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1. DADES TÈCNIQUES
CRBMC
nom
objecte
tècnica pictòrica
tècnica escultòrica
tècnica constructiva
suport
dimensions
època
autor
tema
ubicació
població-municipi
comarca
propietat
catalogació

10491.3
Capella
Element arquitectònic
Pintura al tremp? (no analitzat)
Motllures de guix
Carreuat de pedra i maçoneria amb morter de calç
Pedra i morter de calç
Aproximadament 450 x 350 x 700 cm
Finals s. XVII
Desconegut
Religiós i decoratiu
Ales annexes a l’oest del claustre menor de la Cartoixa d’Escaladei
La Morera de Montsant
El Priorat
Generalitat de Catalunya
BCIN

Aquest document es basa en el projecte de Pla Director al sector central de la Cartoixa d’Escaladei,
firmat per Carles Brull i aprovat prèviament aprovat per comissió 195/2009-T. S’hi plantegen les
solucions específiques de conservació i restauració dels revestiments i superfícies pètries de les
façanes exteriors del sagrari.
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2. INTRODUCCIÓ
L’orde cartoixana va néixer a la fi del segle XI a Grenoble, França, de la mà de Bru de
Colònia. Un segle després, com a conseqüència de la reconquesta de la Catalunya Nova
i de la necessitat dels reis catalans de repoblar el territori, aquesta comunitat va arribar,
per primera vegada, a la península Ibèrica. L’any 1194, el rei Alfons I el Cast fundà la
cartoixa d’Escaladei cedint a aquests monjos un indret.
Les primeres construccions del monestir, corresponents al període de transició entre
l’art romànic i el gòtic, foren l’església de Santa Maria, enllestida el 1228, el primer
claustre, anomenat Maius, 12 cel·les al seu voltant i la resta de dependències bàsiques
del monestir com ara la sala capitular i el refetor, el petit claustre de Recordationis,
algunes capelles i, fora de l’estricte recinte de clausura, les dependències del servei.
L’any 1218, consolidada la comunitat la cartoixa anà adquirint, gradualment, el domini
i jurisdicció sobre els pobles de la Morera de Montsant, Gratallops, Torroja, Porrera,
Poboleda i la Vilella Alta. Així va néixer el Priorat. El mateix any, l’arquebisbe Espàrrec
de la Barca donà els delmes i primícies del Priorat al monestir d’Escaladei.
El gran prestigi de la cartoixa i el fet de tenir la protecció reial van facilitar l’ampliació
del monestir. El 1333, gràcies a l’ajut de l’infant Joan d’Aragó, fill de Jaume II, va ser
construït el segon claustre, d’estil gòtic, amb 12 cel·les més que permeteren duplicar la
capacitat del monestir. I, el 1403, amb les donacions de Berenguer Gallart, senyor de
Puigverd, fou completat el conjunt amb la construcció del tercer claustre, d’estil gòtic
florit, amb les últimes sis cel·les.
El fet, però, de les diverses ampliacions i de la varietat d’estils que es podia apreciar en
el monestir va portar la comunitat a prendre la decisió d’emprendre una reforma de tot
el conjunt. Iniciada al segle XVI, va continuar al llarg del segles XVII i XVIII. Aquesta
modificació donà un caire classicista i barroc a la cartoixa.
Durant aquest període, els cartoixans representaren un focus de cultura i d’art de
primera magnitud, on la cartoixa d’Escaladei fou un dels centres artístics importants i
en el qual destaca l’anomenada escola de pintura Escaladei, representada, entre
d’altres, pels Juncosa.
L’any 1835, amb la desamortització de Mendizábal, els cartoixans foren expropiats i
hagueren d’abandonar el monestir. L’endemà mateix, la cartoixa fou saquejada i, dies
després, incendiada. En només dos anys, l’edifici monacal fou destruït gairebé
totalment. Els béns de la cartoixa que restaren després del saqueig foren venuts en
subhasta pública l’any 1843 i adquirits per un grup de propietaris.
El 1980, després d’un llarg procés administratiu i de gairebé un segle i mig
d’abandonament i desolació, el conjunt de les ruïnes cartoixanes fou declarat Bé
d’Interès Nacional. Amb el traspàs de competències de l’Estat, la Generalitat de
Catalunya inicia un període de consolidació i desenrunament. Finalment, el 1989, el
conjunt fou donat pels antics propietaris al Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya, moment a partir del qual el gestiona, l’obre a la visita pública i n’inicia les
obres de restauració.
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Les cartoixes medievals, com la d’Escaladei, estaven configurades per dos espais
diferents que s’ajusten a la vida que fan els membres que hi habiten: en primer lloc, hi
ha la mongia, anomenada domus superior, que és l’edifici principal, l’espai on viuen els
monjos i on fan la vida espiritual; en segon lloc, distanciada de la mongia, hi ha la
conreria o domus inferior, actualment el poble d’Escaladei, lloc on s’ubiquen les
dependències necessàries per al conreu de la terra o altres treballs que permeten a la
cartoixa ser autosuficient, com ara cellers, magatzems, estables, etcètera. Completen
l’organització d’una cartoixa altres edificis dispersos pel territori, granges, molins, forns,
ponts, etcètera, que sustenten l’economia del monestir.
Dins la mongia es troben també tres àrees clarament diferenciades: l’àrea eremítica
(claustres i cel·les), l’àrea cenobítica (església, refetor, sala capitular, claustre de
Recordationis i capelles) i l’àrea dels serveis (cuina, rebost, hostatgeria, porteria,
etcètera).
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3. DESCRIPCIÓ
La zona cenobítica constitueix el centre físic i també funcional de pràcticament tota la
Cartoixa d’Escaladei. Aquesta centralitat es concreta en un claustre menor situat a cavall
de l’església (l’edifici més important), el refetor i la sala capitular, però alhora comunicat
directament mitjançant tres corredors amb la placeta de l’església amb totes les
dependències de la zona d’obediències, amb la zona de la cuina i el claustre del
Patriarca, i finalment amb la llarga galeria que enllaça directament els tres claustres de
la zona eremítica.
Aquesta focalització a nivell formal i funcional es correspon també amb una intensitat
dels seus elements arquitectònics, artístics i decoratius que es contraposa a l’austeritat
d’altres parts del conjunt, en especial de la vasta zona de les cel·les. Amb l’anàlisi
profund de les restes visibles, i amb l’ajuda de tota la informació disponible, podem fernos una idea bastant precisa de com eren cada una de les dependències que formaven
aquesta zona cenobítica:
El claustre menor té una planta aproximadament quadrada. Conserva, encara, part de
la banqueta de pedra treballada que delimita el pati central, amb empremtes que
permeten endevinar la posició dels pilars de les arcuacions que tancaven les seves
quatre cares.
Està situat de manera que la seva galeria nord s’adossa a la paret meridional de
l’església i es prolonga, en forma de passadís, per a connectar directament amb la
placeta de l’església. L’important desnivell que existeix entre aquest dos espais (quasi
2 metres) havia de ser salvat amb un ram d’escales situat a l’extrem del passadís més
allunyat del claustre del que desconeixem també si en queden les restes sota la runa.
La galeria té una porta, situada just a l’angle nord-est, que permetia als monjos accedir
directament a l’església, mentre que una altra porta, situada ja al passadís esmentat,
servia d’accés pels llecs.
De l’angle sud-est de la galeria oest, surt una altre passadís en forma de colze que
condueix cap a la zona de la cuina i també cap al claustre del Patriarca. Igual que el
passadís adossat a l’església, té una alçada reduïda i està cobert per una volta d’ansapaner. Entre tots dos passadissos hi ha encaixades dues capelles amb una disposició
pràcticament simètrica respecte l’eix del pati.
Les dues capelles annexes al claustre menor tenen una planta idèntica, molt regular i
pràcticament quadrada. Estan cobertes per dos cúpules de mitja taronja (parcialment
restaurades) sobre petxines de transició i tenen ulls de bou d’il·luminació zenital. Un
cimbori prismàtic de planta octogonal, sobresurt de la prolongació de la coberta de l’ala
oest del claustre, per resoldre la de les dues capelles. Els corresponents vessants havien
estat coberts per teules planes de tipus romà.
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Ambdues capelles tenen espoliades bona part de les peces de pedra que conformaven
les seves portes d’entrada, així com també els maons d’uns grans arcs de descàrrega
situats al damunt, dels que sí que es conserven les empremtes. Cal destacar també les
motllures de guix, però sobretot els baix relleus de les petxines, també de guix i amb
motius figuratius, i els de les dues cúpules de mitja taronja amb elements geomètrics
(parcialment desmuntats amb motiu de la restauració estructural d’aquestes). Tot
aquest element presenten restes de possibles vestigis de policromies.
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4. ESTAT DE CONSERVACIÓ I DIAGNÒSTIC
En termes generals, i a manera de diagnòstic, determinem que el conjunt d’elements
de la capella presenten un estat de conservació variable, entre dolent (3/5) i molt dolent
(4/5), en relació a les restes conservades i les degradacions observades.
Considerem com a greus la gran quantitat de pèrdues així com les diverses alteracions
que, en major o menor grau, afecten l’estabilitat dels materials constitutius, en especial
les zones amb motius decoratius, cornises i revestiments. Cal tenir present que la nostra
valoració parteix d’un examen organolèptic superficial, i no contempla possibles
afectacions estructurals.
A continuació s’identifiquen i es descriuen les principals alteracions detectades. En
valorem el seu abast i l’afectació que tenen per al conjunt, tan a nivell estètic com a
nivell de conservació dels materials, i apuntem en la mesura del possible els factors que
les han pogut ocasionar.
4.1. FACTOR D’ALTERACIÓ
En primer lloc cal tenir en compte que, com a conjunt que durant molt de temps ha
estat situat a l’exterior i exposat a la intempèrie, les restes es presenten especialment
vulnerables a les condicions ambientals de la seva ubicació. L’exposició dels materials
a les variacions termohigromètriques de l’ambient, a la incidència lumínica i als agents
atmosfèrics (pluja, vent, etc.) són factors que han desencadenat, afavorit o accelerat
bona part de les patologies detectades.
En segon lloc cal tenir en compte el factor biològic que, associat a la presència
d’organismes vius, pot produir alteracions diverses, tan de tipus físic (creixement
radicular de plantes superiors, retenció d’humitat, etc.) com químic (producció d’àcids,
formació d’oxalats, alteracions cromàtiques, etc.).
Finalment apuntar la incidència del factor antròpic, que afectat de manera profunda a
la conservació del conjunt. En aquest sentit s’identifiquen intervencions en diversos
sentits, des de l’aplicació de morters fins a l’aplicació de teles i altres materials de
recobriment.
4.2. INDICADORS D’ALTERACIÓ
● Dipòsits de pols i brutícia: La presència de brutícia generalitzada, tan superficial
(dipòsits de pols) com adherida (recobriments, sediments i concrecions), és una de les
alteracions que més afecta el conjunt a nivell visual. Es concreta en forma de
concrecions terroses, d’enfosquiment generalitzat de les superfícies o bé en forma de
taques puntuals, distribuïdes de manera dispersa i difícils de distingir a ull nu del
recobriment biogènic al que ens referirem més endavant.
● Sals solubles: Cal realitzar un estudi analític per determinar si hi ha afectació o no
per part de sals solubles contingudes al suport. Les sals, a banda d’alterar l’aspecte
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estètic de l’obra, podrien afectar de manera significativa la conservació dels suports
petris, i sobretot dels revestiments i pintures murals; els successius cicles d’hidratació i
recristal·lització de les sals (degut a les variacions termohigromètriques de l’ambient)
creen tensions mecàniques als porus de la pedra i dels morters, afavorint-ne la
disgregació (arenització i pulverulència) i la descohesió (exfoliació, escamació,
desplacació).
● Erosió hídrica i presència d’humitats: El factor hídric genera i incideix en un seguit
d’alteracions, ja sigui per l’acció física de l’aigua directa (efecte erosiu de l’aigua de la
pluja) o per efecte de l’aigua indirecta, ja que la presència d’humitat està en l’origen de
gairebé tots els mecanismes d’alteració.
● Trencaments, descohesions, disgregacions i pèrdues de matèria: Els materials
constitutius presenten desplacacions, disgregacions, exfoliacions i erosions (algunes
d’aquestes en forma de retrocessos superficials, sobretot en el cas dels motius
decoratius). També incideixen negativament en la conservació del conjunt la presència
de fissures i esquerdes i el rejuntat insuficient segons les zones, ja que generen punts
d’entrada d’aigua, d’acumulació de brutícia i d’arrelament de plantes superiors de
creixement espontani.
● Recobriments biogènics: En diverses zones dels paraments i revestiments hi
trobem una notable presència de recobriments biogènics, formats per líquens, fongs i
altres tipus de microorganismes, probablement bacteris o algues. La pàtina biològica,
segons les zones, és homogènia i força prima o bé adquireix un gruix considerable, i
pren diverses tonalitats, entre el negre-gris i el gris-verdós.
● Restes animals: Mencionem també la presència de diverses restes animals, com
teranyines, nius d’aranya i excrements d’aus. Recordem que aquests últims, degut a
l’efecte corrosiu del àcids nítric i fosfòric que contenen, poden afavorir l’alteració química
del materials.
● Intervencions anteriors: el conjunt de les capelles fou intervingut amb anterioritat.
En aquest sentit es distingeix la presència de diversos morters (actualment no
identificats), però es considera que són inadequades per garantir la correcta conservació
de l’obra a mig termini com la presència de teles de fixació i espuma de poliuretà.
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5. PROPOSTA DE CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ
Es fonamenta en el seguiment dels estàndards actuals de restauració recollits per les
cartes internacionals, les lleis vigents i les recomanacions que es postulen des de les
principals institucions que s’encarreguen de la conservació del patrimoni.
5.1. OBJECTIUS
La finalitat general de la intervenció proposada és la d’assegurar la conservació futura
de l’obra en les millors condicions possibles, definida en base als següents objectius:
- Conèixer i analitzar els diferents factors, mecanismes i indicadors d’alteració, que han
contribuït a la seva degradació.
- Aturar els processos de degradació i alteracions actives, per minimitzar-ne l’acció
futura i assegurar la preservació de l’obra en base a una actuació directa de conservaciórestauració.
- Millorar el sistema de presentació actual de l’obra per tal d’assolir una correcta lectura
de la mateixa i recuperar el contingut estètic del conjunt.

5.2. CRITERIS GENERALS D’INTERVENCIÓ
1. 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 rebutgen els tractaments massa intervencionistes.
2. Màxim respecte a 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.
3. Coneixement de les causes de degradació. Prèviament a la intervenció cal conèixer
les causes que han originat el procés de degradació de l’obra. Només així es pot
actuar d’una manera adequada. Aquest coneixement passa també pel coneixement
del context de l’edifici on s’integra, de l’estat de conservació de la seva estructura
arquitectònica i dels estudis arqueològics (si n’hi ha).
4. Llegibilitat de l’obra. Preservar el missatge estètic de l’obra, sense crear un fals
històric. Sempre s’ha de poder diferenciar l’original de l’afegit per part dels
professionals, però integrat en el conjunt sense crear distorsions.
5. Estabilitat dels nous materials incorporats. Els materials emprats en la restauració
han de ser compatibles amb els components de l’obra original. S’han de mantenir al
màxim possible inalterables en el 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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6. Reversibilitat dels nous materials incorporats. Qualsevol material afegit s’ha de poder
retirar en un moment posterior. Per això, cal conèixer molt bé la composició dels
productes que hi afegim, i veure la seva resposta al llarg dels anys, garantint la
possible retractabilitat a posteriori.
7. Conservació preventiva. La conservació preventiva consisteix a actuar indirectament
sobre l’objecte, mitjançant l’anàlisi i control de les condicions del seu entorn, per tal
d’evitar, fins on sigui possible, la seva degradació. Cal crear un medi ambient d’acord
amb les exigències de durabilitat de l’objecte. Això implica el coneixement del
comportament físic i químic dels materials que componen l’obra i del seu entorn.
8. Documentació. Abans d’iniciar qualsevol intervenció directa cal recollir tota la
informació disponible: dades tècniques, històriques, artístiques, material d’anteriors
intervencions o 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.
9. Interdisciplinarietat. La conservació–restauració dels béns culturals mobles és un
treball en equip que requereix una metodologia científica. A més del conservador–
restaurador, hi intervenen físics, químics, historiadors, arquitectes, arqueòlegs i
fotògrafs, entre altres.
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5.3. DESCRIPCIÓ DELS PROCESSOS DE CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ
ESTUDIS PREVIS
a) Anàlisi de l’estat de conservació
Per tal de poder confirmar la idoneïtat del present projecte es considera imprescindible
abordar un estudi acurat dels diversos indicadors d’alteració per tal de conèixer amb
detall els factors que han contribuït a la degradació del conjunt i els mecanismes en
base als quals aquestes degradacions s’haurien produït. Aquest projecte es basa en una
aproximació inicial a la capella, els elements decoratius que la integren i les seves
degradacions que s’hauran de complementar i aprofundir en base als resultats dels
estudis previs abans d’executar qualsevol intervenció directa sobre l’obra.
Aquesta metodologia de treball es basa en el respecte envers l’obra, per tal d’evitar
propostes massa intervencionistes o, fins i tot, perjudicials per al bé. Qualsevol dels
processos a executar haurà de respondre a un requeriment propi del monument per tal
de solucionar degradacions i garantir en tot moment la conservació futura de l’obra.
● Identificació de les diverses degradacions. Anàlisi detallat per identificar visualment la
totalitat d’indicadors d’alteració al conjunt de la portada amb un estudi crític dels
possibles mecanismes de degradació, grau d’afectació i factors d’alteració.
● Aixecament planimètric i cartografies d’alteracions. Es requereix el dibuix de la capella
per tal de procedir amb l’elaboració de mapatges sobre l’estat de conservació. En
aquests plànols convé reflectir gràficament la caracterització material de l’obra; les
diverses vicissituds històriques i un estudi aprofundit sobre les patologies, el seu grau
d’afectació i la seva localització en el conjunt.
● Estudis analítics: Presa de mostres dels materials constitutius i anàlisis físico-químics
per tal de tenir un coneixement exhaustiu sobre la composició i estructura dels
materials, així com de les patologies que els afecten. Es considera necessari:
- Anàlisi per a la caracterització dels materials petris presents a la capella.
- La caracterització dels diversos morters, tant els originals com els de reposició. Definir
la seva composició i característiques (proporció d’àrid, característiques de l’aglomerant,
tipus d’àrids i granulometries, etc.).
- Anàlisi de diversos indicadors d’alteració per tal de poder-los caracteritzar i entendre
els mecanismes i factors que n’han definit la seva aparició, en especial de les
eflorescències salines i capes de recobriment biològic.
- Anàlisi de capes pictòriques, aglutinants i estratigrafies per conèixer amb profunditat
la tècnica pictòrica.
b) Assajos de processos i materials
A l’inici de l’obra, i en base als resultats analítics, es procedirà a la realització de proves
de treball que determinin el tractament de conservació-restauració més adequat. En
aquest sentit, advertim que els materials, els procediments i les metodologies d’aplicació
proposades en el projecte podran variar, en funció de les necessitats específiques
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detectades i dels resultats de les proves prèvies, sempre sota la supervisió i aprovació
del CRBMC. Les proves seran especialment determinants en els processos de neteja i
consolidació, per tal de determinar-ne els materials i metodologies d’actuació més
adients.
INTERVENCIÓ DE CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ
Els processos d’intervenció que descrivim a continuació es realitzaran de manera
alternativa o simultània, segons les necessitats de cada zona. S’utilitzaran materials
compatibles i afins a l’original, preferentment tradicionals. Un cop iniciada la intervenció
hi ha la possibilitat que s’identifiquin altres alteracions no identificades o processos
complementaris no previstos.
a- Neteja de les superfícies
Els processos de neteja aniran encaminats a l’eliminació dels materials impropis
(dipòsits, concrecions i recobriments) que alterin la lectura dels materials originals.
S’utilitzaran diversos procediments en funció de la naturalesa de cadascun d’ells en
relació a uns paràmetres de seguretat pel suport petri i les motllures de guix.
Neteja de dipòsits sense adherència amb l’obra
Neteja mecànica en sec a pinzell per a l’extracció dels dipòsits superficials sense cohesió
amb el suport, així com l’extracció de possibles materials afegits i dels materials
impropis presents sobre la superfície.
Retirada d’intervencions anteriors
En intervencions anteriors a les capelles s’han aplicat diversos morters, tant per bisells
com per injecció en bosses d’aire. En cas que els materials que s’empressin fossin
adequats (morters de calç o morters sense contingut en sals) es podran conservar i
mantenir. Tot i això és previsible que en algunes zones s’hagin de rebaixar
mecànicament o retirar excessos de material.
Per altra banda, i de manera més significativa, convé esmentar la presència de múltiples
teles de protecció adherides sobre les motllures i motius decoratius. A més a més una
zona, tapada amb cartrons, sembla que va ser encapsulada amb poliuretà expandit.
Convindrà, de manera prèvia a iniciar ulteriors processos i, en paral·lel amb les tasques
de consolidació pertinents, retirar aquests diversos materials. Serà previsible que sigui
necessari l’ús de dissolvents. La seva elecció es basarà en l’aplicació del test de
solubilitat en el diagrama de Teas, procurant optar a posteriori per sistemes gelificats o
per emulsions a fi de minimitzar la toxicitat del procés.
Neteja de brutícia, crostes i concrecions
En base als resultats de les proves prèvies de neteja es definirà el sistema a executar
en cada situació. Es preveu la necessitat de combinar diferents tipus de processos en
funció de la naturalesa de la brutícia a retirar i del suport sobre el qual es presenta, tot
i això sempre basades en solucions aquoses tamponades en un rang de seguretat de
pH i conductivitat per a l’obra. A tal efecte, i de manera inicial, convindrà obtenir les
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lectures de pH i conductivitat de la superfície de l’obra, en diverses zones i materials,
per determinar-ne els paràmetres de seguretat.
Els sistemes de neteja que es testaran hauran de tenir en compte els valors obtinguts i
definir-se en base als rangs de seguretat que se’n desprenguin, optant de manera
preferent per solucions isotòniques i amb pH de seguretat per als materials constitutius
de la policromia. Es controlarà l’ús de quelants que puguin tenir afectació sobre
l’original, evitant l’addició de tensioactius sempre que sigui possible. En cas de
considerar-se oportú es podran aplicar sistemes gelificats.
Les diverses proves de neteja s’hauran de valorar pel CRBMC i en cas de considerar-se
oportú es podrà requerir l’ús de mètodes analítics que permetin constatar de manera
objectiva la seva idoneïtat (observació amb microscopi digital, obtenció i anàlisi de
mostres, observació de mostres amb SEM, etc.).
b- Consolidació dels materials
Els materials constitutius de l’obra, de naturalesa inorgànica, es consolidaran amb
diverses metodologies i materials, segons les formes d’alteració que presentin:
Consolidació de disgregacions i pulverulències del suport
Es consolidaran mitjançant l’aplicació d’un producte consolidant en diverses aplicacions
successives, fins saturació i recohesió de les partícules disgregades. El consolidant a
escollir no ha d’afectar negativament la permeabilitat a l’aigua del suport ni el seu
aspecte cromàtic. La seva elecció i metodologia concreta d’aplicació es determinaran en
base als resultats dels estudis previs, tal i com s’ha definit anteriorment. L’elecció del
producte s’haurà de fer en funció dels resultats dels estudis previs, amb coneixement
de les característiques del material de suport i en base a assajos del producte, per tal
que sigui innocu per als materials originals i retractable.
Consolidació i fixació de la capa pictòrica
Es consolidaran les possibles disgregacions de les capes de preparació o capes
pictòriques mitjançant l’aplicació d’un producte consolidant aplicat a pinzell, nebulització
o per injecció sota la zona alterada fins recohesió de les zones disgregades. L’elecció del
producte s’haurà de fer en funció dels resultats dels estudis previs, amb coneixement
de la tècnica pictòrica i en base a assajos del producte, per tal que sigui innocu per als
materials originals i retractable.
Consolidació de bosses d’aire i separacions de plaques
En el cas de les bosses d’aire i separacions entre les capes de preparació i el suport
s’injectaran morters fluids de calç hidràulica per al seu farciment i consolidació.
Prèviament s’hauran netejat i, en cas de retenir-se necessari, s’hi aplicarà un vehiculant
de base hidroalcohòlica per disminuir la tensió superficial.
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c- Tractament biocida
S’observen diverses àrees enfosquides que, a l’espera que un estudi analític permeti
constatar-ho, es podrien deure a la presència de recobriments biològics. En cas que
analíticament es confirmi aquesta afectació serà pertinent aplicar un tractament biocida
a aquestes zones. En base a proves prèvies es podran considerar diferents
metodologies, sent preferent la de l’aplicació per impregnació d’una mescla d’etanol en
aigua (70:30) envers l’aplicació de productes biocides específics.
d- Dessalatge puntual
En cas que s’observin eflorescències salines (sals visibles en superfície) s’eliminaran de
manera mecànica, amb raspalls suaus, o bé a punta de bisturí en les zones
carbonatades. Puntualment, on les sals estiguin molt endurides o bé estiguin causant
un dany evident es durà a terme una operació de dessalat (extracció física de les sals
solubles), mitjançant l’aplicació successiva d’apòsits impregnats amb aigua
desionitzada. El nombre d’aplicacions variarà segons la concentració de sals, en funció
dels resultats del seguiment de l’extracció salina amb conductímetre.
e- Reintegració de pèrdues de matèria
Pel que fa a reintegració de pèrdues de matèria, en línies generals es seguirà un criteri
de mínima intervenció; l’addició de morters es restringirà a l’estrictament necessari,
responent a les necessitats conservatives (tancament del conjunt per evitar l’entrada
d’aigua, l’acumulació de brutícia i el creixement biològic) i estètiques (per afavorir la
lectura del conjunt):
● Segellat de forats, fissures i esquerdes: Els morters seran aplicats a nivell de l’original
per al segellat de fissures i esquerdes. En el cas dels forats i llacunes grans, l’estucat es
realitzarà lleugerament sota nivell, seguint un criteri de tipus arqueològic, que permeti
discernir l’afegit de l’original.
● Bisellat perimetral dels revestiments: Els revestiments i motllures de guix rebran un
tancament perimetral mitjançant bisells, allà on les crestes originals presentin separació
o punts susceptibles d’entrada d’aigua.
● Rejuntat de carreus i maçons: S’afegirà morter allà on els morters de junta actuals
(un cop sanejats i/o consolidats) resultin insuficients. Els nous morters de junta
s’aplicaran generalment sota nivell per tal que siguin distingibles dels originals, encara
que aquest factor variarà segons les zones; els nivells i pendents, sobretot en les zones
horitzontals dels paraments, aniran dissenyats per tal d’impedir l’entrada d’aigua.
Tots els morters que s’afegeixin seran elaborats de manera tradicional, a base de calç
natural i àrids diversos (en proporció 1:3 o similar). La composició d’àrids (sorres de riu
rentades, pols de marbres, ceràmica triturada o en pols, pigments minerals, etc.)
variarà en funció dels materials a reintegrar, tot i adaptant la granulometria i la coloració
dels morters de restauració al context original. Generalment aquests morters tindran
un acabat esponjat, que proporcionarà tan la textura com la visió de la barreja d’àrids.
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Les composicions precises de cadascun dels morters es concretaran, per a cada cas,
mitjançant la realització de proves prèvies.
DOCUMENTACIÓ DE LA INTERVENCIÓ
● Reportatge fotogràfic complet: Abans, durant i després de la intervenció, en format
digital i en alta resolució. El recull complet de fotografies s’adjuntarà a la memòria en
format digital.
● Documentació gràfica: Seguint l’aixecament planimètric realitzat prèviament,
s’elaborarà un mapatge complet sobre la intervenció realitzada, localitzant de manera
específica cadascun dels processos realitzats en el conjunt.
● Memòria final: Elaboració d’una memòria escrita que inclourà la descripció de l’element
d’intervenció, l’estudi sobre l’estat de conservació i les alteracions detectades,
l’explicació de la intervenció realitzada, la documentació gràfica corresponent, una
selecció fotogràfica representativa i les directrius per a la correcta conservació i el
manteniment del conjunt. S’hi adjuntarà també el reportatge fotogràfic complet en
format digital.
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5.4. CÀLCUL DE PRESSUPOST
El present pressupost preveu la intervenció de conservació-restauració de l’interior de
la capella nord del claustre menor de la Cartoixa d’Escaladei. Es preveu que l’actuació
tingui una durada aproximada de dos a tres mesos a executar per un equip de 3-4
conservadors-restauradors.
Concepte

ut - preu unitari

Subtotal

CAPÍTOL 1. ESTUDIS PREVIS
Documentació fotogràfica
Realització de fotografies de l’estat de conservació abans de la
intervenció. Generals i detalls.

-

150,00 €

Examen organolèptic
Diagnòstic acurat de l’estat de conservació de l’obra i dels
indicadors d’alteració que permetin planificar amb coherència la
resta d’estudis previs i la intervenció.

-

150,00 €

Planimetries de l’estat de conservació
Realització de planimetries de les capelles preferentment en base a
ortofotografies amb la identificació gràfica d’alteracions a partir de
diversos tipus de trames, dels materials i dels processos de
restauració a executar.

-

350,00 €

4 - 200,00 €

800,00 €

Presa de mostres i analítiques
Extracció de mostres i estudi analític per caracteritzar morters,
suport, pigments, tècnica pictòrica i indicadors d’alteració segons
previst en projecte.

Subtotal

1.450,00 €

CAPÍTOL 2. INTERVENCIÓ DE CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ
Neteja mecànica superficial
Neteja mecànica en sec amb ús de pinzells suaus, espàtules i petits
raspalls per a l’extracció de dipòsits sense adherència amb el
suport, així com eflorescències salines i concrecions puntuals.

11,20 €/m2
125 m2

1.400,00 €

Retirada d’intervencions anteriors
En base a proves prèvies i en funció de la solubilitat dels productes
que s’empressin per a la col·locació de les teles i el poliuretà
expandit es procedirà amb la seva extracció. Es podran emprar
sistemes mecànics i aplicació de dissolvents o emulsions en lliure o
gelificats. Preveure la combinació amb processos de fixació i
consolidació en paral·lel.

218,05 €/m2
10 m2

2.180,50 €

Proves de neteja
Combinació de diversos sistemes en base a mitjans mecànics,
solucions aquoses tamponades i dissolvents aplicats en lliure o amb
apòsits o sistemes gelificats per definir el sistema de neteja més
adient per a la capa pictòrica en funció dels diversos recobriments
que presenti.

ut
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Neteja aquosa del suport petri, guix i morters
Previsió de neteja aquosa amb solucions tamponades aplicades en
lliure o en els casos que es requereixi amb apòsits de polpa de
paper micronitzada amb protecció d’un paper japonès o bé amb
sistemes gelificats. Retirada del material i gestió dels residus
generats. Inclou materials i la preparació de les solucions.

80,50 €/m2
50 m2

4.025,00 €

Consolidació de disgregacions del suport
Aplicació per impregnació de producte consolidant fins a saturació
del suport i recohesió de les partícules disgregades. Protecció de la
zona durant el curat del producte i repeticions successives.

73,90 €/m2
15 m2

1.108,50 €

Fixació i consolidació de la capa pictòrica
Aplicació per impregnació de producte consolidant per a la
recohesió i consolidació de la policromia en base a proves prèvies i
amb elecció de producte afí amb els materials originals.

135,00 €/m2
4 m2

Consolidació de separacions de plaques i bosses d’aire
Aplicació per injecció de morters naturals de calç per al farciment
de bosses d’aire i adhesió de plaques separades. Prèvia humectació
amb solució hidroalcohòlica.

82,00 €/m2
20 m2

1.640,00 €

Tractament biocida
En cas de requerir-se s’executarà un tractament biocida en funció
dels resultats analítics. Preferentment s’optarà per una solució
etanol-aigua (70:30) per impregnació i saturació de les àrees
afectades, o productes biocides específics en cas de no ser efectiu.

65,45 €/m2
10 m2

654,50 €

Dessalatge puntual
En cas de requerir-se s’aplicaran apòsits d’aigua desionitzada amb
polpa de paper micronitzada amb seguiment i mesura de la
conductivitat fins obtenir valors de seguretat pel suport.

128,70 €/m2
6 m2

772,20 €

Segellat d’esquerdes i fissures i bisellat
Tancament amb morter de calç natural i àrids degudament
seleccionats per a la correcta entonació del morter de totes les
esquerdes i fissures o zones amb trencaments. Acabat esponjat.
Reintegració material i cromàtica
Reintegració amb criteri arqueològic d’aquelles zones perdudes que
requereixin de la recomposició de volum per millorar la comprensió
del conjunt o complementar la consolidació estructural. No es
preveu la reproducció d’elements decoratius perduts. S’inclou el
rejuntat i l’estucat de llacunes.

540,00 €

80,50 €/m2
20 m2

1.610,00 €

110,00 €/m2
15 m2

1.650,00 €

Subtotal

15.265,90 €

CAPÍTOL 3. DOCUMENTACIÓ
Memòria final
Redacció d’una memòria on s’incloguin les planimetries
(d’alteracions i processos), fotografies (abans, durant i final de la
intervenció) i processos realitzats sobre l’obra. S’inclou també un
pla de conservació preventiva.

-

Subtotal
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4. EQUIP AUXILIAR
Muntatge i desmuntatge de bastida tubular
Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica sobre rodes
formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases
regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de
treball d'amplària com a mínim de 90 cm, escales d'accés, baranes
laterals, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i
el transport amb un recorregut total màxim de 20 km.
Amortització diària de bastida tubular
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 poliamida col·locada a tota
la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots
els elements de senyalització normalitzats per a seguretat i salut.

7,34 €/m2
120 m2

880,80 €

120,00 m2 70
dies
– 0,12 €/ m2 i
dia

Subtotal

1.008,00 €

1.888,80 €

5. SEGURETAT I SALUT
Pla de seguretat i salut
Elaboració del pla de seguretat i salut en base a l’estudi bàsic de
seguretat i salut per part del tècnic competent designat i en
compliment del RD 1627/1997.
Coordinador de seguretat i salut
tècnic competent per al seguiment del pla de seguretat i salut i la
supervisió de les mesures que s’hi estableixen segons RD
1627/1997.
Equips de protecció individual
Equips de protecció individual segons la normativa corresponent en
cada cas. Inclou la previsió de casc, guants específics per a cada
operació, ulleres de protecció, botes de seguretat, sistema contra
caigudes i roba de treball.

-

500,00 €

-

350,00 €

3 professionals 105,00 €/p

315,00 €

Subtotal

1.165,00 €
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5.5. RESUM DE PRESSUPOSTOS

RESUM DE PRESSUPOST

Preu

CAPÍTOL 1. PROCESSOS PREVIS

1.450,00 €

CAPÍTOL 2. INTERVENCIÓ DE CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

15.265,90 €

CAPÍTOL 3. DOCUMENTACIÓ

900,00 €

CAPÍTOL 4. EQUIP AUXILIAR

1.888,80 €

CAPÍTOL 5. SEGURETAT I SALUT

1.165,00 €
Subtotal

20.669,70 €

21% IVA
TOTAL

4.340,70 €
25.010,40 €

Dades de la intervenció
Direcció
Durada prevista
Equip previst
Pressupost estimat

Pere Rovira (CRBMC)
2,5 mesos
3-4 conservadors-restauradors
25.010,40 €

Valldoreix, a 7 de maig de 2018

Pere Rovira
Centre de Restauració de Bens Mobles de Catalunya
Àrea de Pintura Mural i Escultura en Pedra
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