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esprés de refer l’enllosat volia escometre, pràcticament al mateix temps, dues 
feines ambicioses: Eliminar les humitats i començar a fer les reformes interiors. Per 

seguir l’evolució de la primera activitat es pot veure “ ” en 

l’apartat corresponent.  
Pel que fa a les reformes interiors la primera tasca era, òbviament, efectuar un disseny 
acurat de la distribució d’espais. Però prèviament calia clarificar clarament l’ús i la 
funcionalitat de la borda. I això no es poca cosa!.  
 
Funcionalitat de la borda 
Tenia clar quins eren els elements i els condicionants que volia imprimir a les reformes 

interiors. Eren els mateixos que havia descrit en el document “ “, en el seu 

apartat de “Naturalesa“.  
Aclarit el “com” ja podia abordar el “què”. Segurament era més lògic formular el 
plantejament al revés: primer el “què” i més endavant ja es resoldria el “com”. Però com 
que ja havia establert els principis en la reforma de l’enllosat el “com” ja era un apartat 
resolt. 
Havia decidit que la planta superior la destinaria a habitatge propi i la planta inferior a 
algun tipus d’activitat turística.  
Malgrat aquest plantejament no descartava que, ocasionalment, la planta de dalt també 
pogués tenir algun ús turístic. Inicialment vaig tenir un munt de dubtes sobre si casa rural, 
refugi, alberg, ... Però la Sílvia amb la seva lògica irrefutable ho va tenir força clar: Refugi!. 
Les raons semblaven contundents. La primera era que el tipus de clients que podien usar 
les instal·lacions no eren adequades per les clàssiques famílies amb fills sinó més aviat 
excursionistes experimentats ja que pel lloc hi passa la HRP (Haute Route Pyrénées 
també anomenada Haute Randonnée Pyrénéenne) i alguns camins transfronterers (Salau, 
Clavera ..). I no massa lluny també hi ha un parell d’importants GR’s (el GR 10 en la cara 
nord i el GR11 en la cara sud del Pirineu).  La segona raó era que la normativa de casa 
rural feia complicadíssim i molt costós aquest tipus d’establiment (alçades, comoditats, 
energia, banys, etcètera). Un alberg tampoc semblava el més adequat. O sigui que refugi 
tenia totes les opcions simplement per eliminació de competència!. 
 
Refugi sostenible i especial 
Però jo hi volia donar a aquest refugi unes característiques molt especials. En primer lloc 
les habitacions havien de ser amplies i que concedissin als usuaris un espai propi ja sigui 
de caràcter personal, de parella o de grup. En segon lloc l’espai havia de recordar 
constantment que allò era una borda encara que amb uns usos diferents. I en tercer lloc, 
el menjador i els lavabos serien per compartir entre els usuaris de les diferents 
habitacions. No obstant les habitacions serien molt amplies i permetrien un espai divers 
d’us personal. Tot plegat sota el criteri irrenunciable de la sostenibilitat. 
Aquests propòsits que eren molt clars en la planta baixa també es podien traslladar a la 
planta alta de manera que aquesta podia tenir l’ús d’habitacle particular i, ocasionalment, 
la mateixa funcionalitat que la planta baixa. 
Un cop definit que s’havia de fer ja em podia posar a treballar amb la distribució d’espais i 
la forma constructiva. 
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Distribució espais 
La primera reforma interior la centraria, de moment, amb la planta de dalt. A continuació 
es veu el disseny dels espais que en van resultar: Tres habitacions de uns 23 m2 
cadascuna, 2 dutxes de 11 m2, lavabos de 22 m2 i un menjador de 32 m2. 

Detalls constructius previs 
El gruix de paret (entre 60 i 70 cm) fa que l’aïllament tèrmic sigui força eficaç amb la única 
condició que no faci vent. Les parets tenen molt de gruix però els espais entre pedres 
acostumen a ser poc farcits i això fa que el vent si desplaci amb facilitat. La millor solució 
es rejuntar la paret exterior amb ciment però si es vol mantenir l’aparença de pedra seca 
la conclusió es que es molt car i sempre comporta que el ciment es pugui veure si la 
inspecció es detallada. I per altra banda la casa passiva exigeix posar un segon aïllament 
interior. Fet i fet semblava que la reforma havia d’anar per altres camins. 
 
Descripció de la reforma 
Sense descartar que en algunes ocasions especials fos convenient alguna actuació per 
afermar la pedra exterior l’actuació principal i determinant era una intervenció interior. I, 
sobretot, el que determinava aquesta reforma interior important era l’objectiu irrenunciable 
d’acostar-me el més possible als valors de casa passiva. I, al mateix temps, es volia que 
les actuacions encaminades a un bon aïllament tèrmic també fossin aprofitables per 
reforçar l’estructura de la borda. Per tot això em va semblar millor idea fer el següent: 
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Una cosa que havia tingut clara sempre era que els taulons de la fusta de les parets 
estarien disposats horitzontalment en lloc de verticalment com es solia fer invariablement. 
I la segona cosa era evitar que es veiessin claus i cargols en la fixació de la fusta. I això 
va semblar resolt tal com s’aprecia en l’apartat següent. 
 
Detalls constructius 
El detall següent indica la idea constructiva. Les columnes Tauló paret amb encast i 
Columna paret amb envà porten uns encaixos que permeten a les fustes que fan de paret 
que quedin encaixades sense que calgui posar un tapajunts que sempre queda mes 
artificiós. 

1. Rejuntar la pared amb ciment pel interior. D’aquesta 
manera s’evita el vent i el pas d’animalons cap a l’interior 

2. Col·locar una làmina de Transpir. Evita que la petita 
humitat que pugui deixar passar el ciment arribi al interior 

3. Instal·lar una estructura de fusta. Incrementa la 
resistència de l’estructura existent. 

4. Disposar d’un gruix mínim de 15 cm de llana d’ovella. 
L’element que fa d’aïllant tèrmic que aprofita l’estructura de 
fusta anterior. 

5. Col·locar una làmina de vapor. Manté la llana i la fusta 
lliures d’humitats. 

6. Posar un taula de 2,2cm de gruix. També ajuda a 
l’aïllament al mateix temps que és l’ element decoratiu que 
interiorment quedarà vist. 
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Volia que les fustes vistes poguessin anar de columna a columna tot evitant les juntes en 
vertical. Per això calia llargades de fins a 3, 4 i fins i tot 5 metres. Amb aquestes mesures 
es feia necessari col·locar el Suport tauló. Cada 500mm, mes o menys, s’hi col·loca un 
Suport tauló per evitar que la fusta tingui massa llibertat de moviment i, amb el temps, es 
vagi deformant d’una manera descontrolada. Per evitar que es vegin els claus aquests es 
posen obliquament amagats a dins de l’encast. A la vegada aquests taulons també 
serveixen per formar els departaments que retindran la llana d’una manera més estable. 
He comentat que aquí es varen posar claus en lloc de cargols en els que sempre hi dono 
preferència com he comentat massa repetidament. La raó es que els claus avellanats 
tenen una cabota molt mes petita, i per tan es camufla millor, que la dels cargols.  
La posició de les columnes han de quedar ben alineades per evitar tensions quan posem 
la fusta vista. Per això la manera més eficaç es usar una bona plomada en lloc dels nivells 
de butllofa. 
Les columnes cal que siguin laminades per evitar els moviments d’una fusta massissa que 
farien desajustar tota la fusta. 
En el meu cas també he considerat que, en alguns punts, les columnes tinguin uns bons 
gruixos amb la intenció que ajudin a reforçar l’embigat del sostre (foto 7). Concretament 
les dues de figuren en el detall son de 24 cm x 20 cm (Tauló paret amb encast) i 20 cm x 
16 cm (Columna paret amb envà). Més endavant es veuen fotos d’aquesta funcionalitat. 
 
Comença la construcció! 
Un criteri inicial és que cada habitació disposes d’una finestra a la paret (independentment 
de la del sostre). La distribució plantejada obligava a fer una obertura en l’habitació del 
fons a la dreta ja que inicialment no en tenia. 
En aquesta fase inicial (juliol del 2012) la reforma només abastava les dues habitacions 
del fons. 
Com queda dit la paret del fons de la borda presenta un 
aspecte força corrent amb aquests tipus de 
construccions: Pedra molt ben posada però amb una 
estanqueïtat molt deficient. El primer pas que es va 
considerar era efectuar un rejuntat amb ciment. Això 
evitava les principals corrents d’aire i eliminava la 
possibilitat que alguns animalons poguessin fer via cap 
a l’interior de la borda. També tenia una tercera intenció: 
Donar consistència per evitar que en l’obertura de la 
finestra es desplomés la pedra. La foto 1 mostra la 
paret una vegada finalitzada l’operació de rejuntar. Cal 
tenir en compte que per una finestra de 86 cm de marc 
el llindar interior era de 1,3 m, el del centre 1,4 m i 
l’exterior 1,5 m. La raó de tres mides diferents era que 
es volia donar a la paret una inclinació que augmentava 
l’obertura. A la part exterior es pretenia incrementar en 
10 cm per banda l’amplada de la finestra. O sigui que 
serien 106 cm. Es va considerar que el llindar recolzes 
uns 20 cm per banda. D’aquí la mida de 1,5 m. Però per 
col·locar la pedra el forat podria anar entre 1,7 i 2 m. 
D’aquí la precaució en arrebossar la paret 

Foto 1.- Paret arrebossada 
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El pas següent havia de ser començar a treure pedra per 
col·locar la finestra. Primer es va treure la pedra de la 
part interior tot deixant que el costat exterior encara es 
mantingui estructuralment. 
La foto 2 mostra el descrit. Les pedres interiors s’han tret 
mentre es manté una mínima estructura exterior. Es 
col·loca el llindar a la part interior (20x20 cm) i s’ajusta 
amb pedres i formigó. Una vegada consolidat el costat 
interior es comença a treure pedra de la part exterior. 
Paral·lelament es comença a treballar en el pis de fusta. 
S’arrenca la taula basta ja que està força malmesa. 
També els cairons del pis que no estiguin be es canvien. 
La foto 3 mostra el moment en que alguns cairons vells 
ja s’han despenjat. 
Una cosa important i que val la pena fer be es fixar  
l’empotrament dels cairons a la paret. D’aquesta manera 
s’aconsegueix que el cairó pugui fer molta mes força. Per 
aconseguir-ho es reomple amb pedres i formigó tota la 
caixa que envolta el cairó. A l’altre costat, on els cairons 
queden recolzats a la biga principal, també es convenient 
fixar-los amb cargols potents (en el meu cas de 6x20cm). 
Els cairons a canviar seran en total 3 de 20x20cm 
treballats a les 4 cares. En el llenguatge tècnic en diuen 
“semades”. 
Al canviar els cairons calia aconseguir una bona 
anivellació amb la resta de cairons. En el meu cas això 
no era fàcil ja que la secció dels cairons vells eren 
clarament insuficients per la distancia entre extrems de 
recolzament. Per aquest motiu aquests cairons ja havien 
flexionat d’una manera permanent. Per aconseguir una 
bona anivellació es van col·locar, provisionalment, uns 
puntals per sota, foto 4. La idea final era corregir la 
deformació col·locant unes bigues creuades per la part de 
sota.  
Després d’aconseguir una bona anivellació es comencen 
a col·locar les taules noves. Aquestes son collades en lloc 
de clavades. Tècnicament es una opció millor tot i que 
admeto que es mes una mania personal que una millora. 
Tenint en compte que algunes taules no són rectes i per 
evitar que es vegin separades porten un galze. No 
obstant en el moment de col·locar-les es forcen a través 
d’un sergent invertit que treballa entre la taula i un tascó 
collat a la biga. A la foto 5 es veu el mecanisme que, per 
altra banda, es força eficaç. El tascó es col·loca en els 
punts que la fusta queda mes separada i a través de la 
força d’uns bons sergents es força a adaptar-se a la taula 
anterior. 
En el moment d’arrencar la taula vella d’un sector, la 
borda va tenir la visita d’uns nois que feien un camp de 

Foto 3.- Cairons pis 1 

Foto 2.- Obertura finestra 

Foto 4.- Apuntalant cairons 

Foto 5.- Posant taules 
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treball a la natura i varen col·laborar. A la foto 6 es 
veuen alguns dels components del grup. Potser es una 
excel·lent oportunitat per veure una reforma 
respectuosa en una edificació antiga per part d’uns nois 
que mostren interès per la natura i la preservació del 
medi ambient. El grup estava format per uns 12 o 15 
nois i noies d’uns 13 o 14 anys. 
La propera foto (número 7) mostra un grapat de bons 
detalls. En primer lloc es veu la taula ja posada. En 
segon lloc tenim l’estructura que portarà la llana i a la 
vegada donarà consistència a l’embigat del sostre. La 
columna del fons, descrita anteriorment com Tauló paret 
amb encast, reforça la biga del sostre. També els Suport 
tauló (5x15 cm) es col·loquen a sota de cada biga del 
sostre i van lligats entre ells (també amb taulons de 
5x15 cm) donant una forta consistència a l’estructura i 
formant uns departaments que mes endavant serviran 
per allotjar la llana. També es pot apreciar que ja s’ha 
col·locat a la paret del fons la Làmina Transpir que 
evitarà possibles entrades d’aigua. Finalment es pot 
veure que tota aquesta estructura es fa recolzar en un 
tauló al terra de 5x15 cm per repartir millor la càrrega. 
Òbviament tots aquests esforços es traslladaran 
directament al terra de la planta baixa quan en aquesta 
s’hi construeixi la mateixa estructura. 
A la foto 8 es pot veure un altre interessant detall. Una 
important columna es col·locada com a reforç d’una 
ventrera del sostre una mica malmesa. Al mateix temps 
per una banda porta l’encaix pel marc d’una porta 
interior i per l’altre el mecanitzat que inserta la taula 
encadellada. La multi-funció d’aquesta columna es 
completa quan per la part superior reforça l’envà aïllat de 
separació d’habitacions. 
 
Vernís a tot el sostre 
Mentre es va construint l’entramat anem envernissant el 
sostre amb un vernís ecològic a l’oli i de porus obert. La 
marca és Baucent. No porta elements tòxics com plom o 
bari. A canvi porta olis vegetals i de pell de cítrics i 
resines de pi. Per tal de donar un acabat uniforme es 
disposa de dos tonalitats de vernís. Un per la fusta vella i 
l’altre per la nova. Ambdós un pel foscos. El vernís de la 
fusta de les parets serà, en canvi, clar per evitar la 
monotonia i per, a més a més, donar una mica més de 
llum a l’estança. 
 
Posant la llana i la làmina vapor 
Una vegada acabada l’estructura el pas següent es 
posar la llana. Primer de tot cal posar nous travessers de 

Foto 6.- Visita nois camp de treball 

Foto 7.- Detalls constructius 

Foto 8.- Col·locant una columna 
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manera que els compartiments de la llana no siguin 
massa grossos ja que això podria provocar que, de 
mica en mica, la llana s’anés escolant avall. Per evitar-
ho totes les fustes travesseres (foto 9) porten uns 
llistons que tenen la missió d’aguantar la llana. A la 
foto del costat es pot veure una imatge del descrit.  Els 
compartiments no haurien de ser mes grans de 60x50 
cm. 
En la foto següent, la 10,  es veu a la Silvia posant la 
llana en els calaixos. La densitat de col·locació es la 
mateixa que en l’enllosat: 30kg/m3. Per sort ara ja no 
ens cal mesurar-la. Ja tenim una idea formada de la 
densitat només veure-la posada.  
No obstant l’operació de col·locació es una mica mes 
laboriosa que en l’enllosat ja que la verticalitat de la 
paret fa que la llana tendeixi a caure. Per evitar-ho 
col·locàvem la làmina en uns compartiments  tot deixant 
una obertura per dalt que anàvem omplint. Una vegada 
ple de llana el compartiment posàvem una nova làmina 
que acabava de tapar el departament ple i en preparava 
un de nou. Sempre cal tenir la precaució de fer un bon 
solapament en les dues làmines vapor col·locades. 
La fixació de la làmina s’efectua amb un grapadora que 
permet una operació ràpida i eficaç 
La foto següent (la número 11) ja mostra una paret 
acabada amb la làmina vapor posada. 
 
Construcció envans interiors 
Els envans interiors presenten una estructura formada 
per unes llates de 7 cm x 4 cm on a cada banda es 
disposa d’una columna amb encast. La foto número 12 
es veu l’estructura de fusta,  les taules amb encast i les 
columnes finals. Val a dir que, entre les fustes amb encast, si posa aïllament, també amb 
llana d’ovella. En aquest cas la seva funció no es, òbviament, tèrmica sinó acústica. Per 
aquest motiu la densitat es el doble de la anotada anteriorment. Es pretén que les 
habitacions disposin de la necessària intimitat. Com s’entren les taules amb encast a dins 
de les columnes es descriu a l’apartat  Posant la taula amb encast. 
 

 

Foto 9.- Retenidors de la llana 

Foto 10.- Posant llana 

Foto 11.- La làmina vapor 
Foto 12.- Envà interior 
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Desviaments respecta al dissenyat 
Val a dir que, un cop finalitzada la feina de posar la llana, era el moment adequat per fer 
un balanç provisional dels desviaments del projecte respecta a la seva execució. En 
general es pot dir que la fidelització es força alta excepte en una sola cosa: el gruix de 
llana. Jo havia previst posar un gruix mínim de 15 cm acceptant que en els llocs on la 
paret estigués boteruda aquesta mida seria mes gran. Però la realitat es que finalment el 
gruix va oscil·lar entre 20 i 50 cm.  Els 50 cm varen ser deguts a que la paret del fons 
tenia uns 60 cm de gruix a la part mes baixa però a partir d’uns 2 m d’alçada el gruix era 
de 50 cm. Aquests 10 cm van incrementar la irregularitat de la paret que, per altra banda, 
en aquesta zona ja era prou irregular. Sobretot de dalt a baix. 
 
Posant la taula amb encast 
La solució de posar columnes mecanitzades dona un acabat molt bo però te alguns 
inconvenients que cal resoldre adequadament. I per comprendre be el sistema dissenyat 
caldrà primer explicar prou entenedorament en que consisteix la idea. Per fer-ho només 
cal observar el dibuix que una mica mes avall es mostra. Es un detall on es poden 

visualitzar tots els elements relacionats. En un costat del dibuix es veu la Columna amb 
encast. Es una columna laminada i mecanitzada amb un encaix de 23 mm de guix x 15 de 
fons en diferents cares per encaixar-hi la Taula encadellada. En una cara porta dues 
ranures i en les altres dues una. Això es perquè hi ha un cara on s’inicia la paret mitgera. 
A la part oposada a la columna es veu el tauló Suport tauló que, com s’ha dit 
anteriorment, serveix per fixar la Taula encadellada. 
D’entrada es veu que no serà fàcil entrar la Taula encadellada. Però es disposen de 
diverses mètodes per construir sense dificultats. El primer sistema emprat funcionava be 
quan les taules eren llargues. Es deixava un marge d’un cm menys que la mida nominal i 
s’arquejava la peça fins que entrava a cada costat. Quan les taules eren mes curtes es va 
decidir fer un tall a una banda de les columnes per permetre que entressin. Un cop 
entrades es torna a restituir la fusta treta en el tall. A la foto 15 es veu com s’entra la 
Taula encadellada. 
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Detalls a resoldre. 
Una de les qüestions més complicades a resoldre és la 
conciliació entre les noves taules amb encast i els 
cairons vells del sostre. Ja que es vol mantenir 
clarament diferenciades les dues construccions es 
decideix fer un encast a les taules noves i deixar els 
cairons vistos. La solució, força laboriosa, adapta a la 
nova fusta la forma del cairó vell. I deixar a la fusta 
vella el seu propi color, més fosc, en contrast amb el 
color més clar de la nova fusta dona, al meu criteri, 
uns bons resultats estètics. A la foto 14 es veu com es 
van construint els encaixos entre fusta vella i fusta 
nova. A la foto 15 ja es veu com queda un cop acabat. 
Degut a que es pràcticament impossible col·locar una 
sola Taula encadellada en la llargada de més de 5 
metres es posen trossos que van de cairó a cairó. Cal 
dir que, per minimitzar el tall entre les dues fustes, es 
va posar una fusta sencera i es va tallar en els llocs on 
coincidia amb el cairó. D’aquesta manera es muntava 
força be i les aigües coincidien tot minimitzant el tall. 
A la foto 15 es pot observar com el tall es visualment 
molt discret.  
 
 
 
 
 
 
 

Foto 15 

Foto 14 

Foto 13 
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Acabat quasi final. 
A la foto 16 es veu una habitació quasi acabada. Només queda per posar l’aïllament del 
terra, el terra, el sòcol i l’embellidor de la finestra. 
Aquí es pot apreciar el contrast entre la fusta vella (fosca i al sostre) i la Taula encadellada 
(fusta nova i clara). Per trencar una mica les parets es va decidir posar un vernís fosc a 
les columnes verticals. 
 

 
Foto 16 


