Són problema i

poca escorrentia; en cas contrari es considera que no es produeix

causa)

penetració important de l’aigua a la pedra.

Controlables a eliminar:
α) Brutícia acumulada: composta de pols, sòlids i polució atmosfèrica. No

e) Boira persistent: contempla els episodis de boira molt carregada

s’ha de permetre que es dipositi.

d’humitat que es produeixen alguns dies d’hivern a Vic. A considerar
només en elements de pedra amb poc gruix (motllures, filets, etc.) i/o

β) Crostes negres : recobriment sobre la pell del Temple, de diferent gruix,

en petites superfícies planes on es pugui depositar humitat.

format per brutícia i substàncies contaminents consolidades. No s’ha de
permetre que es formin.

f) Condensació als espais interiors de l’edifici: a considerar només en cas
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γ) Biofilms : organismes vius formats per acumulacions d’algues verdes. No

part original romana de la cel·la i amb pedra semblant de millor qualitat a

s’ha de permetre que es desenvolupin.

l’atri.
Punt 4.1.3.5-10 anterior.

δ) Plantes vives: petites plantes que viuen en les juntes de les pedres. No s’ha
4. CADENES VERTICALS DE GRANS CARREUS: Alternant carreus

de permetre que s’estableixin.

horitzontals i verticals de pedra de Folgueroles.
ε) Desperfectes causats pels ocells: S’han detectat nius d’ocells a les parts

Punt 4.1.3.2 anterior.

altes de les parets del Temple. No s’ha de permetre que s’estableixin.
5. MURS DE TANCAMENT DE DOS FULLS: A base de carreuons de pedra
de Folgueroles als dos fulls –exterior i interior- amb replè a l’interior, a
4.4 SOBRE ELS ELEMENTS ARQUITECTÒNICS que soporten els

les parts originals romanes de l’edifici; i de material ceràmic o de

problemes del Temple Romà de Vic

peces de pedra artificial o formigó al full exterior i de carreuons de
pedra de Folgueroles al full interior a les parets reconstruïdes al S.XIX.

4.4.1

RELACIÓ

ARQUITECTÒNICS

I

COMPOSICIÓ

AFECTATS

DELS

PELS

ELEMENTS

PROBLEMES

DEL

TEMPLE ROMÀ DE VIC
Les

causes

actuen

sobre

Punts 4.1.3.1 i 4.1.4.1, anteriors.
6. ARQUITRAU: Recuperació de peces originals romanes de pedra de
Folgueroles i reconstrucció tradicional a sobre la cel·la; i prefabricat de

el

monument

degradant

els

elements

arquitectònics concrets que el composen.

formigó amb un armat metàl·lic interior sobre l’atri.
Punts 4.1.2.4, 4.1.3.5-5 i 4.1.4.5, anteriors.

La relació i composició dels elements arquitectònics del Temple Romà

7. FRIS: El més provable és que sigui de formigó o d’obra ceràmica, amb

són els següents:

un aplacat exterior de formigó prefabricat. No es descarta però, un

1. FONAMENTS: Sota la cel·la, maçoneria de palets de riu, fragments

acabat exterior a base de morter.

d’altres tipus de pedra i de fragments ceràmics amb morter de calç sota

Punts 4.1.2.4, 4.1.3.1-6 i 4.1.3.5-6, anteriors.

els grans carreus de pedra de Folgueroles que formen el podi.
Punt 4.1.3.4 anterior.

8. CORNISA: El més provable és que sigui de formigó prefabricat. No es
pot excloure un armat in situ de subjecció.

2. BASAMENT: Sota la cel·la, grans carreus de pedra de Folgueroles al podi

Punts 4.1.2.4, 4.1.3.5-7, 4.1.3.5-9, 4.1.4.5, anteriors.

romà i d’una pedra semblant amb millor qualitat i menys argila a la
reconstrucció de l’atri.

9. FRONTÓ: El més provable és que sigui de formigó prefabricat o d’obra

Punt 4.1.3.3 anterior.

ceràmica, amb un aplacat exterior de formigó prefabricat. No es
descarta però, un acabat exterior a base de morter.

3. CORNISA DE CORONAMENT DEL PODI: De pedra de Folgueroles a la

Punts 4.1.2.5 i 4.1.4.5, anteriors.

123

124

10. COLUMNES DE L’ATRI, INCLOSES LES MOTLLURES DELS

4.4.2

BASAMENTS: pedra sorrenca semblant a la de Folgueroles però de major
qualitat amb menys argila i menys porosa.

RELACIÓ

I

DEFINICIÓ

DELS

EFECTES

DE

LA

DEGRADACIÓ SOBRE LA PEDRA
Els efectes físics de la degradació sobre la pedra en els elements

Punts 4.1.2.3, 4.1.3.5-2, 4.1.3.5-3, 4.1.3.5-4 i 4.1.4.4, anteriors.

arquitectònics del Temple Romà són els següents:

11. CAPITELLS: Pedra sorrenca com la de les columnes de l’atri.

1) Formació d’estries: solcs estrets en la superfície de la pedra.
2) Descamacions i/o exfoliacions: caiguda de l’epidermis de la pedra en

12. CAPITELL ORIGINAL ROMÀ SOBRE L’ANTA NORD-EST: De pedra de
Folgueroles.

forma d’escames.
3) Butllofes i/o inflaments: lesió produïda a la pedra per aixecament d’una

Punt 4.1.3.5-1, anterior.

capa exterior fina com si es tractés d’una epidermis.
4) Eflorescències: Aparició sobre la pedra de diverses sals en forma de

13. TAMBOR ORIGINAL ROMÀ A LA COLUMNA NORD-EST: De pedra de

pols al perdre l’aigua de cristal·lització.

Folgueroles.

5) Despreniments: separació de part d’una pedra.

Punt 4.1.3.5-2, anterior.

6) Disgragacions: separació o desunió dels components d’una pedra.
7) Situacions de possible perill de colapse físic de l’element de que es

14. LES DUES BASES ROMANES A LES PILASTRES NORD-EST I SUD-EST

tracti.

Folgueroles.
Punt 4.1.3.5-3, anterior.
15. PROLONGACIÓ DEL BASAMENT A L’ATRI: De pedra sorrenca semblant
a la de folgueroles com a les columnes de l’atri.

4.4.3 CRITERIS ADOPTATS PER A VALORAR LA DEGRADACIÓ

SOBRE LA PEDRA
Es defineixen tres estats de degradació dels elements de pedra que

Punt 4.1.4.3, anterior.

determinaran el coeficient per a ponderar l’ordre de les actuacions. Són els
següents:

16. ESCALINATA: De pedra de Folgueroles.

A) Degradació EXTREMA: Amb perill de desaparèixer l’element de

17. TEULADA: Amb estructura d’encavellades de fusta, biguetes

què es tracti. Ha desaparegut la forma original o en situació de

metàl·liques i teula ceràmica de tipus pla.

perill imminent de desaparèixer. Coeficient 3

Punt 4.1.4.2, anterior.

B) Degradació IMPORTANT: Hi ha pèrdua de material suficient per
a fer evident una degradació de l’element que posa en perill la

18. ESCOPIDOR DE TEULADA: Peces de zinc per a conduir l’aigua

sensació de pla o el volum original. Coeficient 2

d’escorrentia de la teulada lluny de l’edifici.

C) Degradació MODERADA: Indica que ha començat la degradació
però per l’efecte del principi de la Gestalt es recomposa la forma i
el volum. Coeficient 1
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9) Bases de les dues pilastres nord-est i sud-est.

Al tractar-se d’una ponderació amb la finalitat de trobar l’ordre d’execució de les

10) Nombrosos fragments de la cornisa i altres motllures conservats al

actuacions, s’ha cregut suficient augmentat un punt cada estat de degradació.

jardí actual, adossats als murs nord i oest de les restes del Palau.
4.4.4 RELACIÓ DELS ELEMENTS ARQUITECTÒNICS AFECTATS

PER INSEGURETAT I/O OBSOLESCÈNCIA
Els elements afectats realment o hipotèticament per inseguretat i/o

4.5 SOBRE LES ACTUACIONS NECESSÀRIES en el monument del

insalubritat, i també d’obsolescència són els següents:

Temple Romà de Vic.

Afectats per inseguretat i obsolescència

PRIMERA

CLASSIFICACIÓ

I

DEFINICIÓ

DE

LES

1) Fonaments i marga natural al descobert.

4.5.1

2) Teulada i el seu escopidor de zinc.

ACTUACIONS NECESSÀRIES AL TEMPLE ROMÀ DE VIC PER A

Afectats per obsolescència amb perill de desapareixer

LA SEVA CONSERVACIÓ

3) Coronament del basament o cornisa del podi.

L’obligació de conservar el monument del temple romà solucionant

4) Capitell romà de l’anta nord- est de la cel·la.

els

problemes que pateix actualment –presentats al punt 4.2.2 anterior- i segons

5) Les dues bases de les pilastres nord-est i sud-est.

les causes que els origina – presentades al punts 4.3.1 i 4.3.2 anteriors-,
comporta, a primera vista, fer compatibles quatre nivells d’actuacions:

Les actuacions sobre els dos primers elements hauran de tenir prioritat
absoluta per tal de garantir la seguretat física i la salubritat del monument
i també en el seu ús.

NIVELL 1
Les actuacions necessàries per a recuperar o restablir la salubritat i, si fa el
cas, la seguretat del monument i del seu ús per a les persones.

Les actuacions sobre els dos segons elements també hauran de tenir prioritat
màxima pel fet de tractar-se d’elements originals únics de l’època romana.

NIVELL 2
Les actuacions necessàries per aturar, amb la major celeritat possible, la
degradació física viva.
NIVELL 3

4.4.5 RELACIÓ DELS ELEMENTS D’ORIGEN ROMÀ

Les actuacions necessàries per reconstruir

Els elements d’època romana -s. I a.C-, són els següents:

correspongui, algunes intervencions antigues no compatibles que s’hagin de

i/o

reparar,

segons

1) Fonaments.

substituir -a la manera com s’ha exposat anteriorment al punt 4.2.1-, així com

2) Basament o podi.

també els efectes que calgui, produïts en el monument per les degradacions

3) Cornisa del podi.

definides al punt 4.3.2 anterior.

4) Murs de dos fulls de tancament de la cel·la.

NIVELL 4

5) Cadenes verticals de grans carreus.

Les actuacions necessàries amb la finalitat de prevenir la reaparició dels

6) Molta part de l’arquitrau.

vells desperfectes i/o com a precaució de noves degradacions.

7) Capitell de l’anta dreta (cantó nord-est de la cel·la).
8) Tambor central de la columna nord-est de l’atri.
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4.5.2

CARÀCTER ARQUITECTÒNIC DE LES ACTUACIONS.
Criteris i objectius

NECESSITAT DEL PROJECTE ARQUITECTÒNIC.
Arribats en aquest punt, és important recordar que les actuacions constructives
a realitzar en el monument, per la seva pròpia naturalesa tindràn sempre un
caràcter arquitectònic. Amb els objectius fixats a cada un dels nivells

1, L’objectiu principal és la conservació del monument i aquesta finalitat ha de
presidir i tenir preferència sobrer qualsevol altra que hi pugui entrar en
competència, encara que sigui mínimament.

d’actuació, per esmenar cadascun dels problemes, s’haurà de fer previsions
constructives en forma de projectes arquitectònics, els quals, utilitzant les
tècniques pròpies de la restauració de monuments, establiran i
justificaran les millors alternatives. En la utilització de materials, en la
definició d’acabats i en la precisió de la

intensitat més adequada de la

intervenció sobre cada element, especificaran

la presa de decisions

de

manera que no es perdi de vista en cap moment la contemplació global del
monument i la seva posada en valor cultural. Tot plegat, a fi de lograr un
resultat coherent i equilibrat en relació a l’esperit del monument

i al seu

2, El projecte s’haurà de sotmetre al règim urbanístic i al règim de protecció que
s’exposa al punt 1.6 anterior, destacant la seva condició de Bé Cultural
d’Interès Nacional ( BCIN, 231-MH, Decret 3-6-1931/ R-1-51-D448 publicat a
Gaceta 4-06-1931) i l’obligació de compliment de la Llei 9/1993 del Patrimoni
Cultural Català

que, entre altres,

estableix el compliment dels criteris

d’intervenció següents:
a) La conservació, la recuperació, la restauració, la millora i la utilització del
bé han de respectar els valors que van motivar la declaració.
b) S’ha de permetre l’estudi científic de les característiques arquitectòniques,

significat en relació al context.

històriques i arqueològiques del bé.
No es podrà obviar doncs el projecte arquitectònic, el qual, s’haurà de redactar
unitàriament i globalment en forma de projecte bàsic i executiu en cas de

c) S’han de conservar les característiques tipològiques d’ordenació espacial,
volumètriques i morfològiques més remarcables del bé.

programar una única actuació o, el que és més factible, en forma de projecte

d) És prohibit de reconstruir totalment o parcialment el bé, excepte en els

bàsic global, amb el projecte executiu parcial que correspongui en cas de

casos en què s’utilitzin parts originals i de fer-hi addicions mimètiques que en

programar intervencions puntuals per fases. En les dues situacions, amb els

falsegin l’autenticitat històrica.

estudis prèvis necessaris en forma d’assatjos, d’informes, de dictamens

e) És prohibit d’eliminar parts del bé.

i/o d’excavacions arqueològiques.

f) És prohibit de col·locar publicitat.

4.5.2.1

REDACCIÓ

DEL

PROJECTE

BÀSIC

GLOBAL.

CRITERIS,

3, Com s’ha dit al punt 4.5.2 anterior, el projecte haurà d’utilitzar les tècniques
pròpies de la restauració de monuments establint justificadament les

OBJECTIUS I ESTUDIS PRÈVIS.
S’entendrà aquesta fase de projecte com aquella en la que es defineixen de
manera precisa les carácterístiques generals de l’obra, mitjançant l’adopció i
justificació de solucions concretes, amb un contingut suficient per a realitzar
tots els tràmits administratius necessaris per a obtenir les preceptives

alternatives millors en la utilització de materials, en la precisió de la intensitat
més adequada de la intervenció sobre cada element arquitectònic

i en la

definició dels acabats. Sense perdre de vista en cap moment la
contemplació global del monument i la seva posada en valor cultural.

autoritzacions – al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, a
l’Ajuntament de Vic, i al Patronat de la Ciutat Antiga de l’Ajuntament de Vic-,

4, Les solucions proposades hauran de fer referència expressa a la
compatibilitat amb els materials i amb els sistemes constructius utilitzats en la

encara que insuficient per a portar a terme l’obra.

reconstrucció- restauració que es va fer al Temple a finals del segle XIX i
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primer quart del segle XX. En aquest sentit, caldrà recordar el que s’ha dit al
punt 4.2.1 anterior: Entenem que la conservació del monument obliga, en

4, Estudi descriptiu i crític dels materials i dels sistemes constructius emprats

primer lloc, a la realització de les actuacions necessàries per eliminar els

en les actuacions de reconstrucció-restauració fetes al Temple en les etapes

problemes que presenta.

assenyalades al punt 4.1.1.2 anterior: segona part, de 1882 fins avui.

Entenem per problemes les lesions que té el monument tant en la degradació
visible de la seva realitat física, com en l’existència d’intervencions antigues no

5, Dictàmen sobre la seguretat de la fonamentació del Temple, segons el punt

compatibles amb la identitat cultural del seu estat original. També són

anterior 4.7.1.1.

problemes, l’existència de factors no aparents que potencialment puguin portar
a la ruina de l’edifici o a l’aparició d’algun tipus de degradació.

6, Informe sobre l’estat de la coberta del Temple incorporant les obres de

En el cas del Temple Romà de Vic, s’ha de considerar “estat original” el de

reparació realitzades recentment.

la seva construcció a finals del s.I, d.C, i també les intervencions generals de
reconstrucció realitzades al s.XIX i fins la dècada dels anys 60 del s.XX, en

7, De la documentació d’aquest Pla Director es consideren continguts bàsics

aquest últim cas, exceptuant les reparacions improcedents que es demostri

per a la redacció del projecte global de restauració del Temple, els estudis que

puguin produir algun tipus de degradació en algun element de l’epoca romana.

es relacionen a continuació:
A)La totalitat dels Capítols 1 al 4 del present Pla Director, sobre els temes

5, S’entendrà la redacció del projecte bàsic global com un pas prèvi necessari

següents:

1)ASPECTES

GENERALS,

2)ESTRUCTURA

DEL

LLOC,

per a qualsevol intevenció en el monument, sense perjudici del complementari

3)DETERMINACIÓ DE L’ENTORN I 4)SOBRE EL TEMPLE ROMÀ.

projecte executiu quan la intervenció ho requereixi, com s’ha exposat al punt

B) Els Estudis apuntats a continuació, tots ells ressenyats al punt 1.7 del Pla

anterior 4.5.2.

Ditector amb el número entre parèntesi: 1)L’ESTUDI HISTÒRIC(1), 2)REVISTA
AUSA,125 ANYS DEL DESCOBRIMENT DEL TEMPLE ROMÀ(3), 3)TEMPLE

Estudis prèvis

ROMÀ I PALAU DELS MONTCADA, MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ, ESTAT

Per a la redacció del projecte bàsic caldrà disposar prèviament dels estudis

DE CONSERVACIÓ I SUGGERIMENTS DE RESTAURACIÓ(6), 4)TEMPLE

prèvis –assatjos, informes, dictàmens i/o excavacions arqueològiques- que es

ROMÀ, ESTAT DE CONSERVACIÓ, DIAGNOSI DE PATOLOGIES I

considerin necessàris i, com a mínim, seran els que es relacionen a

PROPOSTES DE INTERVENCIÓ(7), 5)ESTUDI GEOTÈCNIC DEL TERRENY

continuació, que també són els considerats en el capítol de pressupost.

ON RECOLZEN LES RESTES DEL MUR NORD DEL PALAU DELS

1, Aixecament fotogramètric complet en plantes, alçats –interiors i exteriors- i

MONTCADA DE VIC(9).

seccions de l’edifici del Temple i de les restes del Palau dels Montcada.
2, Lectura històrica i constructiva de totes les fàbriques de l’edifici del Temple.

4.5.2.2

REDACCIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU O DELS PROJECTE
EXECUTIUS SEGONS EL PUNT 4.5.2.

3, Identificació i anàlisi sistemàtic, qualitatiu i quantitatiu de les pedres i dels

S’entendrà aquesta fase de projecte com aquella que desenvolupa el projecte

morters, així com del ph per a determinar el contingut de sals solubles, en un

bàsic en la determinació completa de detalls i especificacions tècniques de tots

afrequència mínima de un assaig cada 15m2 en els paraments i de 2 assatjos

els materials, elements, sistemes constructius i equips. Es pot portar a terme en

en cada element arquitectònic.
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la seva totalitat abans de començar l’obra o parcialment, abans i durant la seva

de reconstrucció i reparació dels desperfectes produïts per la degradació i per

execució.

les intervencions antigues no compatibles.

Com s’ha exposat al punt 4.5.2

anterior, contemplem dues possibilitats: la

redacció d’un projecte executiu únic en cas d’una intervenció única, o la més
probable de diferents projectes executius desenvolupant el projecte bàsic
global, segons les actuacions concretes d’obra programades en diverses fases.
En aquest sentit, aquest Pla Director, en el cas més que probable de la divisió
en fases de les obres, considera com alternativa millor la redacció de projectes
executius segons demanin l’execució de les respectives fases.
Criteris i objectius
El o els projectes executius s’hauran de subjectar

estrictament a les

especificacions del projecte bàsic global fins el punt de que en cas de sorgir
alguna circumstància imprevista que entrés mínimament en conflicte amb les
especificacions del projecte bàsic global, serà necessari tornar a replantejar la
totolitat del projecte bàsic per a no perdre la contemplació única del monument.
Estudis prèvis
La redacció del o dels projectes executius, pot comportar la necessitat puntual
d’estudis

prèvis

–assatjos,

informes,

dictàmens

i/o

excavacions

arqueològiques- no compresos en els necessaris per a resactar el projecte
bàsic global. Al tractar-se de continguts puntuals, es consideraran inclosos a
tots els efectes en la mateixa redacció dels projectes executius.

QUADRE 1
4.5.3 ORDENAMENT GENERAL DE LES ACTUACIONS SEGONS
En aquest sentit però, el QUADRE 1 -que relaciona els problemes a resoldre i

LA LÒGICA CONSTRUCTIVA .
Com s’ha indicat al punt 4.2.1 anterior, la conservació del monument obliga a
esmenar els problemes que presenta i, vistos els problemes, sembla lògic
pensar en una programació d’intervencions ordenada començant amb les
actuacions necessàries per a garantir la seguretat i la salubritat de l’edifici,
continuant amb les actuacions per aturar les degradacions vives que l’edifici
encara està patint i, finalment, aturada la degradació, programar les actuacions

les seves causes, definits als punts 4.2 i 4.3 anteriors-, ens mostra que el
lligam entre les actuacions no es limita pas a la coherència arquitectònica sinó
que també intervé un factor de lògica constructiva i de causa-efecte que
demana una sequència en les intervencions concretes que distingeixi entre les
actuacions a realitzar per esmenar les degradacions produïdes per causes
controlables de les produïdes per causes no controlables, i també

de les

produïdes per causes primàries de les produïdes per les causes secundàries.
Del quadre, s’en dedueix el següent:
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Aquestes actuacions doncs, s’hauran de plantejar conjuntament i haurien
1. Els problemes originats per causes bàsiques, al comportar perill, demanen

de tenir un ordre d’execució a continuació de les actuacions per eliminar

una actuació amb prioritat absoluta.

els problemes causats per les causes primaries controlables.

2. Les actuacions necessàries per esmenar els problemes originats per les

4. I encara una altra complicació: En alguns casos, les actuacions puntuals

causes que hem anomenat “primaries controlables” –i per tant, eliminables-, no

sobre els elements arquitectònics -necessàries per a reconstruir i/o reparar

són incompatibles ni es sobreposen a cap altre tipus d’actuació i, a més, en cas

segons correspongui la pèrdua de volum d’una certa entitat-, comportarà la

de ser executades, disminueixen considerablement els problemes que tenen el

substitució d’algunes intervencions antigues no compatibles -segons contempla

seu origen en els altres tipus de causes: les causes “primaries no controlades” i

el punt 4.2.1 anterior- i/o la reparació dels desperfectes existents en els

les causes “secundaries”.

elements arquitectònics del monument que, per qualsevol causa, han perdut

Aquestes actuacions doncs, es poden plantejar per sí mateixes i haurien de

volum en el sentit expressat al punt 4.2.2 anterior. Per lògica constructiva,

tenir un ordre d’execució amb prioritat màxima, immediatament a

aquestes actuacions també s’hauran de realitzar conjuntament amb les

continuació de les actuacions per eliminar els problemes causats per les

actuacions necessàries per esmenar els problemes originats per les

causes bàsiques.

causes “primàries no controlables” i/o les causes “secundaries”, de les
que hem parlat al paràgraf 3 anterior; i aquesta necessitat es manifesta segons

3. En canvi, les actuacions necessàries per esmenar els problemes originats

les reconstruccions i les reparacions definides en el projecte arquitectònic

per les causes “primàries no controlables” i/o les causes “secundaries”, es

després de tenir en compte els valors culturals derivats de l’expressió estètica

troben fortament interrelacionades fins el punt que les actuacions, a la

que forçosament comportarà qualsevol intervenció.

pràctica, s’hauran de plantejar conjuntament. Això és degut a que, com s’ha

Per posar un exemple: el projecte arquitectònic haurà de valorar i decidir en

dit al punt 4.3.1 anterior, les causes secundaries presenten la dualitat de ser

funció de la globalitat de la intervenció sobre la reparació o no dels

efecte i causa de problemes; com efecte, es podrien eliminar –i per això s’han

desperfectes a les columnes per impactes bèlics; si determinés no intervenir

de considerar controlables- però com a causa, no es poden eliminar si no es

considerant que els desperfectes constitueixen la informació d’un fet històric

neutralitzen, abans o al mateix temps, les causes “primaries no controlables”

que cal conservar, només caldrà actuar sobre les columnes neutralitzant

que les fan possibles. Per altra part, no és possible actuar contra els problemes

possibles degradacions però; si es determinés reparar alguna de les lesions,

originats per les causes “primàries no controlables” sense eliminar els

s’hauria de procedir a aquesta opetació abans de neutralitzar possibles

problemes originats per les causes secundaries.

degradacions. El mateix passaria davant la decisió de substituir o no algun dels

Com exemple, s’observa que podem suprimir el problema de la bruticia

graons de l’escalinata amb pèrdua de volum pètri.

acumulada o el dels biofilms, però això seria molt poc estable si no s’actués

En conseqüència, sempre segons estableixi el projecte arquitectònic, les

neutralitzant les causes primàries no controlables com la pluja directe, la

actuacions de reconstrucció i reparació puntuals sobre els elements

condensació o la boira persistent perquè es tornarien a reproduir ràpidament

arquitectònics s’hauran de plantejar conjuntament amb les actuacions

els problemes. Per altra part, si volguessim neutralitzar els efectes de la pluja

necessàries per esmenar els problemes originats per les causes

directa o de la boira persistent sobre la pedra de Folgueroles -suposem per

“primàries no controlables” i/o les causes “secundaries”.

exemple, que aplicant productes hidrofugants-, per força s’hauria de començar
actuant sobre els biofilms i sobre la bruticia acumulada.
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5. Una altre consideració a tenir en compte és la necessitat d’actuació ràpida

les humitats de capilaritat i, finalment, les actuacions per suprimir les humitats

en els elements arquitectònics puntuals que en el punt 4.4.4 anterior s’han

de pressió de contingut d’aigua del subsòl.

inventariat com afectats per obsolescència i que, a la vegada, al punt 4.4.5
anterior, s’han relacionat com elements originals d’epoca romana. Considerem

El QUADRE 3 relaciona els dos quadres anteriors i aplicant la mitjana dels

que determinar sobre la conservació d’aquests elements és de vital importància

seus valors, estableix i corrobora l’ordre indicat.

pel seu caràcter de peça única que també afecta a la posada en valor de tot el
monument.
En aquesta situació, hi trobem la cornisa del podi a la part de la cel·la, i el
capitell de l’anta del cantó nord-est de la cel·la. Tots dos elements
arquitectònics es troben en perill de desaparició per despreniments i
disgregació de la pedra de Folgueroles amb la que estan construïts i per aquest
motiu, és necessari prioritzar les actuacions puntuals adequades, fins i
tot, deslligades de les actuacions generals que es determinin.

4.5.4 ORDENAMENT DE LES ACTUACIONS PER ATURAR LES

CAUSES

BÀSIQUES

I

LES

CAUSES

PRIMARIES

CONTROLABLES. (QUADRE 2 i QUADRE 3)
Per a determinar l’ordre de les actuacions per esmenar els problemes originats
per les causes primàries controlables, s’ha procedit a comparar l’aparició
d’aquests tipus de causes en relació als problemes que originen i en relació
ponderada amb els elements arquitectònics que afecten.
El QUADRE 1 relaciona els problemes amb les causes i indica la prioritat de
les actuacions per eliminar, en primer lloc, les humitats d’escorrentia, seguida
per les actuacions per eliminar les humitats de capilaritat i, finalment, les
actuacions per suprimir les humitats de pressió de contingut d’aigua del subsòl.
El QUADRE 2 relaciona les causes dels problemes amb els elements
arquitectònics afectats i presenta els resultats ponderant les causes segons la
degradació que produeixen en els diferents elements de pedra i segons l’origen

QUADRE 2 i QUADRE 3

de l’element afectat –com s’exposa als punts 4.4.3; 4.4.4 i 4.4.5 anteriors-. El
resultat, com en el quadre QUADRE 1, també és la prioritat de les actuacions
per eliminar les humitats d’escorrentia, seguida per les actuacions per eliminar
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4.5.5

CLASSIFICACIÓ DEFINITIVA DE LES ACTUACIONS

NECESSÀRIES AL

TEMPLE ROMÀ DE VIC PER A LA SEVA

Les actuacions per lograr aquest objectiu han de tenir prioritat màxima en el
Pla Director, immediatament després de les actuacions del primer nivell.

CONSERVACIÓ
Com a conseqüència dels punts 4.5.1, 4.5.3 i 4.5.4 anteriors, i especialment
tenint en compte que, en el cas que ens ocupa, és molt probable la necessitat
d’intervenció per fases, considerarem quatre nivells d’intervenció que
definim a continuació. Val a dir que, es suposen les intervencions
fonamentades en els projectes arquirectònics que correspongui com s’ha
exposat als punts 4.5.2 i 4.5.3 anteriors.

4.5.5.3 ACTUACIONS DE NIVELL 3. Restaurar els elements arquitectònics.
aturant i/o neutralitzant; reconstruint i/o reparant; segons correspongui.
● Comprèn les actuacions que tenen per finalitat aturar i/o neutralitzar totes
les degradacions produïdes per causes primàries no controlables i per
causes secundàries, tal i com s’han definit aquests tipus de causes al punt
4.3.1 anterior i

com s’ha exposat al punt 4.5.3 -3 anterior, on es diu la

necessitat de programar actuacions que tractin conjuntament aquests tipus de
4.5.5.1 ACTUACIONS DE NIVELL 1. Restablir la seguretat i la salubritat a
l’edifici.
Comprèn les actuacions necessàries per a restablir la salubritat i, si fa el
cas, la solidesa del monument i del seu ús per a les persones.

causes.
Com en el nivell 2 anterior, es diu aturar en el sentit d’eliminar les causes que,
pel fet de ser controlables, són susceptibles de ser suprimides. En aquest
sentit s’ha de recordar que totes les causes secundàries són controlables.
Exemple: l’acumulació de brutícia, les plantes vives o els biofilms, es poden

Restablir doncs, es diu en el sentit de recuperar i garantir la seguretat física
del monument i també la seva salubritat.

eliminar.
Neutralitzar es diu en el sentit de contrarestar les causes que, pel fet de no ser
controlables, no es poden eliminar. Exemple: la boira permanent, o la pluja

Les actuacions per lograr aquests objectius hauran de tenir prioritat absoluta
en el Pla Director.

àcida, són causes primàries no controlables que només es poden neutralitzar
per impedir la seva actuació d’agent de degradació.
● També comprèn, si fa el cas, les actuacions puntuals sobre els elements

4.5.5.2

ACTUACIONS DE NIVELL 2. Aturar les causes principals de

degradació de l’edifici.
Comprèn les actuacions que tenen per finalitat aturar totes les degradacions
que s’estan produïnt en continuitat sobre els elements i/o sobre el conjunt
de l’edifici degudes a causes primàries controlables, tal i com s’han definit
aquest tipus de causes al punt 4.3.1 anterior.

arquitectònics que tenen per objectiu reconstruir

i/o

reparar

algunes

intervencions antigues no compatibles -a la manera com s’ha exposat el
tema al punts 4.2.1 i 4.3.2 anteriors-, així com també els desperfectes que
calgui, produïts per altres degradacions o per qualsevol altre motiu en els
elements arquitectònics del monument.
Reconstruir es diu en el sentit de refer o construir de nou els elements
arquitectònics, o part d’ells, que hagin desaparegut del monument a causa de

Aturar es diu en el sentit d’eliminar les causes que, pel fet de ser controlables,
són susceptibles de ser suprimides.

ser eliminats per constituir una intervenció antiga no compatible amb el
monument i que així ho determini el projecte arquitectònic corresponent.
Reparar es diu en el sentit de tornar a posar en bon estat allò que ha sofert una
destrucció parcial i que així ho determini el projecte arquitectònic corresponent.
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quals hauran de justificar expressamnet els criteris i les tècniques
● En aquests tipus d’actuacions són totalment imprescindibles
determinacions

del

corresponent

projecte

arquitectònic

com

les

utilitzades en FUNCIÓ de la intervenció global en el monument i del seu

s’ha

caràcter de BCIN, com s’ha exposat als punts anteriors 1.6.2.1, 1.6.2.2 i

especificat al punt 4.5.2 anterior, i han de tenir una prioritat de tercer ordre,

4.5.2. i s’expressa al punt 4.6 que segueix.

immediatament després de les actuacions de segon nivell.
Són excepció de prioritat els elements arquitectònics que en el punt 4.4.4
anterior s’han apuntat com afectats per obsolescència i que, a la vegada, al

4.6

punt 4.4.5 anterior, s’han relacionat com elements originals d’epoca romana.

elements i les actuacions recomenades.

LES FITXES COM A RESUM dels problemes , les causes, els

Així, en el nostre cas, el capitell de l’anta nord-est de la cel·la i la cornisa del
podi, hauran de tenir una prioritat màxima, conjuntament amb les
actuacions de segon nivell.

4.6.1 PRESENTACIÓ
Com a resum de tot el que fa referència a la diagnosi del Temple Romà i a les
actuacions

recomanades

s’han

confeccionat

unes

fitxes

individuals

corresponents al nombre de problemes observats, als elements a que es
4.5.5.4

ACTUACIONS DE NIVELL 4. Prevenir les causes de degradació de
l’edifici.

refereixen, a les causes i l’evolució de la seva aparició, i a les actuacions
recomanades en cada un dels quatre nivells d’intervenció citats al punt 4.5.5

Comprèn les actuacions que tenen per finalitat prevenir impedint la reaparició
dels vells desperfectes i/o com a precaució de noves degradacions en els
elements arquitectònics a mesura que es vagin portant a terme els nivells
d’actuació anteriors.

anterior.
Considerem aquestes fitxes com un pas prèvi

a la definició definitiva i

ordenada de les actuacions a portar a terme que, en definitiva, és l’objectiu
d’aquest Pla Director. També s’han confeccionat amb la intenció de servir
d’instrument pràctic de gestió dels projectes arquitectònics per a la conservació

Prevenir es diu en el sentit d’advertir i impedir per endavant la degradació d’un

del monument i, en general, en l’aplicació d’aquest Pla Director.

element arquitectònic evitant l’efecte de les causes de la degradació.
Les actuacions de prevenció resultaran de l’aplicació d’un programa de
manteniment a definir en els projectes arquitectònics corresponents a les
actuacions que correspongui i la seva prioritat serà màxima , però
condicionada a l’execució de les actuacions.

4.6.2 DESCRIPCIÓ DE LA FITXA TIPUS
1. Encapçalament: Numeració i Tema
Les 25 fitxes estan numerades segons els problemes detectats i en l’ordre en
que s’han exposat al punt 4.2.2 anterior.
Acompanya a la numeració, l’enunciat del problema del que tracta la fitxa.

●
Recordem aquí que TOTES les actuacions concretes a realitzar han de
ser definides prèviament pels projectes arquitectònics corresponents, els
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2. Indicadors del problema
DEFINICIÓ: enunciat i composició de la problemàtica.
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Per restablir la solidesa del monument i, si fa el cas, el nivell de salubritat
i la seguretat del seu ús.

Elements afectats: nombre i relació dels elements arquitectònics
afectats.

ACTUACIONS DE NIVELL 2
Per aturar les causes de degradació primàries controlables:

Superfície aproximada a tractar.

que s’estan

produïnt en continuitat sobre els elements i/o sobre el conjunt de l’edifici.
Elements d’origen romà afectats: nombre i relació dels elements
ACTUACIONS DE NIVELL 3

arquitectònics d’origen romà afectats.

Per restaurar els elements arquitectònics que calgui, aturant també la resta de
causes de degradació –causes primàries no controlables i causes secundàries,

Elements afectats per manca de seguretat i/o obsolescència.

definides al punt

anterior-, i per reconstruir i/o reparar puntualment els

elements degradats una vegada aturada la generació de degradacions.

Valoració de la degradació: coeficient de ponderació en l’ordre de les
actuacions segons punt 4.4.3 anterior.

ACTUACIONS DE NIVELL 4
Per a prevenir la reaparició dels vells desperfectes en els elements

Àmbit d’actuació mínim per a solucionar el problema.

arquitectònics i/o en previsió de noves degradacions.
Documentació gràfica i fotogràfica: croquis de situació del problema en
(●22) En les actuacions per aturar la degradació i en les de reconstrucció i/o

plantes i alçats i fotografies dels elements arquitectònics afectats.

reparació, s’indiquen les actuacions recomanades en els documents assenyalats amb
el núm. 5, 6, 7, 8, i 9 al punt 1.7 anterior i en el benentès que es tracta d’indicacions

3. Causes del problema

merament orientatives a considerar i valorar en la redacció del projecte arquitectònic

CAUSES BÀSIQUES: si fa el cas, relació de les causes bàsiques del problema.

corresponent.

6. Estudis i/o actuacions prèvies

CAUSES PRIMÀRIES: relació de les causes primàries del problema.

Si fa el cas, s’indiquen els estudis previs i/o les actuacions necessàries –
principalment assatjos, informes, dictàmens o excavacions arqueològiques- per

CAUSES SECUNDÀRIES: relació de les causes secundàries del problema.

a poder redactar el projecte corresponent al problema de que es tracti.
7. Àmbits recomanats

4. Evolució del problema

Àmbits mínims i àmbits òptims per a la redacció dels projectes respectius i per

Breu explicació del procés del problema des del seu origen.

a l’execució de les actuacions.

5. Actuacions recomanades (●22)
4.6.3 FIXES DE GESTIÓ

ACTUACIONS DE NIVELL 1
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&RQVHTHQWPHQW DPE HOV SXQWV  L  DQWHULRUV SRGHP DJUXSDU OHV
DFWXDFLRQV HQ OHV TXDWUH IDVHV G¶REUD TXH V¶H[SRVHQ D FRQWLQXDFLy HQ HO
EHQHQWqV TXH HV YROHQ H[HFXWDU OHV IDVHV LQGHSHQGHQWPHQW  L TXH HV VXSRVD
UHGDFWDWHOSURMHFWHEjVLFGHODUHVWDXUDFLyGHODWRWDOLWDWGHOWHPSOHFRQWHPSODQW
GHPDQHUDJOREDOHOVSXQWVLHOTXHV¶H[SUHVVDDOSXQW
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GH9LFFRQVWHQGH ODUHGDFFLyLRODUHFRSLODFLyGHOVHVWXGLVLGRFXPHQWVTXH
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,GHQWLILFDFLyLDQjOLVLTXDOLWDWLXLTXDQWLWDWLXGHOHVSHGUHVLGHOVPRUWHUVDL[t
FRP GHO SK SHU D GHWHUPLQDU HO FRQWLQJXW GH VDOV VROXEOHV HQ XQD IUHTXqQFLD
PtQLPD GH XQ DVVDLJ FDGD  P HQ HOV SDUDPHQWV L GH  DVVDWMRV HQ FDGD
HOHPHQWDUTXLWHFWzQLF






5, Lectura històrica i constructiva de totes les fàbriques de l’edifici del Temple.

arquitectònics executius cortresponents i d’haver realitzat les obres, segons
s’exposa a continuació:

6, Estudi crític dels materials i dels sistemes constructius emprats en les
actuacions de reconstrucció-restauració fetes al Temple en les etapes

4.7.2.1 PROJECTE BÀSIC GLOBAL I ESTUDIS PRÈVIS

assenyalades al punt 4.1.1.2 anterior: segona part, de 1882 fins avui.

Serà necessari el projecte bàsic global i la documentació mínima consistent
en la recopilació d’estudis i documents assenyalada al punt 4.7.1 anterior.

7, De la documentació d’aquest Pla Director es consideren continguts bàsics
per a la redacció del projecte global de restauració del Temple, els estudis que

4.7.2.2 PROJECTES ARQUITECTÒNICS

es relacionen a continuació:

A) Projecte executiu de consolidació i, si fa el cas, de confinament total o

A)La totalitat dels Capítols 1 al 4 del present Pla Director, sobre els temes

parcial dels fonaments del Temple incloent les margues naturals del terreny,

següents:

segons el projecte bàsic global i a la vista del dictàmen assenyalat amb el

1)ASPECTES

GENERALS,

2)ESTRUCTURA

DEL

LLOC,

3)DETERMINACIÓ DE L’ENTORN I 4)SOBRE EL TEMPLE ROMÀ.

número 1) al punt 4.7.1 anterior i de la fitxa 01 –continguda al punt 4.6 anterior-

B) Els Estudis apuntats a continuació, tots ells ressenyats al punt 1.7 del Pla

sobre desconfinament dels fonements i del terreny natural de fonamentació.

Ditector:

B) Projecte executiu de substitució de la coberta del Temple Romà, seguint

1)L’ESTUDI

HISTÒRIC,

2)REVISTA

AUSA,125

ANYS

DEL

DESCOBRIMENT DEL TEMPLE ROMÀ, 3)TEMPLE ROMÀ I PALAU DELS
MONTCADA, MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ, ESTAT DE CONSERVACIÓ I
SUGGERIMENTS DE RESTAURACIÓ, 4)TEMPLE ROMÀ, ESTAT DE
CONSERVACIÓ,

DIAGNOSI

DE

PATOLOGIES

I

PROPOSTES

DE

el pendent del frontó, i suprimint l’escopidor perimetral de zinc actual, segons el
projecte básic global i a la vista de l’informe assenyalat amb el número 2) al
punt 4.7.1 anterior i de la fitxa 18 –continguda al punt 4.6 anterior- sobre els
degoters i l’estat deficient de l’estructura de la coberta.

INTERVENCIÓ, 5)ESTUDI GEOTÈCNIC DEL TERRENY ON RECOLZEN LES
RESTES DEL MUR NORD DEL PALAU DELS MONTCADA DE VIC.

4.7.2.3 OBRES

1. Realització de l’obra de consolidació i, si fa el cas, de confinament total o

4.7.1.2 PROJECTE

parcial dels fonaments del Temple incloent les margues naturals del terrany,

PROJECTE BÀSIC GLOBAL definit al punt 4.5.2.1 anterior

segons el projecte executiu A).

2. Realització de l’obra de substitució de la coberta del temple romà, segons el
4.7.2

FASE I.

projecte executiu B).

ACTUACIONS DE PRIMER NIVELL .

RESTABLIR.
Per assolir el PRIMER NIVELL d’actuació definit al punt 4.5.5.1 anterior:
RESTITUIR LA SEGURETAT I LA SALUBRITAT A L’EDIFICI, amb prioritat

4.7.3

FASE II.

ACTUACIONS DE SEGON NIVELL.

ATURAR.

absoluta.
Caldrà disposar del projecte bàsic global i dels estudis prèvis –assatjos,

Per assolir el SEGON NIVELL d’actuació

informes, dictàmens

ATURAR QUALSEVOL DEGRADACIÓ

i/o excavacions arqueològiques-, dels projectes

definit al punt 4.5.5.2 anterior:

QUE S’ESTIGUI PRODUÏNT EN

CONTINUITAT SOBRE ELS ELEMENTS I/O SOBRE EL CONJUNT DE
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L’EDIFICI DEGUDA A CAUSES PRIMÀRIES CONTROLABLES, amb prioritat

conseqüència d’una servitud aparent de desguàs-, amb connexió a la xarxa de

immediata després de les actuacions del primer nivell.

clavegueram existent en dos punts: al carrer del Pare Xifré i a la plaça de la
Pietat, segons el projecte executiu C).

Caldrà disposar dels estudis prèvis –assatjos, informes, dictàmens
excavacions

arqueològiques-,

dels

projectes

arquitectònics

i/o

executius

cortresponents i d’haver realitzat les obres, segons s’exposa a continuació:

4.7.4

FASE

III.

ACTUACIONS

DE

TERCER

NIVELL.

RESTAURAR.

4.7.3.1 ESTUDIS PRÈVIS
A més dels estudis prèvis corresponents a la Fase I anterior -projecte bàsic

Per assolir el TERCER NIVELL d’actuació

global i la documentació mínima consistent en la recopilació d’estudis i

ATURAR I/O NEUTRALITZAR TOTES LES DEGRADACIONS PRODUÏDES

documents assenyalada al punt 4.7.1 anterior-, serà necessari ampliar-los

PER

segons es relaciona a continuació:

SECUNDÀRIES;

a) Excavació arqueològica –incloent l’aixecament 3D de les restes
arqueològiques destapades i de la topografia del terreny resultant- als espais
lliures situats entre el Temple Romà i els murs del Palau dels Montcada
explorant la possibilitat de drenatge de tot el jardí i del traçat de dos conductes
de drenatge i desguàs: un vers el carrer del pare Xifré –en la direcció angle
nord-oest, angle nord-est del Palau- i l’altre vers la plaça de la Pietat –en la

CAUSES

I

NO

CONTROLABLES

RECONSTRUIR

I/O

I

PER

REPARAR

CAUSES
ALGUNES

INTERVENCIONS ANTIGUES NO COMPATIBLES, A LA MANERA COM
S’HA EXPOSAT EL TEMA ALS PUNTS 4.2.1 i 4.3.2 ANTERIORS; AIXÍ COM
TAMBÉ ELS DESPERFECTES QUE CALGUI, PRODUÏTS PER LES
DEGRADACIONS O PER QUALSEVOL ALTRE MOTIU EN ELS ELEMENTS
ARQUITECTÒNICS DEL MONUMENT, amb prioritat immediata després de
les actuacions del segon nivell.
Caldrà disposar dels estudis prèvis –assatjos, informes, dictàmens

direcció angle nord-oest, angle sud-oest del Palau-.

excavacions

arqueològiques-,

dels

projectes

arquitectònics

i/o

executius

cortresponents i d’haver realitzat les obres, segons s’exposa a continuació:

4.7.3.2 PROJECTES ARQUITECTÒNICS

C) Projecte executiu per el drenatge de les aigües de pluja del jardí comprès
entre el Temple Romà i el Palau i de les que provenen de part de la coberta
de l’església de la Pietat –segons conseqüència d’una servitud aparent de
desguàs-, amb connexió a la xarxa de clavegueram existent en dos punts: al
carrer del Pare Xifré i a la plaça de la Pietat segons les possibilitats derivades
de l’excavació arqueològica a), a la vista del projecte bàsic global i de les fitxes
02, 03 i 04 –contingudes al punt 4.6 anterior- sobre humitats per capil·laritat i
per escorrentia.
4.7.3.3

PRIMÀRIES

definit al punt 4.5.5.3 anterior:

4.7.4.1

ESTUDIS PRÈVIS

A més de disposar dels estudis prèvis corresponents a la Fase I anterior projecte bàsic global i la documentació mínima consistent en la recopilació
d’estudis i documents assenyalada al punt 4.7.1 anterior-, serà necessari
ampliar-los segons es relaciona a continuació:

e) Els que demani el projecte executiu d’aquesta fase i s’aconsella, com a
mínim, els indicats a les fitxes corresponents -compreses al punt 4.6 anteriorque no constin als assenyalats en la documentació mínima relacionada al punt

OBRES

3. Realització del drenatge de les aigües de pluja del jardí i de les que
provenen de part

de la coberta de l’església de la Pietat – segons
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4.7.1. En qualsevol cas, la realització dels estudis prèvis necessaris, es
consideraran inclosos en el procés de redacció del projecte executiu.
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4.7.4.2

D) 17.Projecte de millora als accessos al soterrani; tant l’interior com

PROJECTES ARQUITECTÒNICS

D) El projecte executiu corresponent a aquesta fase es redactarà

l’exterior. Fitxa 25.

desenvolupant el projecte bàsic global –com s’indica als punts 1.6.2.1, 1.6.2.2,
i 4.5.2. anteriors-, i a la vista dels estudis prèvis –segons el punt anterior

(●22) En cas d’obtar per una sola intervenció, els 17 capítols es desenvoluparan en el

4.7.4.1-, i de les fitxes contingudes al punt 4.6 .

projecte executiu únic.

En qualsevol cas, el projecte executiu haurà de desenvolupar, com a mínim, els
continguts que es desprenen de les fitxes corresponets. En resulten els 17
capítols següents: (●22)

4.7.4.3 OBRES

D) 1. Neteja generalitzada de totes les façanes. Fitxes 03 i 19.

Les corresponents al projecte executiu D) comprenent els 17capítols següents,

D) 2. Eliminació de biofilms i plantes vives. Fitxes 21 i 22.

numerats del 4 al 20. (●23)

D) 3. Eliminació de les “crostes negres”. Fitxa 20.

4. /1. Neteja generalitzada de totes les façanes. Fitxes 03 i 19.

D) 4. Restauració no generalitzada de l’arquitrau. Fitxa 09.

5. /2. Eliminació de biofilms i plantes vives. Fitxes 21 i 22.

D) 5. Restauració no generalitzada dels carreus de pedra. Fitxes 06 i 08.

6. /3. Eliminació de les “crostes negres”. Fitxa 20.

D) 6. Restauració generalitzada dels carreuons de pedra. Fitxa 11.

7. /4. Restauració no generalitzada de l’arquitrau. Fitxa 09.

D) 7. Restauració o substitució no generalitzada de reparacions

8. /5. Restauració no generalitzada dels carreus de pedra. Fitxes 06 i 08.

modernes no integrades. Fitxa 24.

9. /6. Restauració generalitzada dels carreuons de pedra. Fitxa 11.

D) 8. Restauració no generalitzada dels morters que imiten carreus i

10. /7. Restauració o substitució no generalitzada de reparacions

carreuons, especialment en la façana sud i també segons estableixi el
projecte de reforma d’accés al soterrani del que parla la fitxa 25. Fitxa 17.
D) 9. Restauració no generalitzada dels morters de junta. Fitxa 16.

modernes no integrades. Fitxa 24.

11. /8. Restauració no generalitzada dels morters que imiten carreus i

D) 10.Restauració no generalitzada dels fonaments. Fitxa 05.

carreuons, especialment en la façana sud i segons estableixi el projecte

D) 11.Restauració no generalitzada dels frontons, frisos i cornises. Fitxa 10.

de reforma d’accés al soterrani. Fitxa 17.

D) 12.Restauració de les motllures del basament de les columnes de l’atri.

12. /9. Restauració no generalitzada dels morters de junta. Fitxa 16.

Fitxa 15.

13. /10.Restauració no generalitzada dels fonaments. Fitxa 05.

D) 13.Restauració de les columnes i prolongació del basament. Fitxa 13.

14. /11.Restauració no generalitzada dels frontons, frisos i cornises. Fitxa 10.

D) 14.Restauració no generalitzada de l’escalinata. Fitxa 14.

15. /12.Restauració de les motllures del basament de les columnes de l’atri.

D) 15.Restauració dels desperfectes causats pels ocells i tancament dels

Fitxa 15.

forats a la façana. Fitxa 23.
D) 16.Restauració generalitzada de la cornisa de remat del podi i consolidació

16. /13.Restauració de les columnes i prolongació del basament. Fitxa 13.

del capitell original romà i de les dues bases de les pilarstre nord-est i

17. /14.Restauració no generalitzada de l’escalinata. Fitxa 14.

sud-est. Fitxes 07 i 12. Aquest projecte té prioritat absoluta d’acord

18. /15.Restauració dels desperfectes causats pels ocells i tancament dels

amb el punt 4.7.4 següent.

forats a la façana. Fitxa 23.
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19. /16.Restauració generalitzada de la cornisa de remat del podi i consolidació

per despreniment i per disgregació de la pedra de Folgueroles amb que estan

del capitell original romà i de les dues bases de les pilastres nord-est i

construïts. En aquest sentit, encara que s’han inclòs aquestes actuacions en el

sud-est. Fitxes 07 i 12. Aquestes obres tenen prioritat absoluta

tercer nivell d’actuacions degut a la tipologia d’actuacions de restauració, se’ls

d’acord amb el punt 4.7.6 següent.

hi haurà de donar la mateixa prioritat que a les actuacions del primer nivell
i, fins i tot, prioritat d’urgència en cas que no s’executés el primer nivell de
forma immediata.

20. /17.Obres de millora als accessos al soterrani; tant a l’interior com a
l’exterior. Fitxa 25.
(●23) La numeració dels capítols d’obra a realitzar comença amb el número 4 per a

4.7.7 RELACIÓ TOTAL DELS TREBALLS PRÈVIS A REALITZAR.

tenir en compte els tres capítols d’obra contemplats en els nivells anteriors. No

4.7.7.1 RELACIONATS A LES ACTUACIONS PRÈVIES. PUNT 4.7.1

obstant, s’ha mantingut la referència als projecetes executius corresponents.

1, Dictàmen sobre la seguretat de la fonamentació del Temple Romà
comprenent també les margues naturals del terreny i especialment sobre la
4.7.5

FASE IV.

necessitat de confinament total o parcial dels fonaments i de les margues.

ACTUACIONS DE QUART NIVELL.

PREVENIR

2, Informe sobre l’estat de la coberta del Temple.

Comprèn les actuacions que tenen per finalitat prevenir la reaparició dels
vells desperfectes

i/o com a precaució de noves degradacions en els

elements arquitectònics a mesura que es vagin portant a terme els nivells

3, Aixecament fotogramètric en plantes, alçats –interiors i exteriors- i seccions
de l’edifici del Temple i de les restes del Palau dels Montcada.

d’actuació anteriors.
Resultaran de l’aplicació d’un programa de manteniment a definir en els

4, Lectura històrica i constructiva de totes les fàbriques de l’edifici del Temple.

projectes arquitectònics corresponents a les actuacions que correspongui i la
seva prioritat serà màxima , però condicionada a l’execució de les
actuacions.

5, Identificació i anàlisi qualitatiu i quantitatiu de les pedres i dels morters, així
com del ph per a determinar el contingut de sals solubles, en una frequència
mínima de un assaig cada 5 m2 en els paraments i de 2 assatjos en cada
element arquitectònic.

4.7.6 EXCEPCIÓ EN LA PRIORITAT PELS ELEMENTS DE GRAN

SIGNIFICAT EN PERILL.

6, Estudi crític dels materials i dels sistemes constructius emprats en les

Com s’ha presentat al punt 4.4.4 anterior, és necessari tractar amb prioritat

actuacions de reconstrucció-restauració fetes al Temple en les etapes

absoluta i, fins i tot, amb urgència, la restauració de la cornisa del podi a la

assenyalades al punt 4.1.1.2 anterior: segona part, de 1882 fins avui.

part de la cel·la, les dues bases de les antes nord-est i sud-est de la façana sud
de la cel·la, i el capitell de l’anta del cantó nord-est de la cel·la degut a que són

7, PROJECTE BÀSIC GLOBAL definit al punt 4.5.2.1 anterior.

elements arquitectònics originals de l’època romana i en perill de desaparició
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4.7.7.2 RELACIONATS A LA FASE I. PUNT 4.7.2.

A) Projecte executiu de consolidació i, si fa el cas, de confinament total o
parcial dels fonaments del Temple incloent les margues naturals del terreny,

4.7.1 anterior. En qualsevol cas, la realització dels estudis prèvis necessaris, es

segons el projecte bàsic global i a la vista del dictàmen assenyalat amb el

consideraran inclosos en el procés de redacció del projecte executiu.

número 1) al punt 4.7.1 anterior i de la fitxa 01 –continguda al punt 4.6 anterior4.7.7.5

sobre desconfinament dels fonements i del terreny natural de fonamentació.

PROJECTES ARQUITECTÒNICS

B) Projecte executiu de substitució de la coberta del Temple Romà,

D) El projecte executiu corresponent a aquesta fase es redactarà

seguint el pendent del frontó, i suprimint l’escopidor perimetral de zinc actual,

desenvolupant el projecte bàsic global –com s’indica als punts 1.6.2.1, 1.6.2.2,

segons el projecte básic global i a la vista de l’informe assenyalat amb el

i 4.5.2. anteriors-, i a la vista dels estudis prèvis –segons el punt anterior

número 2) al punt 4.7.1 anterior i de la fitxa 18 –continguda al punt 4.6 anterior-

4.7.4.1-, i de les fitxes contingudes al punt 4.6 .

sobre els degoters i l’estat deficient de l’estructura de la coberta.
4.7.7.3 RELACIONATS A LA FASE II. PUNT 4.7.3

a) Excavació arqueològica –incloent l’aixecament 3D de les restes
arqueològiques destapades i de la topografia del terreny resultant- als espais
lliures situats entre el Temple Romà i els murs del Palau dels Montcada
explorant la possibilitat de drenatge de tot el jardí i del traçat de dos conductes
de drenatge i desguàs: un vers el carrer del pare Xifré –en la direcció angle
nord-oest, angle nord-est del Palau- i l’altre vers la plaça de la Pietat –en la
direcció angle nord-oest, angle sud-oest del Palau-.

C) Projecte executiu per el drenatge de les aigües de pluja del jardí comprès
entre el Temple Romà i el Palau i de les que provenen de part de la coberta
de l’església de la Pietat –segons conseqüència d’una servitud aparent de
desguàs-, amb connexió a la xarxa de clavegueram existent en dos punts: al
carrer del Pare Xifré i a la plaça de la Pietat segons les possibilitats derivades
de l’excavació arqueològica a), a la vista del projecte bàsic global i de les fitxes
02, 03 i 04 –contingudes al punt 4.6 anterior- sobre humitats per capil·laritat i
per escorrentia.
4.7.7.4 RELACIONATS A LA FASE III. PUNT 4.7.4

e) Els que demani el projecte executiu d’aquesta fase i s’aconsella, com a
mínim, els indicats a les fitxes corresponents -compreses al punt 4.6 anteriorque no constin als assenyalats en la documentació mínima relacionada al punt
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4.8

JUSTIFICACIÓ

DE

PREUS

DE

LES

ACTUACIONS

CONCRETES A REALITZAR PER FASES D’OBRA AL TEMPLE
ROMÀ.
Es fa constar que els preus de restauració, rehabilitació i d’obra nova estimats,
ho són amb l’objectiu de realitzar una proposta de pla director i que els
pressupostos reals hauran de ser conseqüència dels corresponents projectes

4.8.1.1-2 INFORME SOBRE L’ESTAT DE LA COBERTA DEL TEMPLE.
Informe ja realitzat i incorporat en la

documentació annexa d’aquest pla

director.

executius.
També es fa constar que els procediments, materials i medis que s’han utilitzat
en el càlcul de costos de les partides d’obra, únicament s’han introduït en
aquest capítol per determinar una estimació de costos; i que les partides reals
només les podrà establir el projecte arquitectònic corresponent.

4.8.1.1-3 AIXECAMENT FOTOGRAMÈTRIC EN PLANTES, ALÇATS –
INTERIORS I EXTERIORS- I SECCIONS DE L’EDIFICI DEL TEMPLE I DE
LES RESTES DEL PALAU DELS MONTCADA.
Adoptem els costos de la oferta feta per l’empresa CENTUM per els següents
treballs:
Aixecament Fotogramètric del temple romà de Vic:

4.8.1 VALORACIÓ DE LES ACTUACIONS PRÈVIES

1-Treball de camp: 2.122€
2-Delineació CAD alçats exteriors: 1.100€ + IVA

4.8.1.1 RECOPILACIÓ D’ESTUDIS I DOCUMENTS

3-Delineació CAD plantes: 650€ + IVA
4-Delineació CAD seccions i alçats interiors: 834 € + IVA

4.8.1.1-1 DICTAMEN SOBRE LA SEGURETAT DE LA FONAMENTACIÓ DEL
TEMPLE ROMÀ COMPRENENT TAMBÉ LES MARGUES NATURALS DEL
TERRENY I ESPECIALMENT SOBRE LA NECESSITAT DE CONFINAMENT
TOTAL O PARCIAL DELS FONAMENTS I DE LES MARGUES.

Total: (2122+1100+650+834) = 4.706,00 € + IVA
(Increment del 10% per imprevistos) = 5176,60 € + IVA
Adoptem: 5.200,00 + IVA

Recollida de tres mostres i assaig a laboratori: 700€ + IVA
Davant l’absència de barems oficials, s’ha utilitzat com a mètode recurrent els
antics barems orientatius d’honoraris d’arquitecte, avui sense vigència, amb el
coeficients actualitzats a l’any 2016.

4.8.1.1-4 IDENTIFICACIÓ I ANÀLISI QUALITATIU I QUANTITATIU DE LES
PEDRES I DELS MORTERS, AIXÍ COM DEL PH PER A DETERMINAR EL
CONTINGUT DE SALS SOLUBLES, EN UNA FREQÜÈNCIA MÍNIMA DE UN

Dictamen: (525 x 1,43)= 750,75 € + IVA

ASSAIG CADA 15 M2 EN ELS PARAMENTS I DE 2 ASSAJOS EN CADA
ELEMENT ARQUITECTÒNIC.

Total: 1.450,75 € + IVA

Considerem les següents partides agafant els preus de l’ITeC i estimant

Adoptem: 1.500,00 € + IVA

algunes partides per hores:
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- Determinació per anàlisi química, del contingut de clorurs expressat en ions Cl

INTERVENCIONS ARQUEOLÒGIQUES.

d'una mostra de ciment, segons la norma UNE-EN 196-2

Seguiment arqueològic 500€ + IVA

83,21 €/ut x 25 mostres = 2.080,25€ + IVA
( 20 anàlisis entre morters i pedres, i 5 en elements )
- 16 hores de grua a 50 euros l’hora inclòs operari = 800 € +IVA
- 16 hores d’agafar mostres x 2 restauradors x 23,34 €/h = 746,88€ +IVA

4.8.1.1-7 RECOPILACIÓ D'ESTUDIS

- Redacció de memòria ( 8 hores x 30€/h) = 240,00€ +IVA

Sense valoració per estar ja realitzats.

Total= 3.867,13€ + IVA
Adoptem: 3.850,00 € + IVA
4.8.1.1-8 ESTUDI GEOTÈCNIC PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE PER
INTERVENCIONS ARQUEOLÒGIQUES.

A LA CONSOLIDACIÓ DE LA FONAMENTACIÓ DEL TEMPLE ROMÀ:

Seguiment arqueològic 500€ + IVA

Considerem 3 proves dinàmiques de penetració dinàmica, presa de mostres,
assaig de laboratori i informe tècnic.
Adoptem 1200€ + IVA

4.8.1.1-5 LECTURA HISTÒRICA I CONSTRUCTIVA

DE TOTES LES
4.8.1.2 PROJECTE BÀSIC GLOBAL definit al punt 4.5.2.1 anterior.

FÀBRIQUES DE L’EDIFICI DEL TEMPLE.
Considerem els honoraris per hora, que inclouen el material gràfic i memòria
següent: 35€/hora x 52 hores = 1.820,00€ + IVA

PROJECTE BÀSIC GLOBAL AMB ELS SEGÜENTS BLOCS:

Adoptem: 1.820,00 € + IVA

- Projecte per a la substitució de la coberta del temple romà.
- Projecte per a la consolidació de la fonamentació del temple romà.
- Projecte de restauració del temple romà.

4.8.1.1-6

ESTUDI

CRÍTIC

DELS

MATERIALS

I

DELS

SISTEMES

4.8.1.2-1 Projecte per a la substitució de la coberta del temple romà.

CONSTRUCTIUS EMPRATS EN LES ACTUACIONS DE RECONSTRUCCIÓ-

Davant l’absència de barems oficials, s’ha utilitzat com a mètode recurrent els

RESTAURACIÓ FETES AL TEMPLE EN LES ETAPES ASSENYALADES AL

antics barems orientatius d’honoraris d’arquitecte, avui sense vigència, amb el

PUNT 4.1.1-2 ANTERIOR: SEGONA PART, DE 1882 FINS AVUI.

coeficients actualitzats a l’any 2016, una superfície d’actuació de 227,5m2 i un

- 8 hores d’agafar mostres x 2 restauradors x 23,34 €/h = 373,44€ +IVA

PEM entre 70.000 i 100.000 €, considerem uns honoraris totals d’un 14,70 %

- 8 hores de grua a 50 euros l’hora inclòs operari = 400 € +IVA

del PEM de les Obres.

- 114 hores d’arquitecte x 35 €/h = 3.990,00€ +IVA
Total= 4.763,44€ + IVA

Honoraris totals d’arquitecte per projecte i direcció:

Adoptem: 4.775,00 € + IVA

PEM: (421 €/m2 x 227,5 m2)/1.19 = 80.485,29€ + IVA
80.485,29€ / 1.02 (de Seguretat i Salut) = 78.907,15€ + IVA
(PEM justificat al punt 4.8.2.3-2 d’aquesta memòria)
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(78.907,15€ x 14,70/100)= 11.599,35€ + IVA

Honoraris d’aparellador:

(Increment del 15% per dificultat)

Direcció d’execució de d’obra 1.638,00€ + IVA

Adoptem: 13.300,00 € + IVA que es desglossen de la següent manera:

Coordinador de seguretat i salut (0,37% de 1.820,00): 673,40€ + IVA

Projecte Bàsic (35% de 13.300) = 4.655,00€ + IVA

Total direcció d’execució de d’obra + CSS = 2.311,40€ + IVA

Projecte Executiu (30% de 13.300) = 3.990,00€ + IVA
Direcció d’obra (35% de 13.300)= 4.655,00€ + IVA
4.8.1.2-3 Projecte de restauració del temple romà.

Estudi bàsic de seguretat i salut = 300€ + IVA

Davant l’absència de barems oficials, s’ha utilitzat com a mètode recurrent els
Honoraris d’aparellador:

antics barems orientatius d’honoraris d’arquitecte, avui sense vigència, amb el

Direcció d’execució de d’obra 4.189,50€ + IVA

coeficients actualitzats a l’any 2016, amb un PEM entre 150.000 i 200.000 €,

Coordinador de seguretat i salut (0,37% de 4.655,00): 1.722,35€ + IVA

considerem uns honoraris totals d’un 13,65 % del PEM de les Obres.

Total direcció d’execució de d’obra + CSS = 5.911,85€ + IVA
Honoraris totals d’arquitecte per projecte i direcció:
4.8.1.2-2 Projecte per a la consolidació de la fonamentació del temple romà.

PEM: (217.428,35€)/1.19 = 182.712,90€

Davant l’absència de barems oficials, s’ha utilitzat com a mètode recurrent els

182.712,90€ / 1.02 (de Seguretat i Salut) = 179.130,29€

antics barems orientatius d’honoraris d’arquitecte, avui sense vigència, amb el

Honoraris d’arquitecte: (179.130,29€ x 13,65 /100)= 24.451,28€ + IVA

coeficients actualitzats a l’any 2016, amb un PEM fins a 50.000 €, considerem

(Increment del 20% per dificultat)

uns honoraris totals d’un 15,75 % del PEM de les Obres.

24.451,28€ * 1.2 = 29.341,54 €
Adoptem: 29.500,00 € + IVA que es desglossen de la següent manera:

Honoraris totals d’arquitecte per projecte i direcció:

Projecte Bàsic (35% de 29.500) = 10.325,00€ + IVA

PEM: (742 €/ml x 40 ml)/1.19 = 24.941,18 €

Projecte Executiu (30% de 29.500) = 8.850,00€ + IVA

24.941,18€/1.02 = 24.452,13 €

Direcció d’obra (35% de 29.500)= 10.325,00€ + IVA

(PEM justificat al punt 4.8.2.3-1 d’aquesta memòria)
Honoraris d’arquitecte: (24.452,13 € x 15,75 /100)= 3.851,21 € + IVA

Estudi bàsic de seguretat i salut= (10.325,00 x 0.16) = 1.652,00€ + IVA

Quantitat mínima: 3.150 x 1.43 = 4.504,50 € + IVA

Adoptem 300€ + IVA

(Increment del 15% per dificultat)
Adoptem: 5.200,00 € + IVA que es desglossen de la següent manera:

Honoraris d’aparellador:

Projecte Bàsic (35% de 5.200) = 1.820,00€ + IVA

Direcció d’execució de d’obra 8.776,25€ + IVA

Projecte Executiu (30% de 5.200) = 1.560,00€ + IVA

Coordinador de seguretat i salut (0,37% de 10.325,00): 3.820,25€ + IVA

Direcció d’obra (35% de 5.200)= 1.820,00€ + IVA

Total direcció d’execució de d’obra + CSS = 12.596,50€ + IVA

Estudi bàsic de seguretat i salut= 300€ + IVA
Honoraris d’arqueòleg:
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Aquesta partida s’ha estimat amb una durada de l’obra de 340 dies i una visita

4.8.2.2. B) PROJECTE EXECUTIU DE SUBSTITUCIÓ DE LA COBERTA DEL

setmanal de 3 hores per el seguiment i de 1,5 hores per a la redacció de la

TEMPLE ROMÀ, SEGUINT EL PENDENT DEL FRONTÓ, I SUPRIMINT

memòria, en resulta els següent:

L’ESCOPIDOR PERIMETRAL DE ZINC ACTUAL, SEGONS EL PROJECTE
BÁSIC GLOBAL I A LA VISTA DE L’INFORME ASSENYALAT AMB EL

48 setmanes x 4,5 hores x 23€/hora = 4.968,00€ + IVA

NÚMERO 2) AL PUNT 4.7.1 ANTERIOR I DE LA FITXA 18 –CONTINGUDA AL

Adoptem: 5.000,00 € + IVA

PUNT 4.6 ANTERIOR- SOBRE ELS DEGOTERS I L’ESTAT DEFICIENT DE
L’ESTRUCTURA DE LA COBERTA.

TOTAL HONORARIS D’ARQUITECTE PER EL PROJECTE BÀSIC GLOBAL

Veure el punt 4.8.1.2-1 anterior

4.655€ +300€ + 1.820€ + 300€ +10.325 = 17.700,00 € + IVA
Adoptem: 17.700,00 € + IVA
4.8.2.3 OBRES
4.8.2.3-1 REALITZACIÓ DE L’OBRA DE CONSOLIDACIÓ I, SI FA EL CAS,

4.8.2 VALORACIÓ DE LES ACTUACIONS DE PRIMER NIVELL.

DE CONFINAMENT TOTAL O PARCIAL DELS FONAMENTS DEL TEMPLE

RESTITUIR LA SEGURETAT I LA SALUBRITAT A L’EDIFICI.

INCLOENT LES MARGUES NATURALS DEL TERRANY, SEGONS EL
PROJECTE EXECUTIU A).

4.8.2.1 PROJECTE BÀSIC GLOBAL I ESTUDIS PRÈVIS

A falta del projecte corresponent que determini la millor solució constructiva,

Sense valoració perquè se suposa realitzat a la fase anterior.

només als efectes de fer una estimació de costos, considerem les següents
partides agafant els preus de l’ITeC:

4.8.2.2 PROJECTES ARQUITECTÒNICS
4.8.2.2. A) PROJECTE EXECUTIU DE CONSOLIDACIÓ I, SI FA EL CAS, DE
CONFINAMENT TOTAL O PARCIAL DELS FONAMENTS DEL TEMPLE
INCLOENT LES MARGUES NATURALS DEL TERRENY, SEGONS EL
PROJECTE BÀSIC GLOBAL I A LA VISTA DEL DICTAMEN ASSENYALAT

Mur de contenció de formigó armat de 3 m d'alçària com a màxim i fins a 30 cm
de gruix, de formigó HA-25/B/10/IIa, abocat amb bomba, armadura AP500 S
d'acer en barres corrugades amb una quantia de 65 kg/m3 i encofrat
industrialitzat per a murs, vist.
378,91 €/m3 x (0.3m x 2m) x 40ml x 1.19 = 10.824,67€ + IVA

AMB EL NÚMERO 1) AL PUNT 4.8.1 ANTERIOR

Enderroc de fonament corregut de formigó armat, a mà i amb compressor i
Veure el punt 4.8.1.2-2 anterior

càrrega manual de runa sobre camió o contenidor:
20m3 x 188,73€/m3 x 1.19= 4.491,77 € + IVA
Substitució o modificació de pilars existents per adaptar-los al nou mur.
15 pilars x 450 € x1.19 = 8.032,50 + IVA
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Total: 23.345,94 € + IVA

A falta del projecte corresponent que determini la millor solució constructiva,

(Increment del 2 % de seguretat i salut i 25% per imprevistos, per possibles

només als efectes de fer una estimació de costos, considerem les següents

despeses d’execució no estimades i per grau de dificultat elevat)

partides agafant els preus de l’ITeC:

Total: 29.649,35 € + IVA

- Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per

Preu per ml: 29.649,35 € / 40ml = 741,23 €/ml

bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs

Adoptem: 742,00 €/ml + IVA

travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim
de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de
poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana,

INTERVENCIONS ARQUEOLÒGIQUES.
Prenem els costos d’intervenció arqueològica estudiats per l’arqueòleg Josep
Maria Vila per a cada actuació segons la potència mitjana prevista i les
dificultats previsibles. En aquest cas adoptem el preu m3 estudiat per el
seguiment arqueològic de l’obertura de rases per a la instal·lació de drenatges
a l’entorn del temple romà del programa d’intervencions arqueològiques del
document 1 (p.128-129) relacional al punt1.7 anterior.

inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un
recorregut total màxim de 20 km.
594 m2 x 6.36 €/m2 = 3.777,84 € + DG + BI + IVA
- Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments
de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs
travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim
de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de

Inclou excavació, direcció i memòria.

poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana,

Excavació:
1metre d’amplada x 1m màxim de profunditat x 40 ml x 43€/m3x1.19 =
2.046,80€ + IVA

inclosos

tots

els

elements

de

senyalització

normalitzats.

(0,1€/M2)

(CONSIDEREM 90 DIES)
594 m2 x 0,1 €/m2 x 90 dies = 5.346,00 € + DG + BI + IVA
- Enderroc de coberta amb teula àrab, inclòs estructura, a mà.

Direcció i memòria:

227,5 m2 x 31.7 €/m2 = 7.211,75€ + DG + BI + IVA

18,50 €/m3 x 40ml = 740 €

- Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a

Mínim 1.500,00 + IVA

instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de
capacita.

Total: 2.046,80 + 1.500,00 = 3.546,80 € + IVA

M3: (6,5*17,5*2)*0,1= 22.75 m3

Preu per ml: 3.546,80 € / 40ml = 88,67 €/ml + IVA

22.75 m3 x 32,56 31,70 €/m3 = 740,74€ + DG + BI + IVA

Adoptem: 90,00 €/ml + IVA

- Grua autopropulsada de 12 t (48,98 €/h)
11hores x 48,98 €/h = 538,78€ + DG + BI + IVA
- Encavallada fusta d'avet C24 acabat ribotat, amb parells, tornapuntes, tirant i

4.8.2.3-2 REALITZACIÓ DE L’OBRA DE SUBSTITUCIÓ DE LA COBERTA
DEL TEMPLE ROMÀ, SEGONS EL PROJECTE EXECUTIU B).

monjo, de 7x14 a 12x25 cm de secció, per a una llum de < 12 m, treballada al
taller, amb unions reforçades amb peces d'acer galvanitzat, i amb tractament
insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP1 (UNE-EN 351-1),
col·locada.
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M3: (0,2*0,4*6,5*2)*3 = 3,12m3
3.12m3 x 886,27 = 2.765,16 € + DG + BI + IVA

(Adoptem el preu mig entre els dos valors amb un increment del 10% per grau

- Oficial 1a fuster

de dificultat elevat.)

40 hores x 22,77 = 910,80 €+ DG + BI + IVA

(341,96 + 423,73)/2= 382,84€/m2 + IVA

- Ajudant

382,84 x 1.1 = 421,12 €/m2 + IVA

40 hores x 20,01 = 800,40 €+ DG + BI + IVA

Adoptem: 421,00€/m2 + IVA

- Coberta inclinada convencional, amb un pendent del 32%, de teula ceràmica
plana romana col·locada amb morter mixt elaborat a l'obra, sobre placa

INTERVENCIONS ARQUEOLÒGIQUES.

conformada bituminosa i empostissat de taulers de fusta amb aïllament de

Direcció i memòria:

panell sandwich de fusta i poliestirè extruït, amb cara exterior de tauler

Mínim 1.500,00 + IVA

aglomerat hidròfuga de 19 mm de gruix, poliestirè extruït de 60 mm de gruix i
cara interior amb tauler de partícules orientades (OSB) d'11 mm de gruix,
col·locat amb fixacions mecàniques i segellat de junts.
M2: (6,5*17,5*2) = 227,5 m2

4.8.3 VALORACIÓ DE LES ACTUACIONS DE SEGON NIVELL.

227,5 m2 x 106,16€/m2 = 24.151,40 €+ DG + BI + IVA

ATURAR LA DEGRADACIÓ.

- Planxa de coure de 0,82 mm de gruix i 90 cm de desenvolupament de secció
rectangular, col·locada amb peces especials.
ML: (18,7+18,7+11+11) = 59,4 ml

4.7.3.1 ESTUDIS PRÈVIS

59,4 ml x 115,08 €/ml = 6.835,75 €+ DG + BI + IVA
- 5% de despeses imprevistes.

4.8.3.1. a) EXCAVACIÓ ARQUEOLÒGICA.

53.078,62€ x 5 / 100 = 2.653,93€+ DG + BI + IVA

Intervencions arqueològiques.
Adoptem els costos d’intervenció arqueològica estudiats per l’arqueòleg Josep

Total despesa directa:

55.732,56 €

Maria Vila per a cada actuació segons la potència mitjana prevista i les

Despesa indirecta considerada 15%:( 55.732,56 x 15/100)= 8.359,88€

dificultats

Total PEM: 64.092,44€

arqueològiques del document 1 (p.128-129) relacional al punt1.7 anterior. Els

previsibles

en

cada

actuació

del

programa

d’intervencions

preus d’aquests estudi no inclouen el transport de terres a l’abocador, per això
PC= (PEM + 13% de DG + 6% de BI) + 2 % Seguretat i salut

agafem els preus de l’ITeC (Institut de Tecnologia de la Construcció de

PC: (64.092,44€ + 8.332,02 + 3.845,55) + 1.525,40 = 77.795,40€ + IVA

Catalunya) per a la Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o

Preu per m2: 77.795,40€ / 227,5m2 = 341,96 €/m2 + IVA

no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de
5 m3 de capacita, i en resulta el següent:

Comprovació del preu per m2 amb un projecte real de substitució de
coberta per una d’aïllada i ventilada construïda l’any 2011. Casa Parrella de

Excavació (Espai lliure entre el Temple Romà i els murs perimetrals del Palau

Torelló, 1000 m2 inclòs barbacanes. PC total sense IVA = 423,728,81€.

dels Montcada).

Preu per m2: 423,728,81€ / 1000 m2 = 423,73 €/m2 + IVA
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Extensió: 388 m2. Potència mitjana prevista: 1,1 m.

Total: (1300+980+835) = 3.115,00 € + IVA

Terres aportades amb posterioritat a les excavacions arqueològiques antigues:

(Increment del 10% per imprevistos) = 3426,50 € + IVA

388 m2 x 0,5 m: 174.6 m3

Adoptem: 3.500,00 + IVA

Sediment arqueològic in situ: 388 m2 x 0.6 m: 232.8 m3
Càlcul de cost:
- Extracció de terres d’amortització d’espais ja excavats: 43.09 €/m3 x 174,6
m3: 7.523,51 € + DG +BI + IVA

4.8.3.2 PROJECTES ARQUITECTÒNICS

: 7.523,51 € x 1.19 = 8.952,97 € + IVA

C) PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU PER EL DRENATGE DE LES AIGÜES DE

- Excavació: 89.83 €/m3 x 232.8 m3: 20.912.42 € + DG +BI + IVA

PLUJA DEL JARDÍ COMPRÈS ENTRE EL TEMPLE ROMÀ I EL PALAU I DE

: 20.912.42 x 1.19 = 24.885,77€ + IVA

LES QUE PROVENEN DE PART DE LA COBERTA DE L’ESGLÉSIA DE LA

- Direcció i memòria: 7.200 € + IVA

PIETAT

- Càrrega i transport de residus: 426,8m3 x32,56 x2 x1.19= 33.073,93 € + IVA

DESGUÀS-, AMB CONNEXIÓ A LA XARXA DE CLAVEGUERAM EXISTENT

–SEGONS CONSEQÜÈNCIA D’UNA SERVITUD APARENT DE

EN DOS PUNTS: AL CARRER DEL PARE XIFRÉ I A LA PLAÇA DE LA
Total: 74.112,68€ + IVA

PIETAT SEGONS LES POSSIBILITATS DERIVADES DE L’EXCAVACIÓ

(Increment del 10% per imprevistos i possibles despeses d’execució no

ARQUEOLÒGICA a), A LA VISTA DEL PROJECTE BÀSIC GLOBAL I DE LES

estimades)

FITXES 02, 03 I 04 –CONTINGUDES AL PUNT 4.6 ANTERIOR- SOBRE

Total: 74.112,68€ x 1,10 = 81.523,95 € + IVA

HUMITATS PER CAPIL·LARITAT I PER ESCORRENTIA..

Preu per m2: 81.523,95 € / 388 m2= 210,11 €/m2
Adoptem: 210,00 €/m2 + IVA

Davant l’absència de barems oficials, s’ha utilitzat com a mètode recurrent els
antics barems orientatius d’honoraris d’arquitecte, avui sense vigència, amb el
coeficients actualitzats a l’any 2016, i una superfície d’actuació de 388m2,
considerem uns honoraris totals d’un 15,23 % del PEM de les Obres.

4.8.3.1-a2) AIXECAMENT 3D DE LES RESTES ARQUEOLÒGIQUES ARA

PEM Drenatge (punt següent): (150,00 €/m2 / 1,19) x 388 m2 = 48.907,56 €

DESCOBERTES, TOPOGRAFIA DE LA POTÈNCIA MÀXIMA I AIXECAMENT

PEM Clavegueró (punt següent): (166,00 €/ml / 1,19) x 71 ml = 9.904,20 €

FOTOGRAMÈTRIC DEL TEMPLE.

Total PEM: 58.811,76 €

Adoptem els costos de la oferta feta per l’empresa CENTUM per els següents

Honoraris totals d’arquitecte per projecte i direcció: (58.811,76 € x 15,23/100):

treballs:

8.957,03€ + IVA
Adoptem: 9.000,00 + IVA

Aixecament 3D de la intervenció arqueològica realitzada a l'entorn del temple

Projecte Bàsic (35% de 9.000,00) = 3.150,00€ + IVA

romà de Vic:

Projecte Executiu (30% de 2.700,00) = 2.700,00€ + IVA

1-Treball de camp: 1.300 € + IVA

Direcció d’obra (35% de 9.000,00) = 3.150,00€ + IVA

3-Manipulació de l'objecte 3D: 980€ + IVA
4-Delineació CAD planta general de l'excavació: 835€ + IVA

Estudi bàsic de seguretat i salut = 300€ + IVA
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- Sorra de pedra per a drens:
Honoraris d’aparellador:

Volum: 0.5m x 388m2 = 194 m3 (310,4 tones)

Direcció d’execució de d’obra = 2.863,64€ + IVA

Densitat 1600kg/m3 i 18.02 €/tona

Coordinador de seguretat i salut (0,37% de 2.863,64): 1.059,55€ + IVA

Total (310,4 tones x 18.02 €/tona x 1.19) = 6.656,16 € + IVA

Total= 3.923,19€ + IVA

- Càrrega i transport de sorra
194 m3 x 36,85 x 1,19 = 8.507,19 € + IVA

INTERVENCIONS ARQUEOLÒGIQUES.

- Hores d’una parella d’operaris (Oficial 1a paleta i manobre)

Adoptem els costos d’intervenció arqueològica estudiats per l’arqueòleg Josep

42€/hora x 50hores = 2.100 € + IVA

Maria Vila segons la potència mitjana prevista i les dificultats previsibles del

Contemplem les següents partides d’una Coberta plana enjardinada

programa

extensiva convencional:

d’intervencions

arqueològiques

del

document

1

(p.128-129)

relacional al punt1.7 anterior. En aquest cas adoptem el preu m3 estudiat per el

- Membrana per a impermeabilització de cobertes GA-6 segons UNE 104402,

seguiment arqueològic de l’obertura de rases per a la instal·lació de drenatges

de dues làmines, de densitat superficial 7,9 kg/m2 formada per làmina de

a l’entorn del temple romà.

betum modificat LBM (SBS)-50/G amb una armadura FP de feltre de polièster

Inclou seguiment i memòria.

de 150 g/m2 i tractament antiarrels sobre làmina de betum modificat LBM
(SBS)-30-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2, adherides

Seguiment i memòria:

en calent, prèvia imprimació

18,50 €/m3 x 71ml = 1.313,50 €

33,54€/m2 x 388 m2 x1.19 =15.486,09 + IVA

Mínim 1.500,00€ + IVA

- Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 110 a

Adoptem: 1.500,00€ + IVA

130 g/m2, col·locat sense adherir
1.84€/m2 x 388 m2 x1.19 = 849,56+ IVA
- Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 190 a
200 g/m2, col·locat sense adherir

4.8.3.3 OBRES

2,16€/m2 x 388 m2 x1.19 = 997,32+ IVA

3. CONSTRUCCUIÓ DEL DRENATGE DE LES AIGÜES DE PLUJA DEL

- Grava de riu de 50 a 70 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada

JARDÍ I DE LES QUE PROVENEN DE PART

amb retroexcavadora petita i mitjans manuals

DE LA COBERTA DE

L’ESGLÉSIA DE LA PIETAT – SEGONS CONSEQÜÈNCIA D’UNA SERVITUD

0,15m x 388m2 x 120,52 €/m2 x1,19 =8.346,97+ IVA

APARENT

DE

- Làmina drenant i retenidora nodular de polietilè d'alta densitat, amb nòduls de

CLAVEGUERAM EXISTENT EN DOS PUNTS: AL CARRER DEL PARE XIFRÉ

20 mm d'alçària aproximada i una resistència a la compressió aproximada de

I A LA PLAÇA DE LA PIETAT, SEGONS EL PROJECTE EXECUTIU C).

180 kN/m2 , amb sobreeixidors a la part superior, col·locada sense adherir

A falta del projecte corresponent que determini la millor solució constructiva,

sobre parament horitzontal

només als efectes de fer una estimació de costos, considerem les següents

12,31€/m2 x 388 m2 x1.19 = 5.683,77+ IVA

partides agafant els preus de l’ITeC:

- Terra vegetal inclòs en la partida d’excavacions arqueològiques.

DE

DESGUÀS-,

AMB

CONNEXIÓ

A

LA

XARXA

Total: 47.564,32 € + IVA
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(Increment del 2 % de seguretat i salut i 20% per imprevistos, per possibles
despeses d’execució no estimades i per grau de dificultat elevat)

Total: 3.401,98 € + IVA

Total: 58.028,46 € + IVA

(Increment del 2 % de seguretat i salut i 20% per imprevistos, per possibles

Preu per m2: 58.028,46 € / 388 m2= 149,56 €/m2

despeses d’execució no estimades i per grau de dificultat elevat)

Adoptem: 150,00 €/m2 + IVA

Total: 4.150,42 € + IVA
Preu per ml: 4.150,42 € / 25ml = 166,02 €/ml
Adoptem: 166,00 €/ml + IVA

CONSTRUCCIÓ DEL DRENATGE DEL NOU SISTEMA DE DESGUÀS
D'AIGÜES DE PLUJA DE LA PIETAT. (CLAVEGUERÓ).
A falta del projecte corresponent que determini la millor solució constructiva,

4.8.4 VALORACIÓ DE LES ACTUACIONS DE TERCER NIVELL.

només als efectes de fer una estimació de costos, considerem les següents

RESTAURAR.

partides agafant els preus de l’ITeC:
- Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense

4.8.4.1 ESTUDIS PREVIS

pressió, de DN 250 mm i de SN 2 (2 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma

e) ELS QUE DEMANI EL PROJECTE EXECUTIU D’AQUESTA FASE.

UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a

En qualsevol cas, la realització dels estudis prèvis necessaris, es consideraran

30 cm per sobre del tub.

inclosos en el procés de redacció del projecte executiu

71,52€/ml x 25ml x 1,19 = 2127,72 € + IVA
- Increment de 10 €/ml per mitjans manuals.
10,00€/ml x 25ml x 1,19 = 297,5 € + IVA
- Paret per a pou circular de D=80 cm, de gruix 29 cm de maó calat,

4.8.4.2 PROJECTES ARQUITECTÒNICS

arrebossada i lliscada per dins i esquerdejat per fora amb morter mixt 1:0,5:4

D) El projecte executiu DE RESTAURACIÓ DEL Temple ROMÀ.

357,06 € x 1,19 = 424,90 € + IVA

En qualsevol cas, el projecte executiu haurà de desenvolupar, com a mínim, els

- Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega

continguts que es desprenen de les fitxes corresponents. En resulten els 17

manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (3,95€/m2). Connexió a

capítols següents:

claveguera existent (100€). Paviment amb peces de pedra natural calcària

D) 1. Neteja generalitzada de totes les façanes. Fitxes 03 i 19.

nacional amb una cara buixardada, preu alt, de 40 mm de gruix i de 1251 a

D) 2. Eliminació de biofilms i plantes vives. Fitxes 21 i 22.

2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 (122,51 €/m2).

D) 3. Eliminació de les “crostes negres”. Fitxa 20.

Solera de 20 cm de gruix de formigó d'ús no estructural de resistència a

D) 4. Restauració no generalitzada de l’arquitrau. Fitxa 09.

compressió15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20

D) 5. Restauració no generalitzada dels carreus de pedra. Fitxes 06 i 08.

mm, HNE-15/B/20, abocat des de camió (19,04 €/m2)

D) 6. Restauració generalitzada dels carreuons de pedra. Fitxa 11.

Per unitat (2.5m2): ((3,95 x 2) + 100 + (122,51 x 2) + (19,04 x 2))x1,19 =

D) 7. Restauració o substitució no generalitzada de reparacions

551,86 € + IVA
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modernes no integrades. Fitxa 24.
D) 8. Restauració no generalitzada dels morters que imiten carreus i

- Restaurador assistent 18,30 €/h

carreuons, especialment en la façana sud i també segons estableixi el
projecte de reforma d’accés al soterrani del que parla la fitxa 25. Fitxa 17.

- Repercussió de bastida: 83 €/ dia

D) 9. Restauració no generalitzada dels morters de junta. Fitxa 16.

Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per

D) 10.Restauració no generalitzada dels fonaments. Fitxa 05.

bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs

D) 11.Restauració no generalitzada dels frontons, frisos i cornises. Fitxa 10.

travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim

D) 12.Restauració de les motllures del basament de les columnes de l’atri.

de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de
poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana,

Fitxa 15.
D) 13.Restauració de les columnes i prolongació del basament. Fitxa 13.

inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un

D) 14.Restauració no generalitzada de l’escalinata. Fitxa 14.

recorregut total màxim de 20 km.

D) 15.Restauració dels desperfectes causats pels ocells i tancament dels

594 m2 x 6.36 €/m2 = 3.777,84 € + DG + BI + IVA
Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de

forats a la façana. Fitxa 23.
D) 16.Restauració generalitzada de la cornisa de remat del podi i consolidació

70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers,

del capitell original romà i de les dues bases de les pilastra nord-est i

tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm,

sud-est. Fitxes 07 i 12. Aquest projecte té prioritat absoluta d’acord

escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida

amb el punt 4.7.4 següent.

col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos
tots els elements de senyalització normalitzats. (0,1€/M2) (Segons els treballs

D) 17.Projecte de millora als accessos al soterrani; tant l’interior com

comptabilitzats s’estimen 340 dies CONSIDEREM 365 DIES)

l’exterior. Fitxa 25.

594 m2 x 0,1 €/m2 x 365 dies = 21.681,00 € + DG + BI + IVA
Total: 25.458,84 x 1.19= 30.296,02 + IVA

(Veure el punt 4.8.1.7 PROJECTE BÀSIC GLOBAL anterior)

Preu per dia de bastida: (30.296,02€ x 365 dies): 83,00 €/dia

4.8.4.3 OBRES DE RESTAURACIÓ DEL TEMPLE ROMÀ.

D)16. Restauració generalitzada de la cornisa de remat del podi i consolidació

Les corresponents al projecte executiu D) comprenent els 17capítols següents,

del capitell original romà i de les dues bases de les pilastra nord-est i sud-est.

numerats del 4 al 20.

fitxes 07 i 12. aquest projecte té prioritat absoluta d’acord amb el punt 4.7.4
anterior.

Adoptarem els següents preus de l’ITeC:
D)16.1 Restauració generalitzada de la cornisa de remat del podi (Fitxa

- Conservador- restaurador director de la intervenció 31,48 €/h

Temple Romà 07)
- Conservador-restaurador 23,34 €/h
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A falta del projecte corresponent que determini la millor solució constructiva,

14,93 €/Kg x 9, 36Kg = 139,74€ + DG+BI+IVA

només als efectes de fer una estimació de costos, considerem les següents

Total: (682,69€ + 139,74€) x 1.19 = 978,70 € + IVA

partides:

Adoptem el següent el preu per ml que utilitzarem en altres partides més
endavant:

-

Raspallat suau que elimini les concentracions de material poc o gens

adherit, evitant arrossegar altres coses que no siguin estrictament brutícia,

Consolidació aplicant silicat d’etil amb successives aplicacions
(978,70 € / 19.5 ml) = 50,19 €/ml + IVA

grans no adherits o escates de pedra que no corresponguin a la superfície
original de l'element.

- Tractament superficial amb producte hidrofugant:

19ml x 1 Hora de restaurador/ml x 23,34 €/hora = 455,13€ + DG+BI+IVA

19ml x 1 Hora de restaurador/ml x 23,34 €/hora = 455,13€ + DG+BI+IVA

455,13€ x 1,19 = 541,60 € + IVA

Hidrofugant: (2 capes x 19.5 = 39,0m2) (rendiment 0.2 Kg/m2)= 7, 8Kg

Adoptem el següent

10 €/Kg x 7, 8Kg = 78,00€ + DG+BI+IVA

preu per ml que utilitzarem en altres partides més

endavant:

Total: (455,13€ + 78,00€) x 1.19 = 634,42 € + IVA

Raspallat suau

Adoptem el següent el preu per ml que utilitzarem en altres partides més

(541,60 € 19,5 ml =) 27,77 € /ml + IVA

endavant:
Tractament superficial amb producte hidrofugant

- Injecció de caseinat de calci amb prèvia humectació de les parets de la

(634,42 € / 19.5 ml) = 32,53 €/ml + IVA

fissura i sense que el caseinat arribi a la superfície, de manera que la part més
externa de la fissura es pugui segellar amb un morter de calç amb un àrid
molt fi i dosificació 1:1.

Total: (27,77 € /ml+67,45 €/ml+50,19 €/ml+32,53 €/ml )= 177,95 €/ml + IVA

10ml x 2 Hores de restaurador/ml x 23,34 €/hora = 555,49€ + DG+BI+IVA

(Increment del 2 % de seguretat i salut i 25% per imprevistos, per possibles

Previsió de 10€ de material/ml x 10ml = 100€ + DG+BI+IVA

despeses d’execució no estimades i per grau de dificultat elevat)

Total: (555,49€ + 100€) x 1.19 = 674,49 € + IVA

Total: 225,99 €/ml

Adoptem el següent el preu per ml que utilitzarem en altres partides més

(225,99 €/ml x 19.5ml = 4.406,89 €)

endavant:

Adoptem: 226,00 €/ml + IVA

Injecció de caseinat de calci a les fissures, i segellat amb morter de calç
(674,49 € / 10 ml) = 67,45 €/ml + IVA
-

Consolidació selectiva a les zones de pedra disgregada, evitant un

D)16.2 Consolidació del tambor original romà

tractament generalitzat a les zones que no ho necessiten. Per això caldria

Adoptem els mateixos preus m2 que els de la cornisa per ml estudiats en el

aplicar silicat d’etil fins a la saturació, en successives aplicacions espaiades, al

punt anterior.

menys, 48 hores.

A falta del projecte corresponent que determini la millor solució constructiva,

19,5ml x 1,5 Hores de restaurador/ml x 23,34 €/hora = 682,69€ + DG+BI+IVA

només als efectes de fer una estimació de costos, considerem les següents

Silicat d’etil: (3 capes x 19.5 = 46,8m2) (rendiment 0.2 Kg/m2)= 9, 36Kg

partides:
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Adoptem el mateix preu m2 que el del raspallat suau; l’utilitzarem en altres
Raspallat suau:

partides més endavant:

27,77 € /m2 x 1,2 (increment de dificultat) x 3.5 m2 = 119,54€ + IVA

27,77 € /m2
27,77 € /m2 x 2,5 (increment de dificultat) x 2.4 m2 = 166,65€ + IVA

Consolidació aplicant silicat d’etil amb successives aplicacions:
50.19 €/m2 x 1,2 (increment de dificultat) x 3.5 m2 = 216,01€ + IVA

Consolidació aplicant silicat d’etil amb successives aplicacions:
50.19 €/m2 x 2,5 (increment de dificultat) x 2.4 m2 = 301,14€ + IVA

Tractament superficial amb producte hidrofugant:
32.53 €/m2 x 1,2 (increment de dificultat) x 3.5 m2 = 140,03€ + IVA

Tractament superficial amb producte hidrofugant:
32.53 €/m2 x 2,5 (increment de dificultat) x 2.4 m2 = 195,21€ + IVA

Total: 119,54€ + 216,01€ + 140,03€ = 475,58 €/m2
Preu per m2: 475,58 €/m2 / 3.58 m2 = 132.60 €/m2

Aixecament 3D o motllo i reproducció del capitell original:

(Increment del 2 % de seguretat i salut i 25% per imprevistos, per possibles

3000€ x 1.19 = 3.570€ + IVA

despeses d’execució no estimades i per grau de dificultat elevat)
132.60 €/m2 x 1.27 = 168.40 €/m2

Total: 166,65€ + 166,65€ + 301,14€ + 195,21€ + 3.570€ = 4.399,64€ + IVA

Adoptem: 169,00 €/ml + IVA

Preu per m2: (4.399,64€ / 2.4 m2) = 1.833,18 €/m2
(Increment del 2 % de seguretat i salut i 25% per imprevistos, per possibles
despeses d’execució no estimades i per grau de dificultat elevat)
1.833,18 €/m2 x 1.27 = 2.328,14 €/m2

D)16.3 Consolidació del capitell original romà.

Adoptem: 2.330,00 €/m2 + IVA

ADVERTIMENT: Es recorda el que s’ha dit al segon paràgraf del punt 4.8
anterior.
Adoptem els mateixos preus m2 que els de la cornisa per ml estudiats en el
punt anterior.

D16) 4 Bases de les pilastra nord-est i sud-est

A falta del projecte corresponent que determini la millor solució constructiva,

(Fitxa Temple Romà 12)

només als efectes de fer una estimació de costos, considerem les següents

Raspallat suau:

partides:

27,77 € /m2 x 1,2 (increment de dificultat) x 2,00 m2 = 66,66 € + IVA

Raspallat suau:

Consolidació aplicant silicat d’etil amb successives aplicacions:

27,77 € /m2 x 2,5 (increment de dificultat) x 2.4 m2 = 166,65€ + IVA

50.19 €/m2 x 1,2 (increment de dificultat) x 2,00 m2 = 120,46 € + IVA

(nota: 1,6m2 x 1,5 de coeficient de relleu=2,4m2)
Tractament superficial amb producte hidrofugant:
Rentat amb aigua i/o sabó neutre, o neteja amb sistema poc abrasiu.

32.53 €/m2 x 1,2 (increment de dificultat) x 2,00 m2 = 78,08 € + IVA
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(considerem 3 restauradors alhora)
Total: = 66,66 € + 120,46 € + 78,08 € = 265,20 €/m2

(326 hores de bastida / 8 hores dia x 7/5 dies per setmana)

Preu per m2: 265,20 €/m2 / 2,00 m2 = 132.60 €/m2

83,00 €/dia x 40,75 dies = 4.735,31€ + IVA

(Increment del 2 % de seguretat i salut i 25% per imprevistos, per possibles
despeses d’execució no estimades i per grau de dificultat elevat)

Total: 16.053,72€ + 11.109,84€ + 4.735,31€ = 31.898,87€ + IVA

132.60 €/m2 x 1.27 = 168.40 €/m2

(Increment del 2 % de seguretat i salut i 25% per imprevistos, per possibles

Adoptem: 175,00 €/m2 + IVA

despeses d’execució no estimades i per grau de dificultat elevat)
31.898,87 € x 1.27 = 40.511,56 € + IVA
Preu per m2: 40.511,56 € / 578 m2= 70,09 €/m2

Total D16) Restauració generalitzada de la cornisa de remat del podi i

Adoptem: 70,00 €/m2 + IVA

consolidació del capitell original romà i de les dues bases de les pilastra nordest i sud-est. fitxes 07 i 12. aquest projecte té prioritat absoluta d’acord amb el
punt 4.7.4 anterior.
Restauració de la cornisa d remat del podi: (226,00€/ml x 19,5 ml)

D)2. Eliminació de biofilms i plantes vives.

Restauració del tambó original romà: (169,00€/m2 x 3,58 m2)

(Fitxa Temple Romà 21 i 22)

Restauració capitell original romà: (2330,00€/m2 x 2,40 m2)

A falta del projecte corresponent que determini la millor solució constructiva,

Restauració bases de les pilastra nord-est i sud-est: (175,00€/m2 x 2,00 m2)

només als efectes de fer una estimació de costos, considerem les següents

4407,00 € +606,14 € +5592,00 € +350,00 € = 10.955,14 € +IVA

partides:

D)1. Neteja generalitzada de totes les façanes.

Tractament amb formaldehid:

(Fitxa Temple Romà 03 i 19)

27,77 € /m2 x 10.5 m2 x 2capes = 583,27€ + IVA

A falta del projecte corresponent que determini la millor solució constructiva,
només als efectes de fer una estimació de costos, considerem les següents

Material( Formaldehid al 5 o 10 %):

partides:

5€/m2 x 10.5 m2 x 2capes x 1.19 = 124,95 € + IVA

Raspallat suau:

Raspallat suau amb aigua i sabó:

27,77 € /m2 x 578 m2 = 16.053,72€ + IVA

27,77 € /m2 x 10.5 m2 x 2capes = 583,27€ + IVA

Rentat amb aigua i/o sabó neutre, o neteja amb sistema no abrasiu.

Eliminació completa de cada una de les plantes, incloses les arrels, sense

Considerem la fitxa Temple Romà 3 (78.5 x 2 degut al les motllures) + frontó +

malmetre els materials immediats. Si ocasionalment no fos possible l'extracció

entaulament = 200 m2

d'aquestes sense danys, es recomana la injecció de gasolina, que acuta com a

27,77 € /m2 x 200 m2 = 11.109,84€ + IVA

biocida no permanent.
Immediatament després s'hauria de segellar l'espai amb morter de calç per

Bastida:

evitar un nou creixement de plantes
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27,77 € /m2 x 4 hores = 111,10€ + IVA

Adoptem: 88,00 €/m2 + IVA

Total: 583,27€ + 124,95 € +583,27€ +111,10€ = 1.402,58 € + IVA
(Increment del 2 % de seguretat i salut i 25% per imprevistos, per possibles
despeses d’execució no estimades i per grau de dificultat elevat)

D)4. Restauració no generalitzada de l’arquitrau.

1.402,58 € x 1.27 = 1.781,28€ + IVA

(Fitxa Temple Romà 09)

Preu per m2: 1.781,28€ / 10.5 = 169.65 €/m2

A falta del projecte corresponent que determini la millor solució constructiva,

Adoptem: 170,00 €/m2 + IVA

només als efectes de fer una estimació de costos, considerem les següents
partides:
Raspallat suau: (inclòs en la neteja general)
27,77 € /ml x 0 ml = 0€ + IVA

D)3. Eliminació de les “crostes negres”.
(Fitxa Temple Romà 20)
A falta del projecte corresponent que determini la millor solució constructiva,

Injecció de caseinat de calci a les fissures, i segellat amb morter de calç

només als efectes de fer una estimació de costos, considerem les següents

(considerem 1/3 de la longitud)

partides agafant els preus de l’ITeC:

67,45 €/ml x 8.12 ml = 547,92 € + IVA

Projecció de partícules de silicat d’alumini a baixa pressió (inferior a dues

Consolidació aplicant silicat d’etil amb successives aplicacions:

atmosferes), amb pistola a uns 20cm de la superfície:

50.19 €/m2 x 24.37 m2 = 1.223,13 € + IVA

33.83€/m2 x 126 m2 x 1.19 = 5.072,47 € + IVA
Bastida:
Previsió de la meitat de la superfície a repassar manualment:

(52 hores de bastida / 8 hores dia x 7/5 dies per setmana)

23.34€/m2 x 63m2 x 1.19 = 1.749,80 € + IVA

83,00 €/dia x 9,24 dies = 766,97 € + IVA

Bastida:

Total: 547,92 € € + 1.223,13 € + 766,97 € = 2.538,02 € + IVA

(126 hores de bastida / 8 hores dia x 7/5 dies per setmana)

(Increment del 2 % de seguretat i salut i 25% per imprevistos, per possibles

83,00 €/dia x 22,05 dies = 1.830,21€ + IVA

despeses d’execució no estimades i per grau de dificultat elevat)
2.538,02 € x 1.27 = 3.223,28 € + IVA

Total: 5.072,47 € + 1.749,80 € + 1.830,21€ = 8.652,48€ + IVA

Preu per m2: 3.223,28 € / 24,37 m2=132,26 €/m2

(Increment del 2 % de seguretat i salut i 25% per imprevistos, per possibles

Adoptem: 133,00 €/ml + IVA

despeses d’execució no estimades i per grau de dificultat elevat)
8.652,48€ x 1.2 = 10.988,65€ + IVA
Preu per m2: 10.988,65€ / 126 m2= 87,21 €/m2
D)5. Restauració no generalitzada dels carreus de pedra.
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(Fitxa Temple Romà 06 i 08)

Raspallat suau: (inclòs en la neteja general)

A falta del projecte corresponent que determini la millor solució constructiva,

27,77 € /m2 x 0 ml = 0€ + IVA

només als efectes de fer una estimació de costos, considerem les següents
Injecció de caseinat de calci a les fissures, i segellat amb morter de calç

partides:

(considerem 1/3 de la longitud)
67,45 €/ml x 15,50 m2 = 1.045,48 € + IVA

Raspallat suau: (inclòs en la neteja general)
27,77 € /m2 x 0 ml = 0€ + IVA

Consolidació aplicant silicat d’etil amb successives aplicacions:
50.19 €/m2 x 62 m2 = 3.111,78 € + IVA

Injecció de caseinat de calci a les fissures, i segellat amb morter de calç
(considerem 1/3 de la longitud)

Bastida:

67,45 €/ml x 37,25 m2 = 2.512,51 € + IVA

(124 hores de bastida / 8 hores dia x 7/5 dies per setmana)
83,00 €/dia x 21,7 dies = 1.801,16 € + IVA

Consolidació aplicant silicat d’etil amb successives aplicacions:
50.19 €/m2 x 149 m2 = 7.478,31 € + IVA

Total: 1.045,48 € + 3.111,78 € + 1.801,16 € = 5.958,42 € + IVA
Bastida:

(Increment del 2 % de seguretat i salut i 25% per imprevistos, per possibles

(298 hores de bastida / 8 hores dia x 7/5 dies per setmana)

despeses d’execució no estimades i per grau de dificultat elevat)

83,00 €/dia x 52,15 dies = 4.328,60 € + IVA

5.958,42 € x 1.27 = 7.567,19 € + IVA
Preu per m2: 7.567,19 € / 62 m2=122,05 €/m2

Total: 2.512,51 €+ 7.478,31 € + 4.328,60 € = 14.319,42 € + IVA

Adoptem: 123,00 €/m2 + IVA

(Increment del 2 % de seguretat i salut i 25% per imprevistos, per possibles
despeses d’execució no estimades i per grau de dificultat elevat)
14.319,42 € x 1.27 = 18.185,66 € + IVA
Preu per m2: 18.185,66 € / 149 m2=122,05 €/m2

D)7.

Adoptem: 123,00 €/m2 + IVA

modernes no integrades.

Restauració o substitució no generalitzada d’elements de reparacions

(Fitxa Temple Romà 24)
A falta del projecte corresponent que determini la millor solució constructiva,
només als efectes de fer una estimació de costos, considerem les següents
D)6. Restauració no generalitzada dels carreuons de pedra.

partides:

(Fitxa Temple Romà 11)
A falta del projecte corresponent que determini la millor solució constructiva,

Repicat de morters:

només als efectes de fer una estimació de costos, considerem les següents

16 h/m2 x 23.34 €/h x 3,5 m2 x 1,19 = 1.555,38 € + IVA

partides:
Rejuntat amb morter de calç:
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20 h/m2 x 23.34 €/h x 3,5 m2 x 1,19 = 1.944,22 € + IVA
Total: 333,30 € + 666,59 € + 178,50 € = 1.178,39 € + IVA
Previsió de material especial:

(Increment del 2 % de seguretat i salut i 25% per imprevistos i possibles

250€/m2 x 3,5 m2 x 1,19 = 1.041,25 € + IVA

despeses d’execució no estimades)
1.178,39 € x 1.27 = 1.496,55 € + IVA

Bastida:

Preu per m2: 1.496,55 € / 1,5 m2= 997,70 €/m2

(126 hores de bastida / 8 hores dia x 7/5 dies per setmana)

Adoptem: 998,00 €/m2 + IVA

83,00 €/dia x 22,05 dies = 1.830,21 € + IVA
Total: 1.555,38 € 1.944,22 € + 1.041,25 € + 1.830,21 € = 6.371,06€ + IVA
(Increment del 2 % de seguretat i salut i 25% per imprevistos, per possibles

D)9. Restauració no generalitzada dels morters de junta.

despeses d’execució no estimades i per grau de dificultat elevat)

(Fitxa Temple Romà 16)

6.371,06 € x 1.27 = 8.091,25 € + IVA

A falta del projecte corresponent que determini la millor solució constructiva,

Preu per m2: 8.091,25 € / 3,5 m2=2.311,79 €/m2

només als efectes de fer una estimació de costos, considerem les següents

Adoptem: 2.312,00 €/m2 + IVA

partides:
Sanejat puntual de les justes:
8 h/m2 x 23,34 €/h x 55 m2 x 1,19 = 12.220,82 € + IVA

D)8.

Restauració no generalitzada dels morters que imiten carreus i

carreuons, especialment en la façana sud i segons estableixi el projecte de

Rejuntat amb morter de calç:

reforma d’accés al soterrani.

10 h/m2 x 23,34 €/h x 55 m2 x 1,19 = 15.276,03 € + IVA

(Fitxa Temple Romà 17)
A falta del projecte corresponent que determini la millor solució constructiva,

Previsió de material:

només als efectes de fer una estimació de costos, considerem les següents

60 €/m2 x 55 m2 x 1,19 = 3.927,12 € + IVA

partides:
Bastida:
Rejuntat amb morter de calç i mostres prèvies d’acabat.

(495 hores de bastida / 8 hores dia x 7/5 dies per setmana)

8 h/m2 x 23,34 €/h x 1,5 m2 x 1,19 = 333,30 € + IVA

83,00 €/dia x 86,62 dies = 7.190,12 € + IVA

Dues capes d'arrebossat amb morter de calç, acabat imitant carreuons i junts.

Total: 12.220,82 € + 15.276,03 € + 3.927,12 € + 7.190,12 € = 38.613,97 € + IVA

16 h/m2 x 23,34 €/h x 1,5 m2 x 1,19 = 666,59 € + IVA

(Increment del 2 % de seguretat i salut i 25% per imprevistos, per possibles
despeses d’execució no estimades i per grau de dificultat elevat)

Previsió de material especia:

38.613,97 € x 1.27 = 49.039,74 € + IVA

100€/m2 x 1,5 m2 x 1,19 = 178,50 € + IVA

Preu per m2: 49.039,74 € / 55 m2= 891,63 €/m2
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A falta del projecte corresponent que determini la millor solució constructiva, als

Adoptem: 892,00 €/m2 + IVA

efectes d’estimació de cost, no preveiem cap altre actuació tret de la de neteja
ja comptabilitzada en la neteja general del Temple.
D)10. Restauració no generalitzada dels fonaments.
(Fitxa Temple Romà 05)
Aquesta actuació s'ha valorat en el punt 4.8.9 (CONSOLIDACIÓ DE LA

D)12. Restauració de les motllures del basament de les columnes de l’atri

FONAMENTACIÓ DEL TEMPLE ROMÀ).

(Fitxa Temple Romà 15)

Per a la restauració s’ha fet una previsió a de les següents patides a falta del

A falta del projecte corresponent que determini la millor solució constructiva,

projecte corresponent que determini la millor solució constructiva, només als

només als efectes de fer una estimació de costos, considerem les següents

efectes de fer una estimació de costos:

partides:

Raspallat suau: (inclòs en la neteja general)

Raspallat suau: (inclòs en la neteja general)

27,77 € /m2 x 0 ml = 0€ + IVA

27,77 € /ml x 0 ml = 0€ + IVA

Injecció de caseinat de calci a les fissures, i segellat amb morter de calç

Injecció de caseinat de calci a les fissures, i segellat amb morter de calç:

(considerem 1/2 de la longitud)

67,45 €/ml x 8,00 ml = 539,60 € + IVA

20,00 €/ml x 37,25 m2 = 745,00 € + IVA
Consolidació aplicant silicat d’etil amb successives aplicacions:
50,19 €/m2 x 8,00 m2 = 401,52 € + IVA

Consolidació aplicant silicat d’etil amb successives aplicacions:
50.19 €/m2 x 27,5 m2 = 1.627,73 € + IVA

Tractament superficial amb producte hidrofugant:
32.53 €/m2 x 8 m2 = 260,24 € + IVA

Total: 745,00 € + 1.627,73 € = 2.372,73 € + IVA
(Increment del 2 % de seguretat i salut i 25% per imprevistos, per possibles
despeses d’execució no estimades i per grau de dificultat elevat)

Total: 539,60 € + 401,52 € + 260,24 € = 1.201,36 € + IVA

2.372,73 € x 1.27 = 3.013,36 € + IVA

(Increment del 2 % de seguretat i salut i 25% per imprevistos, per possibles

Preu per m2: 3.013,36 € / 27,5 m2= 109,58 €/m2

despeses d’execució no estimades i per grau de dificultat elevat)

Adoptem: 110,00 €/m2 + IVA

1.201,36 € x 1.27 = 1.525,73 € + IVA
Preu per ml: 1.525,73 € / 62 ml=190,72 €/m2
Adoptem: 191,00 €/ml + IVA

D)11. Restauració no generalitzada dels frontons, frisos i cornises.
(Fitxa Temple Romà 10)
D)13. Restauració de les columnes i prolongació del basament.
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(Fitxa Temple Romà 13)

Rejuntar:

A falta del projecte corresponent que determini la millor solució constructiva,

23,34 €/m2 x 32,50 m2 x 1.19 = 902,67 € + IVA

només als efectes de fer una estimació de costos, considerem les següents
Substitució de peces en mal estat i de les que poguessin provocar caigudes:

partides:

((93,36 €/ml x 16ml) + (200€/ml previsió de material x 16ml)) x 1.19 =
Raspallat suau: (inclòs en la neteja general)

5.585,57 € + IVA

27,77 € /ml x 0 ml = 0€ + IVA
Total: 902,67 € + 5.585,57 € = 6.488,25 € + IVA
Injecció de caseinat de calci a les fissures, i segellat amb morter de calç:

(Increment del 2 % de seguretat i salut i 25% per imprevistos, per possibles

(considerem 1/2 de la superfície)

despeses d’execució no estimades i per grau de dificultat elevat)

67,45 €/ml x 94,00 ml = 6.340,30 € + IVA

6.488,25 € x 1.27 = 8.240,08 € + IVA
Preu per m2: 8.240,08 € / 32,50 m2= 253,54 €/m2

Consolidació aplicant silicat d’etil amb successives aplicacions:

Adoptem: 254,00 €/m2 + IVA

50,19 €/m2 x 188,00 m2 = 9.435,72 € + IVA
Bastida:
(470 hores de bastida / 8 hores dia x 7/5 dies per setmana)

D)15.

83,00 €/dia x 82,25 dies = 6.826,98 € + IVA

forats a la façana.

Restauració dels desperfectes causats pels ocells i tancament dels

(Fitxa Temple Romà 23)
Total: 6.340,30 € + 9.435,72 € + 6.826,98 € = 22.603,00 € + IVA

A falta del projecte corresponent que determini la millor solució constructiva,

(Increment del 2 % de seguretat i salut i 25% per imprevistos, per possibles

només als efectes de fer una estimació de costos, considerem les següents

despeses d’execució no estimades i per grau de dificultat elevat)

partides:

22.603,00 € x 1.27 = 28.705,81 € + IVA
Preu per m2: 28.705,81 € / 188 m2= 152,69 €/m2

Neteja d'interior de niu:

Adoptem: 153,00 €/m2 + IVA

2hores x 23,34€/m2 x 1m2 x 1.19 = 55,55 € + IVA
Reposició de carreuons i juntes de morter de calç:
12hores x 23,34€/m2 x 1m2 x 1.19 = 280,08 € + DG + BI + IVA

D)14. Restauració no generalitzada de l’escalinata.

Previsió de material: 200€/m2 x 1m2 = 200,00 € + DG + BI + IVA

(Fitxa Temple Romà 14)

(280,08 + 200,00) x 1,19 = 571,30 € + IVA

A falta del projecte corresponent que determini la millor solució constructiva,
només als efectes de fer una estimació de costos, considerem les següents

Bastida:

partides agafant els preus de l’ITeC:

(14 hores de bastida / 8 hores dia x 7/5 dies per setmana)
83,00 €/dia x 2,45 dies = 203,36 € + IVA
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4.8.4 ACTUACIONS DE QUART NIVELL.
Total: 55,55 € € + 571,30 € + 203,36 € = 830,20 € + IVA

PREVENIR.

(Increment del 2 % de seguretat i salut i 25% per imprevistos, per possibles

A falta del programa de manteniment a definir en els projectes arquitectònics

despeses d’execució no estimades i per grau de dificultat elevat)

corresponents a les actuacions que correspongui, no s’ha considerat cap

830,20 € x 1.27 = 1.054,36 € + IVA

partida en aquest pla director.

Preu per m2: 1.054,36 € / 1 m2= 1.054,36 €/m2
Adoptem: 1055,00 €/m2 + IVA

4.9
D)17. Obres de millora als accessos del soterrani.

ESTIMACIÓ DE PRESSUPOST DE LES ACTUACIONS

CONCRETES A REALITZAR PER FASES D’OBRA AL TEMPLE

(Fitxa Temple Romà 25)
A falta del projecte corresponent que determini la millor solució constructiva,
només als efectes de fer una estimació de costo, considerem les següents
partides amb un preu alçat:

ROMÀ DE VIC
El QUADRE 4 presenta la valoració de les actuacions a realitzar al Temple
Romà estructurades en quatre fases d’actuació –Ia,Actuacions prèvies;
Ib,Actuacions de primer nivell; Ic,Actuacions de segon nivell i Id,Actuacions de
tercer nivell- i ordenades en cada fase o nivell segons les actuacions concretes

Porta amb contrapès o motor a l’interior del temple:

tractin d’estudis prèvis, de projectes o d’obres.

5.000€ x 1,19 = 5.950,00€ + IVA

Les fases o nivells, indiquen l’ordre de realització de les obres segons s’ha
estipulat al punt 4.7 anterior.

Porta al mateix pla de la façana sud del temple:

Per últim, s’han indicat també les obres que han de tenir prioritat absoluta

5.000€ x 1,19 = 5.950,00€ + IVA

segons es dedueix dels punts 4.3.2; 4.4.4; 4.5.5.1; 4.5.3; 4.7.2. d’aquesta
memòria i també de les “fitxes de gestió” 01; 05; 18; 07 i 12 contingudes al

Modificació de l’escala exterior:

punt 4.6.3.

5.000€ x 1,19 = 5.950,00€ + IVA
Total: 5.950,00€ + 5.950,00€ + 5.950,00€ = 17.850,00 €+ IVA
(Increment del 2 % de seguretat i salut i 25% per imprevistos, per possibles
despeses d’execució no estimades i per grau de dificultat elevat)
17.850,00€ x 1.27 = 22.669,50 € + IVA
Preu per unitat: 22.669,50 € + IVA
Adoptem: 22.670,00 €/m2 + IVA
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4.10

RESUM DE L’ESTIMACIÓ DE PRESSUPOST DE LES

ACTUACIONS CONCRETES A REALITZAR PER FASES D’OBRA
AL TEMPLE ROMÀ DE VIC
El QUADRE 5 simplifica el QUADRE 4 prescindint de la valoració detallada de
les diferents actuacions, presentant directament el pressupost total i el de cada
fase.

MANLLEU, desembre de 2015

MIQUEL SURIÑACH POUS
ARQUITECTE
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