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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER DUR A TERME LA CONTRACTACIÓ D’INTERVENCIÓ
DE RESTAURACIÓ SOBRE EL MENHIR DEL SOLÀ, L’ESTELA DEL CABALLOL I EL MENHIR DEL
ROC DE LA MARE DE DÉU.
1.

GENERALITATS

El present Plec de Prescripcions té la finalitat de descriure els treballs a desenvolupar, definir
les condicions, directrius i els criteris tècnics generals que han de servir de base per a la
realització dels treballs encarregats consistents en la restauració de tres elements estatuaris
megalítics prehistòrics actualment dipositats a la Casa Gran del Miracle (Riner, el Solsonès) i
que es concreten, en termes generals en el següent:
•
•

•

Realització d’estudis previs: documentació fotogràfica, examen organolèptic, planimetries de l’estat de conservació i presa de mostres i analítiques.
Intervenció de conservació-restauració: neteja mecànica superficial, proves de neteja,
neteja aquosa i remoció de colonització biològica, neteja amb microproecció controlada, consolidació puntual de disgregacions de pedra, consolidació de desplacaments i
segellat d’esquerdes i fissures.
Documentació: redacció d’una memòria final on s’incloguin planimetries (d’alteracions
i processos), fotografies (abans, durant i el final d’intervenció) i processos realitzats
sobre l’obra. Elaboració d’un pla de conservació preventiva.

El tècnic responsable del contracte realitzarà la supervisió dels treballs, garantint, entre altres,
el compliment de les prescripcions fixades en aquest Plec.
Aquest contracte forma part del projecte “Recuperació, restauració i estudi de sis estàtuesmenhir situades a Riner, Pinell i Solsona (el Solsonès). Gegants immortals” és un projecte de
Museu al territori, que compta amb la implicació del Servei d’Arqueologia i Paleontologia del
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, el Consell Comarcal del Solsonès i els
diversos ajuntaments compromesos, coordinat pel Museu Diocesà i Comarcal de Solsona. Un
projecte pioner a Catalunya que permet visualitzar el museu al territori amb la col·laboració de
diverses institucions i privats. Aquest projecte està motivat pel procés de deteriorament assolit
per diversos monuments megalítics a la zona del Solsonès, que en conseqüència provoca la
pèrdua d’una valuosa informació que estava impresa en els gravats i decoracions que presenten en les seves superfícies. Es tracta d’estàtues-menhir que havien tingut tota la superfície
repicada i posteriorment gravada amb diversos motius decorats i que actualment s’estan deteriorant a causa de la seva exposició a la intempèrie i l’acció de l’home. Tal i com indica la llei de
Patrimoni Cultural Català aquests gravats són manifestacions arqueològiques de tipus testimonial i artístic que cal preservar per al seu estudi, la seva conservació i la seva divulgació, i així
estan catalogats com art rupestre i per tant, protegits. L’objectiu final del projecte és posar en
valor la singularitat i especificitat del cas català dins del fenomen europeu de l’estatuària antropomorfa del neolític final – calcolític.
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Cal tenir en compte que aquesta contractació inclou actuacions de conservació-restauració
que caldrà dur a terme per part d’una empresa especialitzada. A continuació, es descriuen les
especificitats de cada un dels megàlits.
2.

OBJECTE

L’objecte del contracte consisteix en la restauració de tres elements estatuàris megalítics
prehistòrics que es descriuen tot seguit, des del punt de vista de la seva conservació:
• Roc de la Mare de Déu :
Objecte: estàtua-menhir
Suport: gres (pendent d’analitzar)
Tècnica escultòrica: talla de pedra
Dimensions: 340 x 156 x 34 cm.
Pes: 5.000 kg. (aproximat)
Descripció: actualment la cara superior es troba totalment erosionada i no s’observa cap relleu
o gravat. La cara inferior és la que es troba en pitjors condicions i ha patit greus agressions
constants durant molts anys. A la part central d’aquesta cara inferior s’observa un gran forat
amb unes esquerdes que tenen una profunditat de fins a 10 cm i unes grans dimensions. A
diversos punts d’aquesta cara s’observa també que la superfície decorada amb xebrons està
saltant, s’està bufant i en molts punts concrets ha caigut. Cal apuntar que la superfície decorada que s’està bufant te un gruix mil·limètric, pel que s’ha de fer una feina molt curosa. Actualment l’objecte es troba amb l’embalatge del trasllat, una membrana de tissú transpirable. Es
troba en posició horitzontal, col·locada de costat amb l’ajuda d’unes esquadres sobre un palet
metàl·lic fet a mida. Previ a l’extracció es van empaperar puntualment aquelles zones que presentaven separacions en placa, fissures i descamacions amb un elevat risc de despreniment i
que, a més a més, es trobaven properes a les zones decorades del menhir. L’empaperat es va
fer amb paper japonès adherit amb Klucel G al 4 % en etanol. També es van retirar restes de
morter i diversos nius, insectes i excrements.
• Costa dels Garrics de Caballol :
Objecte: estela
Suport: gres (pendent analitzar)
Tècnica escultòrica: talla de pedra
Dimensions: 200 x 115 x 35 cm. (partit en tres fragments)
Pes: 1.850 kg. (aproximat)
Descripció: Segons es recull en la bibliografia (Castany 2008, 212), l’estela es troba fracturada
possiblement a causa d’un llamp. L’estela es trobava parcialment tombada sobre el túmul en
que es trobava erigida i se’n conserven almenys tres fragments i en manca una part del
quadrant inferior dret. L’estat resulta molt preocupant doncs els fragments presenten
internament moltes més esquerdes i erosions que es van consolidar abans d’intentar mourela. Actualment es troba embalatjada amb tissú transpirable. Prèviament a l’extracció es va fer
un farciment amb argila de les zones amb més risc de desplaçament per tal de massissar-les i
augmentar la resistència a la compressió d’aquests punts. També es va fer un empaperat
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puntual amb paper japonès adherit amb Klucel al 4 % en etanol als llavis de la fissura del
fragment 3. Durant l’extracció es va produir el despreniment d’una placa del fragment 3 (s’ha
recuperat i adherit els més de 20 fragments en què s’ha partit) i un fragment més petit de la
zona superior. Per altra banda, s’han extret també altres pedres que podrien arribar a formar
part del revers dels fragments 1 i 2 (emmagatzemades en caixes), per tal que es puguin
estudiar durant el procés de conservació-restauració. Durant la col·locació en vertical del
fragment 3 al santuari del Miracle es va produir el moviment de les fissures, produint-se
l’obertura i separació d’algunes plaques i fragments que s’han recuperat.
• Menhir del Solà:
Objecte: menhir
Suport: gres (pendent analitzar)
Tècnica escultòrica: talla de pedra
Dimensions: 218 x 75 x 50 cm.
Pes: 1.900 kg (aproximat)
Descripció: Aquest menhir està sencer i no s’observa cap fragmentació ni erosió en les
superfícies. Actualment l’objecte es troba embalatjat amb una membrana de tissú
transpirable. Resta emmagatzemada en posició horitzontal, col·locada de costat sobre un palet
fet a mida amb l’ajuda d’unes esquadres. Només fou necessària, durant l’extracció, l’excavació
del perímetre d’una part del menhir per tal de facilitar l’accés a l’obra. Té una fissura a la part
superior que es troba estable i no afectava a la manipulació del menhir.
Dites estàtues-menhir han estat declarades Bé Cultural d’Interès Local, mitjançant acord del
Ple del Consell Comarcal del Solsonès de data 13 de març de 2018. L’actuació a realitzar forma
part del projecte “Recuperació, restauració i estudi de sis estàtues-menhir situades als
municipis de Riner, Pinell i Solsona (el Solsonès)”.
3.

RÈGIM JURÍDIC APLICABLE
 Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català (DOGC núm. 1807,
d’11.10.1993).
 Decret 78/2002 de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i
paleontològic.
 Les propostes caldrà que es fonamentin en el seguiment dels estàndards actuals de
restauració recollits per les cartes internacionals i les recomanacions que es postulen
des de les principals institucions que s’encarreguen de la conservació del patrimoni.
Concretament, s’han pres com a base les experiències i tendències promogudes pel
Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya.

4.

ÀMBIT D’ACTUACIÓ

L’àmbit en el qual s’actuarà és la sala situada a la planta baixa de la Casa Gran del Santuari del
Miracle, municipi de Riner, d’acord amb el projecte “Recuperació, restauració i estudi de sis
estàtues-menhir situades als municipis de Riner, Pinell i Solsona (el Solsonès)”.
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5.

PERFIL DE l’EMPRESA ADJUDICATÀRIA

L’empresa adjudicatària ha de tenir una experiència demostrable en el camp de la restauració
de béns patrimonials així com experiència en restauració de béns arqueològics.
Es valoraran coneixements acreditables en restauració de monuments arquitectònics,
vinculació acreditada amb el Centre de Restauració i Béns Mobles de Catalunya, màsters i
estudis de postgrau relacionats amb la restauració, la conservació i la gestió del patrimoni i
coneixement dels treballs d’estabilització quant a conservació realitzats durant el trasllat dels
elements a restaurar.
6.

PERSONAL I MITJANS MÍNIMS

6.1 Personal
El personal assignat per a la realització dels treballs encarregats serà l’idoni en titulació i
experiència per a la bona marxa dels treballs i la responsabilitat adquirida.
En la present contractació es demanen coneixements i experiència en conservació i restauració
de béns patrimonials arqueològics.
Els treballs a desenvolupar estaran supervistats pel tècnic designat pel Consell Comarcal del
Solsonès que durà a terme les funcions de control del correcte desenvolupament dels treballs.
La titulació del coordinador per part de l’empresa adjudicatària ha de ser com a mínim de
Llicenciatura en Història amb especialització acreditada de restauració i amb una experiència
demostrable de com a mínim cinc anys en el camp de la restauració de béns patrimonials. La
resta de personal haurà d’acreditar coneixements en belles arts i restauració i una experiència
de com a mínim dos anys.
6.2 Mitjans
L’adjudicatari del contracte disposarà dels mitjans necessaris per a un correcte
desenvolupament dels treballs encarregats.
L’adjudicatari haurà de disposar de:
o Totes aquelles eines necessàries per al correcte desenvolupament dels treballs
de restauració.
o Tots aquells productes necessaris per a la correcta restauració dels elements.
o La pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil amb el risc assegurat com a
restaurador de façanes i elements ornamentals.

6

Contracte per a la intervenció de restauració sobre el menhir del Solà,
l’estela del Caballol i l’estàtua-menhir del Roc de la Mare de Déu

7

DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS.

Els treballs consisteixen en la restauració de tres elements estatuaris megalítics prehistòrics
dipositats en un mateix espai i amb problemes de conservació diversos (fractures,
decamacions, colònia biològica,...).

La proposta es fonamenta en el seguiment dels estàndards actuals de restauració
recollits per les cartes internacionals i les recomanacions que es postulen des de les
principals institucions que s’encarreguen de la conservació del patrimoni.
Concretament, s’han pres com a base les experiències i tendències promogudes pel
Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya.
7.1- Criteris generals d’intervenció
Caldrà que el marc de l’actuació s’englobi en el seguiment dels criteris d’intervenció que es
proposen des del Centre de Restauració i Béns Mobles de Catalunya. Els següents són
d’aplicació en el present projecte:
-

Mínima intervenció: cal manipular les obres el mínim imprescindible per tal de no
sotmetre-les a tensions i riscos innecessaris i garantir així la màxima conservació. Es
rebutjaran els tractaments massa intervencionistes.

-

Màxim respecte per l’obra en tota la seva integritat: cal respectar els aspectes formals,
materials i estructurals de l’obra. Es preservarà tot el que proporcioni informació sobre
el procés d’elaboració de l’obra d’art. Abans d’eliminar qualsevol afegit històric
s’estudiarà el cas a fons, documentant-lo en profunditat per poder valorar amb rigor la
decisió.

-

Coneixement de les causes de degradació: prèviament a la intervenció s’analitzaran les
causes que han originat el procés de degradació de l’obra.

-

Llegibilitat: preservar el missatge estètic de l’obra sense crear un fals històric. Caldrà
poder diferenciar l’original de l’afegit per part dels professionals i sempre integrant en
el conjunt, sense crear distorsions.

-

Reversibilitat: qualsevol material afegit s’ha de poder retirar en un moment posterior.
Per això, caldrà conèixer molt bé la composició dels productes que s’afegeixen i veure
la serva resposta al llarg dels anys garantint la seva retractabilitat a posteriori.

-

Estabilitat: els materials a emprar en la restauració hauran de ser compatibles amb els
components de l’obra original. S’han de mantenir al màxim possible inalterables amb
el pas del temps. Cal evitar tot tractament que no tingui les degudes garanties i que
pugui ser causa de degradació de l’obra.
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-

Conservació preventiva: consistirà en actuar indirectament sobre l’objecte mitjançant
l’anàlisi i control de les condicions del seu entorn per tal d’evitar la seva degradació.
Caldrà crear un medi ambient d’acord amb les exigències de durabilitat de l’objecte.
Això implicarà el coneixement del comportament físic i químic dels materials que
componen l’obra i del seu entorn.

-

Documentació: abans d’iniciar qualsevol intervenció directa cal recollir tota la
informació disponible: dades tècniques, històriques, artístiques, material d’anteriors
intervencions i documentació fotogràfica. Després de la intervenció, també cal deixar
constància dels tractaments amb la redacció de memòries o informes tècnics. La
documentació tècnica ha d’incloure les dades de l’obra, un examen del seu estat abans
de la intervenció, una proposta de restauració i l’explicació del procés de restauració
que s’ha seguit. És important aplegar els resultats de les anàlisis fisicoquímiques que
s’han fet i el seguiment fotogràfic de tot el procés.

-

Interdisciplinarietat: la conservació-restauració dels béns culturals mobles és un treball
en equip que requereix una metodologia científica. A més del conservadorrestaurador, hi intervenen físics, químics, historiadors o fotògrafs, entre altres.

7.2- Intervenció
Es realitzarà a les instal·lacions on es troben actualment dipositades les esteles i estàtuesmenhir als baixos de la Casa Gran del Miracle.
-

Estudis previs: per tal de poder executar una intervenció de conservació-restauració
raonada i en base a les necessitats reals dels menhirs caldrà abordar d’inici un anàlisi
interdisciplinari per a la caracterització de les peces. Aquest estudi ha de permetre
acotar i definir amb més coherència els processos i metodologies a executar. L’estudi
ha d’incloure: fotografia científica, extracció i anàlisi de mostres per abordar la
caracterització del tipus de pedra i l’anàlisi de la colonització biològica i planimetries
d’alteracions.

-

Neteja mecànica superficial. Remoció mecànica superficial per tal d’eliminar dipòsits,
pols, elements de colonització biològica,...

-

Anàlisi quantitatiu de contingut en sals solubles per tal de determinar si cal procedir
amb un dessalat de les obres o no.

-

Proves de neteja: caldrà combinar diversos sistemes en base a solucions aquoses,
tampó, aplicacions en estat lliures, gelificades o mitjançant apòsits. Proves de
microprojecció de partícules per definir el sistema de neteja més adient per al suport
petri.

-

Neteja aquosa i remoció de colonització biològica. Segons proves de neteja i estudi de
valors de PH i conductivitat de cada element caldrà elaborar solucions aquoses
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amortidores específiques per a cada cas. Seran solucions que eliminin correctament
les restes de sediments, argiles i concrecions respectant sempre el substrat petri.
-

Neteja amb microprojecció controlada per eliminar concrecions o líquens.
Consolidació puntual de disgregacions de pedra mitjançant aplicació de producte
consolidant per impregnació i de forma puntual només en aquelles zones que hi hagi
disgregacions.

-

Consolidació estructural i de desplaçaments i bosses d’aire amb morter natural de calç
i dels fragments més pesats amb adhesiu especial per a pedra. S’evitaran els perns en
mesura del possible però no es descarten si es justifica la necessitat.

-

Segellat d’esquerdes i fissures amb morter natural de calç i àrids seleccionats.

-

Caldrà documentar tot el procés recopilant tota la documentació fotogràfica realitzada
(abans, durant i després de la intervenció) en format digital. Finalment caldrà redactar
una memòria final on es reculli tota la informació generada pel procés de restauració
justificant els processos i descrivint els materials i metodologies emprats.

7.3 Durada del contracte
Els treballs hauran d’estar finalitzats el dia 31 de desembre de 2019.
7.4 Documentació prèvia dels elements
Per poder licitar l’actuació caldrà veure prèviament els tres elements a restaurar i així
presentar oferta que compleixi i s’adequï a les tasques a realitzar. Per a dur a terme aquesta
fase les empreses licitadores es poden posar en contacte al telèfon 647 51 35 20 o bé a
museu@museusolsona.cat.
7.5 Coordinació
L’empresa adjudicatària coordinarà tot el procés de treball sota la supervisió pel responsable
del contracte designat pel Consell Comarcal del Solsonès.
7.6 Actuacions a realitzar
Les tasques a dur a terme es divideixen en tres apartats, que a títol de resum són els següents:

1r. Fase d’estudis previs consistent en la documentació fotogràfica, examen organolèptic,
planimetries de l’estat de conservació i presa de mostres i analítiques.
2n. Fase d’intervenció de conservació-restauració: Neteja mecànica superficial, proves de
neteja, neteja aquosa i remoció de colonització biològica, neteja amb microprojecció
controlada, consolidació puntual de disgregacions de pedra, consolidació de desplacaments,
segellat d’esquerdes i fissures i materials.
9

Contracte per a la intervenció de restauració sobre el menhir del Solà,
l’estela del Caballol i l’estàtua-menhir del Roc de la Mare de Déu

3r. Fase de documentació: Redacció d’una memòria final on s’incloguin planimetries
(d’alteracions i processos), fotografies (abans, durant i final d’intervenció) i processos realitzats
sobre l’obra. S’inclourà també un pla de conservació preventiva.
Considerant que el Consell Comarcal del Solsonès ha rebut els ajuts que es relacionen:
-

Diputació de Lleida pel concepte d’intervenció de restauració del menhir del Roc de la
Mare de Déu (Riner el Solsonès) per l’import de 7.300,00 euros.
Departament de Cultura – Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural en concepte
Intervenció de restauració a l’Estela de Caballol II i el menhir del Solà per import de
13.083,00 euros.
Departament de Cultura – Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural en concepte
Intervenció del Menhir del Roc de la Mare de Déu (Riner. El Solsonès) per import de
2.500,00 euros.

Els treballs a realitzar caldrà que es duguin a terme de manera diferenciada segons els tres
apartats assenyalats i atenent als ajuts concedits, amb la finalitat de facilitar-ne la seva
justificació. És per això que, prèviament a l’elaboració de qualsevol documentació caldrà seguir
les indicacions de la responsable del contracte, modificant aquells apartats que no segueixin
aquestes.
Solsona, octubre de 2019

Sara Alarcón Postils
Presidenta

10

Contracte per a la intervenció de restauració sobre el menhir del Solà,
l’estela del Caballol i l’estàtua-menhir del Roc de la Mare de Déu

ANNEX: FOTOGRAFIES
MENHIR DEL SOLÀ:

ESTÀTUA-MENHIR DEL ROC DE LA MARE DE DÉU:
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ESTELA DEL CABALLOL:
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