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Degut al meu interès per l’acostament de l’home a la 

naturalesa i la construcció de petits habitatges, s’ha 

plantejat com a objectiu d’aquest treball el disseny i la 

construcció d’una casa dalt d’un arbre. S’ha fet una 

recerca d’informació prèvia, on s’ha inclòs una mica 

d’història de les cases dalt d’arbres i un estudi per a la 

viabilitat del projecte. També s’ha realitzat un estudi per 

determinar el millor arbre per a la construcció, s’han 

elaborat i escollit diferents models, s’han obtingut les 

eines, els recursos i els materials necessaris i s’ha 

procedit a la construcció, detallada pas a pas en aquest 

treball. Podeu trobar especificades les despeses que 

aquest procés ha necessitat, tant econòmicament com en 

hores. També s’ha fet un petit estudi sobre la introducció 

d’elements biosostenibles en un futur i dels efectes que 

té la construcció dins un bosc mediterrani. 

Due to my interest for the approach of the man to the 

nature and the building of small houses, the main aim of 

this work is to design and build a tree house. After a 

previous research of information, where can be found 

some history of houses above trees, and a study for the 

feasibility of the project, I realised a study to determine 

the best tree for the building, I have elaborated and 

chosen different models, I have obtained the tools, the 

resources and the necessary materials and I proceeded to 

building, detailed step by step in this work. You can find 

specified the expenses that this process has needed, 

economically talking, and how much hours has taken the 

construction process. Also it has been done a small study 

on the introduction of ecologic and sustainable elements 

in a future and what effects has the building in a 

Mediterranean forest. 
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1. INTRODUCCIÓ 

1.1.Introducció al treball de recerca 

Aquest treball de recerca té com a objectiu la construcció d’una casa dalt d’un arbre. Aquest 

objectiu es compleix passant per una fase prèvia de recerca d’informació, de disseny i 

d’obtenció de les eines i els materials necessaris. El treball em permetrà saber més sobre els 

càlculs d’estructures, útils per calcular la resistència a les diferents forces que actuen sobre 

els elements de la casa. També servirà determinar quin arbre és idoni per al suport d’un pes 

considerable com és el d’una casa en un arbre, analitzant si està ben arrelat, determinant-ne 

la edat aproximada i les seves malalties i paràsits. 

He escollit aquest tema per al treball de recerca ja que, de petit, sempre havia desitjat 

construir cabanes dalt dels arbres. De fet, ho havia intentat diversos cops, però sense èxit, ja 

que no disposava dels materials ni les eines necessàries, a part de no disposar de temps ni 

realitzar un previ estudi per a millorar el disseny, tot al contrari d’aquest treball. 

Aconseguir aquest objectiu serà una fita que em permetrà disfrutar d’una casa construïda 

completament per mi, connectada amb el bosc i mig amagada en la natura, on s’hi respirarà 

tranquil·litat i serenor. Aquest treball també pot servir, en part, com una guia per als lectors 

que vulguin construir una casa semblant, i, potser, per resoldre dubtes corrents en aquest 

aspecte com per exemple la falsa creença de que la casa danya a l’arbre. 

Durant aquest treball de recerca s’inclouran temes relacionats amb l’àmbit de la tecnologia 

(material, eines, metrologia) , però també amb el de dibuix tècnic (elaboració de dissenys 

amb l’ajut de plànols i esbossos), el de la física (càlculs d’estructures i forces) i el de la 

biologia (estudis sobre l’estat dels arbres). 
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1.2.Introducció a les cases dalt d’arbres 

Una casa dalt d’un arbre és un element d’unió entre els humans i la naturalesa, que permet 

escapar-se de la vida quotidiana estressada i entrar en contacte amb la natura, evadir-se de 

la realitat i passar uns moments de tranquil·litat. 

Les cases dalt dels arbres són completament diferents una de la altra, ja que el seu disseny 

depèn de l’arbre o arbres que la suporten. Hi ha moltes maneres diferents de construir una 

casa dalt d’un arbre, i es poden utilitzar molts materials. Hi ha cases fetes de plàstic, de fulles 

i troncs o de metalls. Hi ha cases que utilitzen estaques clavades al terra per no danyar 

l’arbre, o d’altres que estan subjectades per cordes o cadenes a les branques més fortes dels 

arbres. 

Algunes cases utilitzen la Biomímesis1, és a dir, s’inspiren en la natura per al seu disseny. 

Aquest és el cas del projecte de Rojkind Arquitectos a un parc de Mèxic amb la construcció 

d’una casa dalt d’un arbre inspirada en un rusc d’abelles, o en les cabanes dels arbres de 

Bokeo Experience, inspirades en els nius que construeixen els ocells republicans (Philetairus 

socius) als arbres de les sabanes de Botswana i Namíbia. D’altres, en canvi, s’inspiren en 

construccions humanes com simples cabanes primitives o fortaleses medievals. Aquest és el 

cas de The B’ville treehouse, inspirada en l’arquitectura victoriana, o el cas de Temple of Blue 

Moon, inspirada en el clàssic temple grec. 

Tot i les diferències, la majoria de les cases dalt d’arbres comparteixen unes característiques 

comunes. Totes necessiten un accés principal, que normalment es presenta en forma 

d’escala, però també pot ser un pont penjant subjectat des de terra, una corda fluixa o una 

corda amb nusos. La majoria de cases dels arbres estan construïdes sobre una plataforma, 

que serveix com a base per la construcció. La plataforma està subjectada normalment al 

arbre, i és el primer pas de la construcció de una casa dalt d’un arbre. Sobre la plataforma es 

construeix l’habitacle, la casa en si, que pot tenir totes les formes imaginables si l’arbre ho 

permet. La teulada o recobriment de l’habitacle ha de permetre impermeabilitzar l’interior, i 

les parts de la casa que no quedin sota teulada necessiten un manteniment constant per 

culpa dels agents exteriors, sobretot si el material de construcció és la fusta o materials 

biodegradables.  

La casa que, com a objectiu final d’aquest treball, ha de ser construïda, ha de complir certs 

requisits per ser considerada un habitatge. Necessita tenir accés a electricitat, que disposi 

d’espai suficient per a instal·lar un llit i per a fer les activitats quotidianes. Per complir això, 

es necessita un habitacle suficientment espaiós, de més de 7 metres quadrats. És un espai 

similar al que disposen les roulottes o les autocaravanes, on, encara  que sembli poc, és 

suficient si el disseny de l’interior es fa correctament i s’aprofita al màxim l’espai. 

 

1: Terme proposat per Jainime Benyus, escriptora científica estatunidenca.  
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1.3 Història 

Construir plataformes o nius dalt dels arbres com un refugi dels perills del terra és un hàbit 

de la majoria dels simis, com els orangutans, els goril·les i els ximpanzés, i es creu que 

aquesta costum va ser heretada pels humans durant la evolució. Tot i aquesta teoria, no 

s’han trobat restes de refugis dalt dels arbres de més de 40000 anys d’antiguitat, cosa que 

porta a la hipòtesis de que els éssers humans utilitzen cabanes dalt d’arbres des de fa 

quaranta mil anys2.  

Al principi, aquests refugis eren simples plataformes, que no aguantaven molt de pes i que 

s’havien de refer dia rere dia. Van anar evolucionant fins a crear autèntiques cases. Des de 

mitjans dels anys noranta, les cases dalt d’arbres han experimentat un increment de 

popularitat a Estats Units i a Europa, principalment. L’augment de l’interès en aspectes 

ambientals i en les cases bioclimàtiques, a part de la millora tecnològica i la millora de la 

seguretat ho han permès, i actualment més de 30 empreses arreu del món es dediquen 

completament a la creació d’habitatges dalt d’arbres3. Encara que tradicionalment sempre 

hagin estat construïdes de fusta, troncs o materials naturals, la experimentació amb nous 

materials han permès crear cases diferents amb moltes millores per a la seguretat i la 

estabilitat. Avui en dia, algunes tribus indígenes encara viuen o utilitzen refugis dalt d’arbres 

per evitar depredadors, emmagatzemar aliments i evitar inundacions. La tribu Korowai, de 

Papúa (indonèsia), per exemple, construeix les seves cabanes a les copes dels arbres, on hi 

conviuen grups formats per 10 o 12 individus, utilitzant el tronc i grans estaques que claven 

a la terra per donar estabilitat a la cabana. Les utilitzen per evitar els mosquits, els 

depredadors, les inundacions i el fum de les fogueres, a més de les tribus 

enemigues.Actualment, les cases dalt d’arbres s’utilitzen principalment com a habitacions 

d’hotel o centres científics d’observació i estudi de flora i fauna, tot i que també hi ha gent 

que hi viu o en fa un ús completament lúdic. Fins i tot existeixen estudis de gravació de 

música o oficines dalt dels arbres, com és el cas de l’estudi de Bear Creek a Woodinville, 

Washington. 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Les cabanes dels Korowais, algunes a més de 40 metres del terra 

 

2: Veure bibliografia   
3:Algunes empreses espanyoles són: Treehouse iberica, Selvaventura o Forest experience  
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1.4 Beneficis 

El principal benefici d’una casa dalt de l’arbre, ara que ja no ens hem d’amagar dels 

depredadors ni de tribus enemigues ni d’inundacions, és estar immers en la natura, rodejat 

de plantes i arbres i de la fauna local. En els temps actuals, ja s’han creat teràpies a la natura 

per a reduir alguns problemes de salut relacionats amb la societat dels temps moderns. 

Algunes de les pràctiques són els banys de bosc i els boscos terapèutics. 

Els banys de bosc (Shinrin-yoku) són una pràctica japonesa que s’ha estès per tot el món i 

que es desenvolupen en un bosc per a sentir la energia d’aquest. Consisteixen en percebre 

l’atmosfera del bosc, les aromes del terra, el perfum  de les floracions, el moviment de les 

branques, la fricció de les fulles sacsejades per el vent, el cant dels ocells, el tacte dels 

troncs, etc. 

Nombrosos estudis científics corroboren que els banys forestals tenen efectes terapèutics: 

regulen la pressió arterial, disminueixen el ritme cardíac, modulen els nivells d’adrenalina, 

prevenen malalties cardiovasculars i reforcen les defenses naturals. Professionals sanitaris i 

investigador de la Universitat de Girona van demostrar l’any 2014 els beneficis d’aquestes 

activitats en les persones que pateixen fibromiàlgia. L’Observatori de Salut i Medi Ambient 

de l’Institut de la Vida Saludable de Barcelona demostren que els banys de bosc 

disminueixen els nivells d’estrès, ansietat insomni i estat depressiu en un estudi realitzat 

l’any 2017. També poden ajudar a reduir la obesitat i la diabetis. Els resultats dels estudis 

són tan significatius que des de l’any 1985 el govern Japonès impulsa una xarxa de boscos 

terapèutics amb l’objectiu de reduir el cost de la sanitat pública. Allà, els metges prescriuen 

aquestes passejades per prevenir diverses malalties. Aquesta pràctica està molt estesa a 

Corea del Sud i a Estats Units, on es parla fins i tot de la medicina forestal.  A Catalunya ja 

tenim alguns boscos classificats com a terapèutics: cinc a la província de Girona i dos a la de 

Lleida. Un exemple és el bosc de faig al Montseny, o el bosc de la vall de Sant Miquel, a l’Alt 

Urgell. 

Moltes dolències actuals relacionades amb l’estrès i l’ansietat poden millorar amb el 

contacte amb la natura que proveeix una casa dalt d’un arbre, de la mateixa manera que ho 

fan les teràpies dels boscos terapèutics. 

 

 

 

 

 

        Fig. 2. Bosc de la vall de Sant Miquel, a prop de Sant Joan de l’Erm 
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2. RECERCA D’INFORMACIÓ 

2.1. Recerca d’idees per al disseny 

Com ja hem dit anteriorment, el disseny d’una casa dalt de l’arbre depèn en bona mesura de 

l’arbre o els arbres en els quals se sosté i, si aquests o permeten, la infinitat de dissenys 

diferents dona la riquesa i la bellesa que tenen la majoria de cases dels arbres.  

Per a fer aquest treball, s’ha necessitat una recerca d’informació per aconseguir el disseny 

més adient per la meva casa dalt de l’arbre. Cada casa de l’arbre és completament diferent, 

de manera que es necessita inspiració i informació.  

Moltes cases dels arbres s’inspiren en dissenys humans com les primitives cabanes de troncs 

o la evolució d’aquestes, la casa de planta quadrada i teulada a dos aigües. Un dels màxims 

exponents d’aquest tipus de cases és la cabana de troncs Petra Cliff, a Nou Mèxic, Estats 

Units. Unes altres s’inspiren en dissenys humans antics com els temples grecoromans o les 

cases victorianes d’Anglaterra. Un exemple clar és The Blue Moon Temple, esmentada 

anteriorment, dissenyada i creada per Pete Nelson. Altres cases s’inspiren en mètodes de 

transport humans, com barques o Roulottes. La naturalesa també serveix com a mètode 

d’inspiració, com és el cas de les cabanes en forma de teranyina de Francis Hellé, 

anomenada l’Étoile des cimes. 

Per a aquesta recerca, he utilitzat internet per a buscar diferents models de casa, utilitzant 

diferents materials i seguint diferents processos de construcció. He determinat que la casa, 

per les seves condicions, havia de ser construïda en fusta principalment, com la majoria de 

cases dels arbres, ja que és econòmica, permet grans construccions i suporta molt de pes, a 

part de ser bonica estèticament i mimetitzar-se amb el paisatge del terreny. També m’ha 

inspirat i documentat la famosa sèrie de televisió Mi casa en un árbol, protagonitzada per 

Pete Nelson, constructor de grans cases dalt d’arbres, i el seu equip, que construeixen grans 

cases dalt dels arbres per encàrrec a Estats Units d’Amèrica.  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3. Temple of Blue Moon, una casa de Pete Nelson que s’inspira en els temples romans 
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2.2. Estudi de la viabilitat del projecte 

Després de la recerca d’informació, he cregut necessari elaborar un petit estudi per 

determinar si el projecte és viable i si l’objectiu es pot aconseguir.  

Per començar, cal esmentar que el projecte en sí no és precisament econòmic, i que és 

important saber quins materials s’han de comprar i quins es poden reaprofitar, establint un 

equilibri entre la seguretat i l’estalvi de diners. Després de consultar diversos treballs i vídeos 

on es mostra detalladament el procés de construcció de una casa de tals dimensions, he 

determinat que el procés més difícil i més car és el primer, el d’anclatge de la plataforma 

amb l’ajut de cargols i bigues. Un cop l’estructura bàsica d’aquesta està ben estabilitzada i 

no hi ha risc de caiguda, el procés es simplifica i la complicació dona pas al lliure disseny, que 

et permet construir l’habitacle que vulguis. Un cop les parets estan construïdes, és el 

moment de muntar la teulada, un procés també difícil si no es té un disseny molt estudiat o 

no es segueix una precisió mil·limètrica. He determinat que, si aconsegueixo establir una 

plataforma sòlida, la resta del projecte serà molt més fàcil i perfectament viable. 

Tot i les desavantatges, crec que el projecte és viable, tot i que no és pas fàcil. Jo m’ho 

plantejo com un gran repte que serà satisfactori en el cas de que es compleixi.  La manca 

d’experiència en aquests àmbits jugarà en contra meva, com també ho farà l’ajustat 

pressupost, però no el suficient com per a fer-me enrere i no deixar-me arribar a l’objectiu 

final d’aquest treball. Les ganes de fer el que realment m’agrada, combinat amb l’ajuda d’un 

familiar meu, arquitecte paisatgístic i d’un altre tiet meu, propietari d’un terreny on hi han 

possibles arbres, a part de que disposa de les eines necessàries per a la construcció. El meu 

avi és enginyer agrònom, cosa que també ajuda pel que fa a un petit estudi sobre el terreny, 

a més de conèixer els permisos necessaris i la legislació vigent pel que fa als temes de 

construcció al bosc. La meva àvia és biòloga, i també pot ajudar-me a fer un estudi detallat 

sobre l’estat de salut de l’arbre, la seva edat i l’estat de les seves arrels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                        Disseny i construcció d’un habitatge dalt d’un arbre 

 

12 

3. ELECCIÓ DE L’ARBRE 

3.1 Localització del terreny 

El terreny disponible per a la construcció està ubicat dins el terme municipal de Jorba. 

L‘accés a aquesta finca es fa seguint la carretera N-IIa fins al trencall amb el Carrer de Sant 

Genís, seguir per aquest carrer i agafar la primera desviació a ma dreta. El terreny té forma 

triangular, i limita pel nord i per l’est amb el Torrent de Cal Llordella. 

La vegetació d’aquesta zona és típicament mediterrània, amb alzines i roures, però també 

amb pins, una espècie que es va implantar artificialment per solucionar la desforestació i que 

s’ha convertit en un dels boscos típics de la vegetació mediterrània. El sotabosc està format 

per espècies com l’arboç, el llentiscle, l’heura, el bruc, el romeu, l’esbarzer i l’argelaga. 

Aquest sotabosc és molt important per al bioma del bosc mediterrani ja que serveix com a 

amagatall de la fauna de la zona i impedeix el pas a l’home, protegint així el bosc. El sotabosc 

mediterrani ha estat controlat tradicionalment i naturalment per ramats de pastura com 

cabres i ovelles, que s’alimenten de la majoria del sotabosc i permeten obrir camins. El 

problema del sotabosc mediterrani actualment és que, degut a l’abandonament de la vida 

agrària per a anar a treballar a la ciutat, ja no queden quasi pastors i ramats a Catalunya, de 

manera que el creixement del sotabosc es descontrola, impedint el pas a l’home 

completament i dificultant les feines d’extinció naturals i humanes dels incendis, que es 

descontrolen i cremen moltes hectàrees any rere any.  

El terreny portava 3 anys en un abandonament parcial, de manera que el manteniment del 

sotabosc no s’havia fet i  aquest s’havia descontrolat, fent impassables els camins de la zona. 

Tot i així, la finca disposa de prominents arbres en els quals és viable construir-hi una casa 

dalt d’un arbre, de manera que s’ha fet una tria de diferents arbres o grups d’arbres, que 

s’han anat destriant seguint les diferents condicions que una construcció d’aquest tipus 

requereix, que a continuació s’expliquen. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fig.  4. La finca, vista des de l’aire 
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3.2 Espècie d’arbre 

A la finca hi ha molts arbres, la majoria dels quals toquen al vessant nord-est i delimiten amb  

el torrent, però només alguns són el suficientment prominents com per aguantar una casa 

dalt de l’arbre. Entre aquests, una selecció va permetre separar els possibles candidats a 

sostenir la casa dalt de l’arbre i els que no eren capaços. 

L’arbre escollit havia de ser un especímen alt, amb un tronc suficientment fort. Normalment, 

es construeixen cases dalt dels arbres en qualsevol tipus d’arbre que pugui aguantar bé el 

pes, no tingui un vinclament força pronunciat i estigui ben arrelat al terra. Les vistes de la 

futura casa també són importants, ja que normalment serveixen com a punt d’unió entre 

l’home i la naturalesa, i es desaconsella que es construeixin en llocs on edificis o 

construccions humanes tapin la vista de l’entorn natural.  

Els arbres escollits, un roure, una alzina, i tres agrupacions de pins, van haver de cenyir-se a 

aquesta condició i per tant es va descartar la possibilitat de construir-la a l’alzina, ja que, 

encara que fos molt imponent, no era el suficientment alta ni forta com per a aguantar una 

construcció d’aquelles condicions.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  5. L’alzina seleccionada no era suficientment gran com per suportar una casa dalt d’un arbre.  



                                                                                        Disseny i construcció d’un habitatge dalt d’un arbre 

 

14 

3.3 Edat i salut de l’arbre 

L’especímen escollit, a part de les condicions anteriors, tampoc havia de ser molt jove, ja que 

el seu creixement seria massa ràpid i la casa no s’hi podria adaptar, ni massa vell, ja que la 

mort de l’arbre posaria en perill l’estructura de la construcció. Tampoc podia mostrar signes 

de malalties, paràsits o un excés de fongs en les seves branques, que podrien matar-lo i 

posar en perill la estabilitat de la estructura. Un factor important és també l’estat de les 

seves arrels, ja que si l’arbre està arrelat sobre una pendent força pronunciada tendeix a 

perdre força i a caure amb més facilitat. Per motius estructurals, l’arbre tampoc podia estar 

situat en un lloc especialment ventós o al mig d’un torrent, ja que el vinclament del mateix 

podria fracturar les bigues de suport de la casa.  

Després de cenyir-se a aquests factors, es van descartar un dels tres grups de pins per la seva 

aparent vellesa, que els feia decantar-se massa. També va ser descartat el roure, ja que 

estava situat al mig de una pendent força pronunciada i les arrels es veien molt poc 

amarrades amb el terra. 

Per tant, dos pins o grup de pins quedaven disponibles per a construir la cas dalt de l’arbre. 

El primer, un pi amb un diàmetre de tronc molt ample, relativament vell, està ubicat a 

l’extrem est de la finca. Arrelat sobre unes grans pedres col·locades fa molt de temps per a 

estabilitzar el terreny, tenia la força suficient com per a suportar el pes d’una casa després 

d’haver-lo alliberat del pes d’algunes branques mortes. 

El segon grup de pins el formaven dos pins sans, molt rectes i força joves, que havien quedat 

atrapats entre el sotabosc descontrolat. Estaven separats uns 3 metres, i tenien una altura 

suficientment alta com per a aguantar sense problemes una casa dalt d’un arbre. El 

problema era que el vinclament amb el vent d’un era completament diferent amb l’altre, de 

manera que s’havia de buscar un sistema per a igualar-los.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  6. El Roure seleccionat, situat en una pendent massa pronunciada com per estar ben arrelat 
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3.4 L’arbre escollit 

Després d’eliminar els altres arbres escollits i d’haver sospesat els avantatges i 

desavantatges dels dos arbres candidats, es va haver de decidir cap a quin dels dos arbres es 

decantaven les possibilitats. Els dos tenien capacitats per a aguantar el projecte, i estaven 

situats si fa no fa en el mateix tipus de terreny, a escassos metres l’un de l’altre.  

Tot i així, i després d’una pensada decisió, els arbres escollits van ser la parella de pins que 

havien quedat entre el sotabosc, ja que permetien una millor estabilitat per a la casa sent 

dos arbres en comptes d’un de sol. Aquests pins no necessitaven cap alliberament de pes 

per branques mortes ni cap tipus de poda, ja que les branques començaven a quasi 10 

metres d’altura, una alçada superior a la que, per seguretat, es podria construir la casa dalt 

de l’arbre. Un dels dos arbres, situat més cap a l’est que el seu company, tenia un perímetre 

de 138 cm, que el fa suficientment gran com per a aguantar una construcció. L’altre, 

exactament a 3 metres i 11 centímetres cap a l’oest, era lleugerament superior pel que fa al 

perímetre, ja que feia 158 cm.  

L’altura aproximada dels arbres era similar la una de l’altre. Ja que és molt difícil calcular 

l’altura exacta d’un arbre tant alt, es va determinar que el primer arbre, el de l’oest, feia 15 

metres d’altura i que el segon, el de l’est, feia 12 metres. 

L’espai, tot i així, necessitava una operació d’acondicionament i desbrossament, ja que havia 

quedat col·lapsat d’esbarzers, argelagues, boixos i altres matolls que feien impossible  l’accés 

a la zona. A part de la necessitat de neteja de la zona, aquests dos arbres tenien un 

problema pel que fa a la construcció de la casa: els dos tenien moviments completament 

diferents. Si un arbre fos completament rígid, es trencaria i moriria quan bufés el vent, de 

manera que el vinclament és la forma de sobreviure dels arbre. Un arbre de les condicions 

dels escollits podia arribar a desplaçar-se 50 centímetres en la seva copa, fet que suposa un 

risc per a les bigues que sustenten la casa. Tot i així, existeixen desenes de sistemes per a 

evitar el col·lapsament de les bigues principals, i s’hauria d’estudiar el més viable per a 

aquells tipus d’arbre. 

 

 

 

 

 

 

Fig.  7. Els dos arbres escollits, envoltats de malesa 
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3.5 Efectes de la construcció a l’ecosistema 

En aquest apartat, he considerat necessari d’elaborar un estudi sobre com el procés de 

construcció i la casa de l’arbre un cop ja construïda afecten els dos arbres sobre els quals 

està reposada la casa, així com a l’entorn que l’envolta. Val a dir que s’ha intentat el mínim 

efecte, intentant una construcció amb materials biodegradables, en la seva majoria 

aprofitats. Per començar, es va fer una recerca d’informació sobre els nervis principals dels 

arbres, per on passa la sàvia, vital per a la vida de l’arbre. Es va descobrir que aquests nervis 

passen per la part exterior del tronc, de manera que, per a la salut de l’arbre, era millor 

clavar-li poques peces, i que aquestes fossin grans i profundes, que no pas clavar-li petites 

peces, que només travessessin la part exterior de l’arbre i tallessin la circulació dels nervis. 

De fet una de les maneres més eficients i ràpides per a matar un arbre és fer-li una corona, 

que consta en un tall poc profund, elaborat amb un ganivet, en tot el perímetre del tronc, 

que talla els nervis i mata ràpidament l’arbre. A part, els arbres seleccionats, pins blancs, 

escopien les petites peces metàl·liques que es clavaven al tronc, però adaptaven i 

envoltaven amb fusta les peces que es clavaven a la part més interna del tronc, que és mes 

llenyosa. Per a la supervivència d’un arbre, com ja s’ha comentat, és necessari el seu 

vinclament, ja que, si fos rígid, acabaria caient per l’efecte de la força  constant del vent. Per 

aquest motiu, i també per permetre que els arbres creixessin sense problemes, es va 

disposar de l’espai suficient al voltant del tronc durant el disseny de la plataforma.  

Pel que fa a l’entorn de la casa, es va intentar reduir al màxim l’impacte de la construcció a la 

fauna del bosc, i es va comprovar que, un cop acabada la casa, els animals del bosc, en la 

seva majoria ocells o petits rosegadors com ratolins o rates de bosc seguien vivint al voltant 

de la casa. Per a reequiparar les pèrdues d’habitatges als arbres que s’havien fet tot tallant 

branques i arbres, es van col·locar un parell de casetes d’ocells als entorns, un de les quals va 

ser ràpidament habitada, com es va comprovar més tard. També es va poder observar 

mamífers més grans al voltant de la casa, com algun porc senglar en recerca de menjar al 

caure el dia, o una guineu que tenia instal·lat el cau a l’altra banda de la riera, així com 

rapinyaires que seguien reposant sobre els dos arbres.  

Durant el procés de construcció es van despendre partícules i trossos de material al bosc, 

sobretot de fusta, de fibra de vidre i de poliuretà. Els trossos varen ser recollits en la mesura 

del possible, i varen ser dipositats a la deixalleria municipal. Durant el tall i fixació dels 

diferents materials es va produir una inevitable contaminació acústica, tot i que no va 

afectar massa a la vida de l’entorn del bosc. Tot i això, un cop finalitzada la construcció, hi 

haurien possibles solucions per a minimitzar encara més l’impacte de la casa, que podeu 

trobar a la pàgina 46. 
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4. DISSENY 

4.1. Esbossos de diferents models 

Abans de començar amb la construcció de la casa dalt de l’arbre, era necessari idear 

diferents models i escollir el més adient. Per a fer-ho, em vaig inspirar en les cases que altres 

persones havien construït i ho havien compartit per internet. Així, vaig elaborar una sèrie de 

dissenys, al principi només a mà, per a quatre situacions diferents. Dos d’aquests models 

incloïen els dos arbres i els altres dos només es basaven en un dels dos arbres. 

Per a crear els diferents models, es van utilitzar programes informàtics com el SketchUp, de 

Google, un programa de disseny gràfic i modelat en tres dimensions basat en el disseny 

assistit, utilitzat en arquitectura, enginyeria civil, disseny industrial, disseny escènic, creació 

de models per videojocs o per a pel·lícules.  

El primer model que vaig crear consistia en una casa octogonal, aguantada per un sol arbre, 

que el rodejava completament. Un disseny així permet un gran espai, sense balcons, amb 

accés amb escales o mitjançant ponts. El fet de que l’arbre quedi al bell mig de la casa dóna 

una màgia i un aire especial a la construcció. Malgrat tot, aquest model va ser eliminat 

després d’un simple estudi que determinava que cap dels dos arbres escollits podia aguantar 

una casa com aquella amb les dimensions suficients com per aconseguir els objectius del 

treball.  A part, era una construcció tècnicament complicada. Tot i així, existeixen moltes 

cases als arbres semblants a aquesta, com les de Dosrius, que utilitzen aquesta tècnica en 

casi totes les seves cabanes. Per culpa de la seva ràpida eliminació, tant sols vaig elaborar un 

esbós a mà, detallant-ne el disseny interior, que podeu veure a continuació. 
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El segon disseny creat, també utilitzant un sol arbre, consistia en un habitatge basat en dos 

superfícies quadrades, una de més gran, que contenia l’habitacle, i un de més petit, que 

contenia la entrada. Aquests dos espais tenien teulades invertides, i adaptaven el seu espai a 

l’arbre, que passava per l’interior de l’habitacle. S’hi accedia per unes escales, i estava 

proveït de finestres en  tres dels sis costats. Les avantatges principals d’aquest disseny era 

que estèticament era una casa bonica, i alta per al seu interior.  Els inconvenients eren que la 

casa  era massa petita per a les condicions que necessitava la casa dalt de l’arbre, a més de 

utilitzar un sol arbre, quan se’n disposava de dos. el resultat d’aquest model el podeu trobar 

a continuació.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fig. 8. Model II 
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El tercer model, el disseny del qual podeu veure a continuació, es tracta d’una casa 

aguantada per dos bigues paral·leles, una per a cada costat dels dos arbres, que queda 

situada entre aquests. A més, se li afegeix una entrada en un espai annex a la casa. La 

teulada es partia en tres trossos, un, el més cap a l’est, baixava a una aigua cap al Sud, el 

següent, cap a l’oest, baixava cap al Nord en una aigua, i el tercer, que cobria l’annex de 

l’entrada, baixava cap al Sud. Aquest model té l’avantatge de que és sustentat per els dos 

arbres, que li aporten més solidesa i li permeten més espai interior. L’inconvenient principal 

és que els sistemes d’anclatge són econòmicament cars. Aquest model va ser presentat a un 

familiar meu, arquitecte especialista en paisatgisme. Aquest va objectar que la casa era 

també massa petita per a ser habitada, i que era potser massa ampla per a que les biguetes 

secundaries poguessin resistir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9 i 10. Model III 
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El quart model va ser dissenyat a partir del tercer model, allargant la casa cap a l’est, on la 

construcció era més fàcil, i afegint així uns tres metres quadrats a la casa. Es va eliminar la 

entrada annex, i es va situar en una part de l’ampliació, amb un petit porxo un cop dalt de la 

casa. L’altra meitat de l’ampliació servia de rebedor, de manera que la porta es situava 

mirant el nord i les finestres donaven a cada punt cardinal. La teulada baixava per l’oest en 

una aigua, cap al Nord, i per l’oest, baixava en l’aigua inversa, cap al Sud. També es va 

estrènyer la casa, donant així més resistència a les bigues secundàries. El problema era que 

les bigues principals s’havien d’allargar, i que el disseny de l’interior quedava una mica 

limitat i complicat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 11 i 12. Model IV 
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4.2. Elecció del model 

Després d’avaluar les avantatges i els inconvenients de cada model, es va procedir a escollir 

el model definitiu. Com ja s’ha dit abans, el primer disseny va quedar eliminat 

immediatament després de ser creat per les qüestions que s’han explicat anteriorment. Així, 

quedaven tres models a escollir.  

Primer de tot, es van avaluar les diferències de construir sobre un arbre o sobre dos, i va 

quedar demostrat que, encara que fos econòmicament més cara, era millor construir la casa 

sobre dos arbres, per a aconseguir més estabilitat i més espai habitable. D’aquesta manera, 

el segon model va quedar eliminat, ja que utilitzava un sol arbre per a la seva sustentació. El 

quart model, considerat una evolució del tercer disseny, va ser l’escollit, ja que va ser revisat 

i millorat per a un arquitecte professional, i donava més seguretat, estabilitat i espai 

habitable que els altres models. Per a fer-lo, es necessitaven sistemes lliscants per permetre 

el lliure moviment dels dos arbres. A més, es necessitaven dos bigues principals de casi cinc 

metres cadascuna, amb un pes considerable, que dificultaven la col·locació. Tot i així, la 

teulada oferia el millor sistema per a evitar l’aigua de la pluja, ja que no quedaven punts 

dèbils pels quals es formessin goteres, com és el cas de l’espai on s’unien les teulades de 

l’annex i la de l’oest de la casa en el model anterior. 
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4.3. Elaboració d’un plànol detallat 

Un cop escollit el model, era essencial crear uns plànols detallats de cada costat de la casa en 

dos dimensions, per establir les mesures i les proporcions abans de construir res. Per a fer-

los, vaig utilitzar el programa Qcad, un programa lliure de disseny en dues dimensions 

assistit per ordinador. La raó per la qual vaig utilitzar aquest programa i no pas un altre com 

per exemple l’Autocad va ser bàsicament pel preu, ja que la majoria de llicències d’Autodesk, 

la plataforma que controla Autocad, són extremadament cares per a una persona no 

professional (més de dos mil euros l’any). A part d’això, Qcad era més simple i més fàcil 

d’utilitzar, a part de que jo ja tenia una mica d’experiència amb el programa. 

Vaig crear 5 plànols, un de cada cara ( nord, sud, est, oest i superior), especificant les 

finestres, portes, teulades, baranes, parets, etc.  Aquests eren fonamentals durant la 

construcció de l’habitacle, ja que les mides estaven pensades perquè tot encaixés sense 

problemes. Per tant, vaig determinar que la plataforma faria 4,5 metres de longitud per 3 

metres d’amplada, cosa que donava 13,5 metres quadrats. El balcó d’accés feia 150 

centímetres de llargada per 120 d’amplada, donant 1.8 metres quadrats per al porxo. Per 

tant, l’habitacle ocupava una superfície de 11,7 metres quadrats. També, els plànols van 

ajudar a determinar l’altura, de manera que les dos teulades, per la seva part superior, 

havien d’estar situades a 2,4 metres respecte a la plataforma, mentre que la seva part 

inferior necessitava estar a 1,8 metres. Així la inclinació de les teulades era suficient per 

desviar l’aigua i evitar goteres a l’interior, que podrien danyar la fusta. Les finestres van 

quedar situades a la cara nord i a la cara  est de la casa, per aprofitar la llum de les primeres 

hores al matí i evitar la llum directa durant el migdia, evitant així també la calor durant 

l’estiu. La porta principal havia de donar al porxo, de manera que hi havia dos possibilitats, 

que s’orientés cap al sud, o que donés  a l’oest. També es va decidir que la plataforma hauria 

d’estar a 3 metres d’altura, i així va quedar determinat als plànols, que podeu veure a 

continuació en una forma reduïda, però que també podeu trobar en versió completa a 

l’apartat d’annexes d’aquest treball. 
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Fig. 13. Planta Exterior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fig. 14. Lateral Est                                                                           Fig. 15. Lateral Oest  

 

 

 

 

 

 

 

                Fig. 16. Lateral Nord                                                                         Fig. 17. Lateral Sud  
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4.4. Disseny de l’interior 

Per a aquest apartat es van proposar dos models de disseny de l’interior de la casa, que 

contemplaven les condicions establertes en la introducció d’aquest treball. El primer, que 

podeu veure a continuació, va ser elaborat a mà, ja que es tractava d’una versió poc 

desenvolupada i amb certs desavantatges. Aquest disseny, com es mostra a continuació, 

disposa d’un rebedor, un menjador, una petita cuina, una petita sala d’estar a l’est i una 

habitació doble. Això no deixa espai pel que fa a la construcció d’un petit lavabo o de certs 

armaris, necessaris per a la vida quotidiana en un habitatge normal i corrent. La porta 

orientada al sud obligava a la creació d’una zona que vaig batejar com a entrada (entrance), 

que no tenia un ús propi, perdent 1,8 metres quadrats. També existia la dificultat afegida de 

construir una espècie de paret al voltant de l’arbre oest, perdent espai, ja que les parets de 

la porta principal i la paret oest de la cuina (kitchen) no podien estar unides directament a 

l’arbre per a no danyar-lo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 18. Primer disseny de l’interior  
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Per a millorar aquest model, es va optar per canviar la porta d’accés de lloc i col·locar-la a la 

paret est del balcó, donant accés directe a la cuina, sense necessitat de sales com la entrada 

anterior i aprofitant més espai que en l’anterior model. La habitació doble reduïa un xic el 

seu espai, i quedava situada al nord-oest de la casa. A més, quedava un petit espai entre el 

porxo i la habitació, que podia ser utilitzat com un armari, un lavabo o qualsevol moble que 

requerís cert espai. Com que aquest model era millor en casi tots els aspectes, vaig passar-lo 

del paper a ordinador amb el programa ja anteriorment utilitzat i explicat Qcad. Gràcies al 

disseny assistit, les mides de la cada van quedar proporcionades i a escala, de manera que es 

va poder elaborar amb simbolisme arquitectònic els mobles i electrodomèstics. Les zones 

van quedar perfectament integrades en el disseny previst de les finestres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 19. Disseny de l’interior definitiu  
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5. OBTENCIÓ I ELECCIÓ DELS MATERIALS 

5.1. Càlcul d’estructures 

Per a l’elaboració d’aquest apartat, vaig disposar de l’ajuda de Josep Mascaró, arquitecte 

especialitzat en parcs i jardins. 

El càlcul del dimensionat de bigues i biguetes secundàries (quartons) és complex, encara més 

amb estructures de fusta, de manera que ell em va ajudar a realitzar-lo. A continuació 

s’explicarà el procés simplificat per al dimensionat de bigues i topants. 

En primer lloc va caldre establir la càrrega per metres quadrats que tindria la plataforma. 

Això s’expressa en el Sistema Internacional d’Unitats en KN/m2, però ho vàrem fer en Kg/m2 

(Un KN/m2=100Kg/m2) per a simplificar. Contant la sobrecarrega d’ús (pes de la casa) mes el 

pes propi de les fustes (Bigues i quartons), que es el pes de  les bigues mes els  dels quartons 

mes l’entramat. Amb ell, vàrem estimar aquesta quantitat  en 2KN/m2 o 200 Kg/m2.  

Després, vàrem calcular les càrregues que havien de suportar les bigues i els quartons. Per 

això necessitàvem saber les distàncies entre suports en metres de les unes i dels altres. Per a 

començar, les bigues. Es suposa que hi ha un va, o sigui que no hi ha suport al mig ( biga amb 

dos recolzaments). Mitjançant aquest gràfic, determinàrem la càrrega en kg. 

 

Fig.20. Esquema d l’estructura de les bigues 

La línia discontínua representa la biga. A representa la distància entre la biga i el final del 

voladís, i b representa la distància entre la biga i el punt de recolzament (l’arbre). C 

representa la llum, és a dir, la distància entre recolzaments. Cada biga suportaria (a+b) x c x 

200Kg/m2. Això dona el resultat en Kg. D’aquesta manera, vaig aplicar la fórmula anterior 

d’aquesta manera, fent servir les mides que havia pres gràcies als plànols: 

(1,1+02)x3x200= 780 kg per biga, 790x2= 1560kg suportats entre les dos bigues. 

Josep Mascaró em va facilitar una taula, que a continuació podeu observar, que serveix per 

determinar les dimensions de la biga respecte el pes que havia de suportar.  
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Taula 1. Carga en kilograms uniformement repartits que poden soporta les fustes de 

Flandes o d’avet, recolzades per els extrems. 
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Amb això, vaig determinar que la biga que necessitava havia de tenir com a mínim 6,5 cm 

d’amplada i 17,5 cm d’alçada. La biga que venien a la fusteria era de 10cm d’amplada per 20 

d’alçada, cosa que ja em venia bé i que era més que suficient per aguantar el pes. 

Pel que fa als quartons, vàrem considerar una distància entre ells de 56,25 centímetres (tot i 

que amb els càlculs vàrem simplificar aquesta xifra a 0,6), ja que la distància que vàrem 

considerar en un principi de 40 cm carregaria massa l’estructura. Això donaria uns 8 

quartons o biguetes secundàries. 

El càlcul dels quartons seria (considerant una llum de 3m): 

3m x 0,6m x 200Kg/m2 x 1,5 (coeficient de seguretat) = 540Kg.  

Tornant a la taula, i donant un marge per a la seguretat, sortiria una secció de fusta de 

5x12,5 centímetres, que aguantarien perfectament 600kg, suficients per al nostre cas. 

L’estructura plantejada tenia dos efectes: l’efecte flector (A) a causa del voladís i l’efecte 

bolcada (B). L’efecte flector és favorable respecte al càlcul que hem fet abans, doncs hem 

calculat una llum de 3m. No obstant, podem posar cartabons o de fusta o metàl·lics per 

disminuir la volada (A’). L’efecte bolcada s’ha de resoldre unint bé els cartabons amb les 

bigues, i aquestes amb els seus recolzaments (B’). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fig.21. Esquema de l’estructura de la 

plataforma 
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5.2. Elecció dels materials 

Per a la construcció de la plataforma, com s’ha explicat anteriorment, es necessitaven dos 

grans bigues de fusta, les mides de les quals s’han determinat a l’apartat anterior. També es 

necessitaven 8 quartons i les peces del sistema d’anclatge (TAB). Les bigues, de fusta d’avet 

laminada, així com els quartons, de fusta de Flandes,  varen ser encarregats a Fustes Closa, 

una fusteria de Vilanova del Camí que es dedica a la importació, emmagatzematge, 

distribució i primera transformació de la fusta. Abasteixen  fusteries, constructors, 

decoradors, aficionats al bricolatge i tots els àmbits que engloben la seva activitat comercial.  

La biga laminada està fabricada a partir de làmines d’avet de 40mm encolades entre si, i està 

destinada a estructures de càrrega, perquè és extremadament forta en relació al seu pes. Les 

bigues laminades tenen una resistència major que les convencionals, més estabilitat i 

acostumen a ser més econòmiques 

Les peces del Treehouse Attachment Bolt varen ser encarregades a la serralleria Brunet, a 

Igualada, ja que adquirirles per internet des d’Amèrica del Nord hauria pujat 

significativament el seu cost. Els Lag Bolt (barilla roscada que va directament clavada a 

l’arbre) i els Floating Braket (peces que permeten la unió i el moviment de la biga) són peces 

molt específiques que només es troben en les empreses especialitzades en el sector i, 

després d’una mica de recerca, es va determinar que era econòmicament beneficiós 

encarregar-les a un ferrer. 

Pel que fa al terra de la casa, que prèviament es va estudiar d’elaborar amb fustes de palets 

reciclats, es va sospesar la idea de fer-lo de conglomerat hidròfug, degut al seu baix pes, la 

facilitat de tallar-lo i col·locar-lo i la seva resistència. Aquest conglomerat va ser encarregat 

també a Fustes Closa. 

També es van aconseguir uns 20 palets que van ser desmuntats amb una serra de sabre, els 

llistons dels quals haurien de ser utilitzats per a les parets de la casa, ja que estèticament són 

més bonics que el conglomerat.  

 

 

 

 

 

 

 

Fig 22 i 23. Els Floating Brakets i les bigues, un cop adquirides 



                                                                                        Disseny i construcció d’un habitatge dalt d’un arbre 

 

30 

5.3. Obtenció de les eines necessàries 

Primerament, es necessitava un trepant per a la unió de les bigues i els Floating Brakets, ja 

que les primeres s’havien de perforar per la col·locació de 16 cargols de 7 centímetres per a 

cada biga. Aquests necessitaven ser apretats amb una clau anglesa o una carraca de vas de 

10mm. També era necessària una gran clau anglesa, amb el mànec especialment llarg, per 

apretar el Lag Bolt un cop hagués estat inserit dins l’arbre. 

Ja s’ha anomenat abans la serra de sabre, de marca Makita, utilitzada per a tallar els claus 

que uneixen les fustes en els palets, però també utilitzada per a donar forma al conglomerat. 

També es necessitava un tornavís elèctric per a la ràpida fixació entre sí de les fustes. Es van 

aconseguir dos tornavisos elèctrics, Un amb cable i de marca Makita, i un altre de bateria de 

marca Hitachi. 

També es va obtenir una serra circular, per al tall recte de fustes i altres materials, així com 

una serra de calar, que permetia fer talls precisos. També era necessària una polidora per a 

eliminar les imperfeccions, els claus i les estelles de qualsevol fusta que es tallés, sobretot la 

que provenia de palets. 

Per assegurar la màxima estabilitat de la casa, també va ser necessari un nivell per a mesurar 

la inclinació de les bigues. A part del nivell, va ser fonamental per a la mesura i la construcció 

l’ús de diverses cintes mètriques, que asseguraven la màxima precisió a l’hora de construir. 

Totes les eines necessàries es van aconseguir gràcies a familiars i amics, de manera que no 

s’ha hagut de comprar-ne cap. Això redueix considerablement el cost de la construcció, ja 

que aquestes eines són econòmicament cares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 24. Algunes eines utilitzades 
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5.4. Despeses 

Les despeses de material per a la construcció de la casa dalt dels arbres han estat: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material Preu 1 unitat Quantitat Preu 

Biga d’avet Laminada 
20x10 

102,91 2 205,82 

Quartons de Flandes 14,42 8 115,43 

Plaques d’Aglomerat 14,51 5 72,59 

Llistó Avet 
300x4,5x4,5 

7,839 10 78,39 

Floating brakets 25 4 100 

Large Lag Bolts 20 4 80 

Palets 0 15 0 

Caragols - 500 30 

Angles - 100 10 

Plaques de fibra de 
vidre 

0 3 0 

Plaques de 
metacrilat 

0 2 0 

Arnés de seguretat 25 1 25 

Teulada 83 2 166 

TOTAL   883,23 

Tasca realitzada Hores despeses 

Neteja i 
desbrossament 

5 

Col·locació de les 
bigues principals 

6 

Col·locació dels 
quartons 

4 

Construcció de la 
plataforma 

6 

Construcció de les 
parets 

8 

Construcció de la 
teulada 

8 

Adequació de 
l’espai 

5 

Obtenció de 
llistons de palets 

12 

Les hores invertides en la construcció i acondicionament de la zona han estat: 
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6. MESURES DE SEGURETAT 

Ja que s’hauria de treballar a una altura considerable del terra i per evitar caigudes, es va 

obtenir un arnés de seguretat que, unit a una corda entre els dos arbres, assegurava a la 

persona que estigués treballant sobre l’estructura i la salvava de caigudes. Es va consultar a 

un expert en trepa d’arbres, Frederic Llambés, que em va recomanar l’ús de l’arnés de 

seguretat o un d’escalada i em va explicar com utilitzar-lo correctament, utilitzant un punt 

de subjecció per sobre del cap del treballador per evitar qualsevol tipus de caiguda, fent 

servir una corda o un punt fix.   

També es va aconseguir ulleres de protecció, ja que les diverses eines que s’havien d’utilitzar 

durant la construcció emetien estelles i biruta, que podia esser perillosa per als ulls. 

D’aquesta manera també es protegien els ulls de talls, cops i rascades que podrien produir 

les eines o els materials durant les hores de construcció. A part de les ulleres, també va ser 

necessària una màscara de protecció per al tall i manipulació de certs materials, que 

s’explicarà més endavant. 

També varen ser necessaris uns guants de seguretat, per a assegurar les mans de qualsevol 

tall, cop o durícia que es pogués produir, ja que el treball en fusta requeria la ús de serres, 

trepants o tornavisos elèctrics, màquines que si no s’utilitzaven correctament podrien 

produir greus danys al cos. 

Es varen aconseguir botes de protecció amb punta de ferro, per evitar cops durant la 

construcció i l’aixecament de les peces per a la creació de la plataforma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 25. Tallant amb guants, ulleres de protecció, mascareta i arnés de seguretat 
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7. CONSTRUCCIÓ 

7.1. Acondicionament del terreny 

Per al procés de construcció de la casa dalt de l’arbre, es necessita acondicionar el terreny 

circumdant dels dos arbres per millorar la seguretat de la zona, permetre el pas còmode dels 

materials cap a la zona de construcció i per millorar la estètica visual de l’espai. A 

continuació, es detallen els diferents processos duts a terme per a desbrossar, talar i netejar 

la zona de construcció per a començar amb les obres. 

7.1.1. Neteja i desbrossament del sotabosc 

Com ja s’ha dit anteriorment en l’apartat de tria de l’arbre, els arbres escollits, dos pins, 

havien quedat atrapats entre el sotabosc, descontrolat per tres anys d’abandonament 

parcial de la finca. Per a començar la construcció de la casa de l’arbre, es necessitava 

urgentment un desbrossament i una neteja del sotabosc per a aconseguir l’accés a la zona, 

completament obstruït per la malesa, i per a assegurar el terreny, ja que estava ple 

d’esbarzers i argelagues, plantes que disposen de unes punxes molt doloroses si es toquen 

accidentalment. La neteja de la zona també era necessària per a una qüestió estètica, ja que 

l’excés de sotabosc donava a la zona una imatge d’abandonament. 

Per a solucionar aquest problema, el dia 27/06/2018  es va procedir al desbrossament de la 

zona amb l’ajut de guants de jardineria i estisores de podar. Es va tallar la major part del 

sotabosc circumdant als dos pins, aclarint la zona i permetent-ne el fàcil accés. Al cap de tres 

hores, el terreny de construcció va quedar completament aclarit de matolls i lianes, i tant 

sols van quedar els petits arbres circumdants, que s’havien de talar o aclarir per a permetre 

el fàcil accés de les bigues i materials grossos a la zona de construcció.  

Els matolls i malesa tallats van ser abocats en un lloc controlat, on o bé es convertirien en 

matèria orgànica després de un procés de descomposició, o bé es convertirien en aliment 

per als animals de la finca, ja que actualment hi viuen cabres, ases i cavalls. Tot el procés va 

durar 3 hores. 
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7.1.2. Tala controlada d’arbres i branques  

Després d’haver esclarit la zona de sotabosc, era necessària una tala d’arbres circumdants i 

un procés de poda dels arbres les branques dels quals interferien en el futur emplaçament 

de la casa dalt de l’arbre.  

El dia 6/08/2018 es van començar els processos de tala i poda, que van durar 2 hores. 

L’objectiu era talar qualsevol arbre mort o malalt que pogués interferir en l’accés del 

material, i podar qualsevol branca que interferís en la posició de la casa dalt de l’arbre. 

Amb l’ajut d’una moto-serra i una destral, cinc pins petits van ser talats, dos d’ells morts a 

causa del poc nutrient ingerit per les seves arrels, que eren consumits per les arrels superiors 

en mida dels dos pins escollits per la construcció de la casa dalt de l’arbre.  Els altres tres pins 

tallats eren pins petits, que tapaven l’accés a la zona dels materials grans com les bigues 

principals o les biguetes de suport. També es va podar una alzina i un roure les branques dels 

quals interferien en la posició de la futura casa de l’arbre.  

Les restes d’aquesta tala, en la seva majoria troncs i branques mortes, van ser transportades 

al mateix munt on s’hi havia deixat les restes de la tasca de desbrossament, en espera de la 

seva descomposició i retorn a la terra. La possibilitat de cremar aquestes restes orgàniques 

va ser anul·lada completament per la prohibició d’encendre qualsevol tipus de foc al camp o 

al bosc durant aquestes dates. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

Fig. 26. Tala de branques i arbres, després de la neteja del sotabosc. 
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7.2. Fixació de les bigues principals i secundàries 

7.2.1. Sistemes d’anclatge de la plataforma 

Abans de començar amb la construcció, he trobat necessari fer un petit incís en els diferents 

sistemes que existeixen d’aguantar la plataforma. Com ja hem dit, existeixen milers de cases 

dels arbres diferents, i cadascuna té un anclatge diferent. Quan la construcció es fa sobre un 

sol arbre, s’utilitzen tres sistemes principals: el primer, el més beneficiós per l’arbre, 

consisteix en clavar estaques al terra, i construir la casa al damunt d’aquestes i envoltar 

l’arbre sense perforar-lo, deixant espai per al seu moviment i per al seu creixement. Tot i els 

beneficis, aquest mètode no crea cases dalt dels arbres estrictament parlant, ja que 

realment la casa no manté contacte amb l’arbre. Aquest mètode és idoni quan la casa és 

molt gran, o quan l’arbre és massa petit per a suportar la casa. 

El segon mètode consisteix a clavar certes peces dins l’arbre per a unir-lo amb els suports, de 

manera que la casa queda completament adherida a l’arbre i es mou amb el seu moviment. 

Aquest mètode és el més perjudicial per l’arbre, però normalment no provoca cap problema 

per la seva salut. Aquest mètode és ideal quan la casa és petita i en forma circular, envoltant 

l’arbre. També s’utilitza quan la casa es necessita construir a molta altura. 

El tercer mètode consisteix en aguantar la casa flotant amb l’ajut de cordes d’acer i cadenes, 

agafades fortament amb les branques principals dels arbres. Aquest mètode és molt poc 

perjudicial per l’arbre i és el que crea un ambient més màgic, tot i que té bastants 

inconvenients. Es necessitaran arbres amb branques molt gruixudes per al seu suport, les 

mides de la casa hauran de ser reduïdes perquè les cordes puguin suportar la tensió. Aquest 

mètode també té l’inconvenient de que l’estructura és mourà contínuament amb el vent, i 

serà perillós per a la seguretat. 

Si es disposa de més d’un arbre per a fer la construcció de la casa de l’arbre, també hi ha 

diferents mètodes per al seu anclatge. El més utilitzat és, sens dubte, l’ús de dos bigues 

posades paral·lelament una a cada banda de l’arbre. A Europa, s’han desenvolupat sistemes 

per unir les dos bigues a pressió, normalment utilitzant barres o tensadors, sense perforar 

l’arbre. En canvi, a Estats Units, país pioner en les cases dalt d’arbres, i a Gran Bretanya s’han 

desenvolupat sistemes que perforen l’arbre per sustentar les bigues. Un d’aquests sistemes, 

el que és el més evolucionat de tots, s’anomena TAB (Treehouse Attachment Bolt). Consisteix 

a perforar amb un trepant un forat a l’arbre i inserir-hi una barra de ferro que s’utilitza com 

a suport per a les bigues. Encara que sembli més perjudicial per l’arbre, aquest sistema 

l’accepta molt bé el tronc, que inclús genera una capa de fusta al voltant de l’orifici per 

cicatritzar el forat, cosa que dóna més força a la peça.  

Un dels principals problemes pel que fa a la construcció dels suports de la casa quan 

s’utilitzen dos o més arbres és la diferència de moviment quan es vinclen per culpa del vent. 

Si es fes una construcció rígida, l’estructura col·lapsaria a la mínima que bufés una mica de 

vent. Per solucionar aquest problema, els enginyers han desenvolupat una tecnologia que 
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utilitza un arbre com a suport principal, amb la casa agafada rígidament a l’arbre. Els altres 

arbres utilitzats tenen un sistema d’anclatge mòbil que permet el lliure moviment, 

independentment del moviment de la casa dalt de l’arbre. Així, la casa es mou conjuntament 

amb l’arbre rígid, que segueix vinclant-se amb facilitat, i els altres arbres es mouen 

lliurement, aguantant també el pes amb l’ajuda de bigues lliscants. Aquest sistema no és 

precisament econòmic i pot semblar molt complicat, però és el més beneficiós pels arbres 

que suporten la casa i el més segur per a l’estructura de la casa. 

Evidentment, tots els sistemes anteriorment anomenats es poden combinar per assegurar 

zones on el disseny dels suports principals no és fiable, tant si es disposa de un o de més 

d’un arbre. 

 

 

 

 

 

 

Fig.27.  Exemple de casa amb suports clavats a l’arbre        Fig. 28. Exemple de casa suspesa de cordes 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                  Fig. 29. Exemple de casa sostinguda amb estaques.                                                         
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El Treehouse Attachment Bolt, necessari per a construir la casa dalt de l’arbre i assegurar la 

seva vida útil, així com la vida dels arbres, consta de dos peces separades. La primera, 

anomenada Large Lag Bolt en anglès, és un espàrrec de ferro,  de 30 centímetres de 

llargada, roscat i amb una mica de punxa. Cadascun pesa uns 2 kilograms, i tenen un tub de 

ferro per permetre la mínima fricció entre peces.  

L’altra peça, anomenada Floating braket, va unida directament a la biga, i per l’interior de la 

seva abraçadora hi passa el Large Lag Bolt. D’aquesta manera, les dos peces, que no estan 

unides, es mouen independentment l’una de l’altra, tal com es mostra a les imatges a 

continuació. 

 

 

 

 

           Fig. 30. Large Lag Bolt                                                 Fig. 31. Floating Braket 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 32 i 33. Exemples de TAB 
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7.2.2. Fixació de les bigues principals 

Abans de començar a aixecar les bigues, era necessària la unió d’aquestes amb els floating 

brakets. Per a fer-ho, es van foradar 16 forats a cada biga amb l’ajut d’un trepant, on 

posteriorment s’hi van inserir caragols hexagonals que unien les dos peces. Per a apretar els 

últims, es va utilitzar una clau anglesa i una clau de carraca.  

Per a començar la construcció de la casa de l’arbre, era necessari pujar les bigues a l’altura 

desitjada, fer un forat a l’arbre i introduir l’espàrrec del TAB. Aquesta era una de les 

operacions més complicades de la construcció, degut a l’elevat pes de les bigues i la gran 

altura on s’havien de fixar. Per a fer el forat es va fer servir un trepant elèctric amb una 

broca especial per a fusta. Després d’haver fet els quatre forats, es van començar a aixecar 

les bigues utilitzant cordes, tensors i puntals. Primer s’aixecaven per un costat, i amb l’ajut 

d’una corda, un puntal i la pròpia força humana s’aconseguia aixecar la biga fins a 3,2 metres 

d’altura, on hi havia el forat a l’arbre. Un cop la biga estava alineada amb el forat, s’introduïa 

l’espàrrec que passava per dins el floating bracket i entrava dins l’arbre. Aquest havia d’estar 

molt ben apretat, ja que era el responsable d’aguantar tot el pes de la casa, repartit entre els 

quatre espàrrecs. Per apretar i caragolar aquest gran caragol es va utilitzar una gran clau fixa 

de 46mm, unida a un llarg tub de ferro que servia com a mànec i que permetia generar un 

moment molt més gran, necessari per a caragolar al màxim el caragol. Després de 6 hores de 

de treball, finalment les dos bigues, que pesaven uns 70 kilograms cadascuna, van ser 

aixecades i clavades dalt dels arbres,  col·locades en la seva posició definitiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 34 i 35. El TAB instal·lat amb les bigues  
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7.2.3. Fixació de les biguetes secundàries 

Els quartons, o bigues secundàries, col·locats sobre les dos bigues principals i perpendiculars 

a aquestes, havien d’aguantar l’efecte bolcada, que ja ha estat explicat anteriorment. Per 

això, els 8 quartons varen ser units cadascun a les bigues principals per angles de metall, 

units amb quatre caragols cadascun. Cada quartó tenia dos unions (una per a cada biga 

principal), i per a cada unió es van utilitzar quatre angles, per la part lateral i per la part 

inferior de la unió. Això suposava un total de seixanta-quatre angles utilitzats, i, amb quatre 

caragols d’unió per angle, un total de 256 caragols. Les bigues principals distaven 60 

centímetres, de manera que cada quartó volava 1,2 metres respecte la biga principal. 

Després d’haver-los unit, es va comprovar que tots aguantaven el pes desitjat i no es 

doblegaven a l’aplicar una força considerable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 36 i 37. Els quartons, instal·lats 
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7.3. Construcció de la plataforma 

Per a la construcció del terra de la plataforma, es pensava utilitzar fusta de palets, però  vista 

la gran quantitat de temps despès en la seva obtenció, es va decidir fer-la de conglomerat o 

aglomerat de fusta, ja que era relativament barat, poc pesat i flexible. Es va obtenir aquest 

material a Fustes Closa i, un cop col·locat, tallat i unit a la estructura, es va observar que el 

conglomerat era massa flexible i poc resistent. Per assegurar la plataforma, es va decidir 

utilitzar unes plaques de fibra de vidre premsada, que es van aconseguir gràcies a Marc 

Arcarons. Aquestes plaques, utilitzades per al terra dels trens metropolitans de Rio de 

Janeiro, són fabricades a Prats de Rei, i tallades a mida a Calaf. Les peces utilitzades eren 

retalls de sis metres de llarg per un d’amplada que havien quedat amb mides i forats 

defectuosos. Aquestes plaques són fabricades amb fibra de vidre, premsada amb premses 

de 700 tones de pressió, obtenint un material resistent com l’acer, però amb un pes similar 

al de la fusta. A part d’aquestes propietats, les plaques són ignífugues i impermeables, i són 

un aïllant tant tèrmic com elèctric.  

Així doncs, les plaques van ser tallades a la mida necessària amb l’ajut d’una serra circular, 

amb les mesures de seguretat adequades. La fibra de vidre, quan es talla, desprèn unes 

petites partícules que poden ser inhalades. Com més petites són aquestes partícules, més 

perilloses són, ja que poden arribar als pulmons i quedar-s’hi. Tot i això, i a diferència de 

l’amiant, que és cancerigen, les partícules de fibra de vidre són eliminades de l’organisme 

per el propi cos amb el pas del temps. Per això es va utilitzar unes ulleres de protecció per 

als ulls, i una mascareta protectora per al nas i la boca durant el tall. Un cop pujades dalt 

l’arbre, les peces van ser foradades i unides amb l’ajut d’un trepant i un tornavís elèctric.  

Acabades aquestes operacions, es va comprovar l’estabilitat de la plataforma, que era mes 

que suficient gràcies a les plaques de fibra de vida. Així, el conglomerat va quedar a sota de 

la fibra, donant-li més aïllament tèrmic, a part d’una estètica millorada quan s’estava a sota 

de la casa. A més, la fibra protegiria al conglomerat de la pluja i la humitat, ja que aquest 

últim era molt sensible a les inclemències meteorològiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 38. La plataforma, finalitzada 
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7.4. Construcció de les parets 

Per a la construcció de les parets es van utilitzar fustes aprofitades de palets, amb l’ajut 

d’una serra de sabre i tallats a mida amb una serra circular. Per a aixecar i suportar les 

parets, es van utilitzar 8 llistons de 2 metres de llarg, que es van unir directament als 

quartons mitjançant cargols. Un cop col·locats els 8 llistons, es va procedir al muntatge dels  

llistons  de palet, units als primers llistons a banda i banda amb l’ajut de caragols, col·locats 

amb un  tornavís elèctric. Les parets varen ser construïdes seguint el plànol inicial, que 

podeu trobar a la pàgina 25 d’aquest treball. D’aquesta manera, quedava determinat el 

balcó, la habitació i la resta de l’habitatge amb 5 parets. Les parets, seguint el disseny 

original, varen mesurar 1,8 metres a la paret sud i 1,7 metres d’altura a la paret nord, per 

permetre la inclinació de la teulada. Les parets varen ser reforçades utilitzant llistons que 

unien dos murs perpendiculars, assegurant-los així i deixant-les més rígides. Les finestres 

varen quedar determinades, així com la porta d’accés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 39. Construcció de les parets 
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7.5. Construcció de la teulada 

La teulada de la casa dalt de l’arbre va ser construïda amb panells de sandwich de poliuretà 

injectat, un tipus de coberta construïda amb un aïllant fet de poliuretà entre dos plaques 

d’alumini. Aquest material és adequat per el seu baix pes (aproximadament 10 quilograms 

per metre quadrat), la gran capacitat d’aïllar tèrmicament, la seva gran resistència i el seu 

cost econòmic relativament reduït. A més, és un dels materials utilitzats en cobertes i 

teulades que és menys susceptible al pas del temps, permetent així molt poc manteniment. 

A part, és fàcil de manipular i de col·locar. S’utilitza, a part de cobertes, en parets i terres, 

sobretot en càmeres frigorífiques, cambres aïllades acústicament o en construccions de naus 

industrials. Aquestes plaques varen ser obtingudes a Casteràs Auction Second Hand, una 

empresa d’Anglesola  que es dedica a la compra-venda de productes industrials, obtinguts 

en subhastes o compres de segona mà. Així doncs, es varen comprar 2 panells de sandwich, 

de 6,5 metres cadascun, que varen ser tallats a la mida necessària ( 3,2 metres de longitud 

per 1,10 d’amplada. Aquestes 4 plaques varen ser transportades amb un remolc fins a la 

ubicació de la casa, i, un cop descarregats, varen ser pujades  a la casa amb l’ajut de cordes. 

Un cop dalt de la casa, els panells varen ser col·locats un a un sobre les parets, es van foradar 

utilitzant un trepant elèctric amb broca capaç de traspassar les plaques d’alumini, i es van 

fixar amb caragols proveïts de  dos volanderes, una de goma, per impedir el pas de l’aigua i 

la humitat a l’interior, i una de metall, que impedia que el caragol s’apretés massa contra 

l’alumini i el doblegués. Aquests caragols varen ser col·locats utilitzant un tornavís elèctric 

industrial, amb més potència que un de convencional. Els panells varen ser units entre ells 

utilitzant unes peces d’alumini anomenades grapes, que unien i segellaven, impedint el 

moviment i el pas de l’aigua. Dos de les plaques varen haver de ser tallades a mida per 

permetre que l’arbre est quedés dins de la casa, amb un marge suficient per al seu 

moviment i el seu creixement. Aquests talls es van fer utilitzant la serra de sabre, capaç de 

tallar qualsevol metall gràcies a la forma de la seva fulla i el moviment de vaivé, que permet 

el tall de metalls sense despendre espurnes. L’inconvenient de la utilització d’aquesta serra 

és que no és tant precisa com una serra de calar o una circular, de manera que els talls no 

són tant rectes ni perfectes com els que es poden fer amb altres tipus de serra. Tot aquest 

procés, que requeria que jo estigués sobre la teulada per a foradar i col·locar les peces de 

sandwich, va seguir la normativa de seguretat proposada, que constava d’un arnés de 

seguretat unit als dos arbres amb una corda que impedia que la persona que estigués sobre 

la teulada no caigués al terra en cas de relliscar, i quedés suspesa, ja que es treballava en 

condicions de vent i pluja a més de 5 metres del terra.  Així doncs, després de 8 hores de 

treball dur, les teulades varen quedar col·locades i fixades, donant així un aspecte més 

acabat a la casa. Es va canviar el disseny inicial, orientant-les totes cap al sud, a una única 

aigua. 
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Fig. 40. La casa amb la teulada, vista des de la cara nord 

Fig. 41. L’interior de la casa amb la teulada a lloc 

Fig. 42. Vista del panell de sandwich a la juntura amb l’arbre  
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7.6. Col·locació de finestres i portes 

Per a aconseguir tancar i aïllar completament l’habitacle, era clarament necessària la 

instal·lació de la porta d’accés així com de les finestres. Pel que fa a aquestes ultimes, el 

material per a construir-les, polimetilmetacrilat, o simplement acrílic, va ser obtingut d’unes 

estructures de protecció d’una màquina utilitzada en un celler vinícola i que, al ja no ser 

utilitzades, varen ser regalades i desmuntades, obtenint grans plaques del material. El 

metacrilat és un plàstic molt comercialitzat, degut a la seva alta resistència, a la seva 

transparència, resistent a la  radiació ultraviolada i a les condicions en exterior. Pot ser 

acolorit, modelat amb calor, tallat i perforat fàcilment. Aquestes propietats el fan ideal per a 

moltes aplicacions. Al ser tant comú, no és car econòmicament, i pot ser adquirit sense cap 

problema per internet o en botigues especialitzades. Tot i així, aquestes plaques de 4 

mil·límetres de gruix varen ser obtingudes gratuïtament i amb gran quantitat. Després de ser 

separades de la seva estructura i tallades fàcilment amb la serra circular a la mida desitjada 

(80 centímetres de llargada per 60 d’altura), es va construir un marc amb fustes de palets 

que havien sobrat, que, unit amb caragols a l’acrílic, encaixava amb el forat ja deixat durant 

la construcció de les parets. Amb dos frontisses a la part superior del marc, i unides per 

l’exterior de la casa amb la paret, permetia una obertura vertical, necessària per a ventilar 

l’interior de l’habitacle. També es va incorporar un llistó a mida, que permetia mantenir la 

finestra oberta sense necessitat d’aguantar-la. Amb aquest procediment, varen ser 

construïdes i instal·lades dues finestres de mides iguals: una orientada al sud, amb vistes al 

camí d’accés a la zona, i una altra cap a l’est, amb vistes a la riera i el bosc. 

La porta d’accés va ser construïda, a diferència de l’idea inicial, amb fustes de palets, 

incorporant-se a l’estil de la casa perfectament. Originalment, es va considerar la instal·lació 

d’una porta de fusta antiga, prèviament tallada a mida, polida i arreglada. Aquesta porta 

seria més fàcil d’instal·lar, i aportaria un toc personal a la casa, ja que provenia de la masia 

familiar.  La dificultat d’obtenció d’una porta de mides similars, feta de fusta i de fàcil tall, va 

fer canviar el disseny de la porta, construint-ne una de zero amb fustes de palet tallades a 

mida amb la serra circular, clavades paral·lelament sobre dos llistons. Amb dos frontisses 

grans, utilitzades per grans armaris o per a portes, es va instal·lar fàcilment la porta. Un pom 

de fusta va ser construït utilitzant retalls de fusta, permetent així la fàcil obertura. El 

tancament va ser realitzat amb un passador, que podia der assegurat amb un candau, 

impedint la obertura de la porta sense una clau o una combinació necessària. 
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7.7. Adequació de l’espai 

Per accedir a la casa d’una manera ràpida i segura, era necessària i evident la construcció 

d’una escala de mà, fixa a terra, per on s’accedís fàcilment al balcó. Fins aleshores s’havia 

pujat a la casa amb escales de construcció, fetes d’alumini i estèticament lletges, però molt 

pràctiques, lleugeres i fàcils de moure. Un cop acabada la construcció, però, l’escala  havia 

de ser estètica, de fàcil accés i de fusta. Per això, es va aprofitar la biga de 4 metres restant, 

que havia sobrat després de tallar la biga de 13 metres i aprofitar-ne 9. Els graons varen ser 

els retalls de 40 cm que havien sobrat després del tall dels quartons i, per tant, no es va 

utilitzar cap fusta nova, aprofitant el material que no es feia servir. Aquests últims, 8 en 

total, varen ser col·locats a 50 centímetres de l’anterior, una distancia suficient per a pujar 

còmodament per l’escala. Units cadascun amb 4 angles metàl·lics a la biga, l’escala ja 

acabada va ser aixecada i posada a lloc, unida entre dos quartons amb un llistó i clavada uns 

centímetres a terra per impedir el moviment de la mateixa. 

Dins l’habitacle, encara quedaven alguns forats i espais entre llistons per on passava l’aire, la 

llum i l’aigua. Es va col·locar llistons de palets a la part superior de les parets, allà on 

acabava, per tancar l’espai entre aquesta i la teulada. Amb una lona de plàstic retallada es 

van segellar els espais que quedaven entre l’arbre est, que quedava dins la casa, i l’habitacle. 

D’aquesta manera, l’habitacle quedava protegit de la humitat i de la pluja, alhora que 

permetia el moviment i el creixement de l’arbre.  

Era necessària la instal·lació d’electricitat a la casa de l’arbre, per tal de tenir llum artificial o 

connectar aparells elèctrics. Un cable elèctric va ser passat des de la presa de corrent de la 

finca, situada a uns 200 metres. Aquest cable es va enterrar uns quants centímetres amb 

l’ajut d’una aixada, i, un cop sota la casa, es va unir al tronc de l’arbre est, fent-lo pujar al 

llarg d’aquest i passant entre la lona i el tronc. Un cop dalt de la casa, l’electricitat es repartia 

amb un endoll múltiple, situat darrere el tronc. Des d’allà, un cable anava a parar a la font 

d’il·luminació artificial, però també es podien aparells elèctrics al llarg de la regleta.  

Per acabar, es va fer una neteja de la zona, tant de la casa dalt de l’arbre com dels entorns. 

Dins l’habitacle, es van escombrar totes les estelles fetes amb els talls, i es va netejar el terra 

per eliminar la brutícia  acumulada a les planxes de fibra de vidre. A l’exterior, es van recollir 

tots els residus produïts durant el procés de construcció. Es van separar en tres munts: el 

primer acumulava tots els retalls de fusta de palets, que van ser donats per cremar en 

estufes o calefaccions. El segon aplegava els retalls de fibra de vidre i l’aïllant dels panels de 

sandwich. El tercer munt estava format pels retalls d’alumini i les parts inservibles del 

metacrilat, així com caragols trencats i metalls inservibles. Aquests dos munts varen ser 

portats a la deixalleria d’Igualada, per al seu reciclat correcte. 
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Fig. 46. Una passarel·la podria substituir l’escala en un futur 

7.8. Pròximes etapes 

Per tal de millorar el confort i la habitabilitat i fer la casa més accessible,  en aquest apartat 

es proposen diferents actuacions futures. 

Es va estudiar substituir l’escala per una passarel·la, aprofitant el desnivell del marge proper. 

Això milloraria la accessibilitat, ja que no tothom pot pujar per  una escala de mà, però sí 

passar per un pont o passarel·la. Per a millorar la seguretat a la zona del balcó, seria 

necessària la instal·lació d’una barana o passamà, que impediria les caigudes i milloraria la 

estètica exterior, donant un aspecte més acabat al balcó. Aquesta podria ser construïda 

aprofitant les fustes de palets sobrants. 

Per aïllar tèrmicament i protegir les parets, es va proposar la construcció d’una segona paret, 

en forma d’escata de peix, exterior a la paret ja construïda, i afegir un aïllant tèrmic entre les 

dues. L’escata de peix, per la seva forma, impedeix completament el pas de l’aigua, ja que 

està construït amb fustes superposades que no deixen forats entre elles.  

Es podria dotar, seguint el disseny inicial, de mobles l’interior de l’habitacle. Seria necessària 

la construcció d’un llit a mida, la construcció o adquisició d’una taula i unes cadires o 

tamborets, i la col·locació d’un sofà i butaques, a part dels mobles de cuina i de la instal·lació 

d’un lavabo químic. Per això últim era necessària la instal·lació d’aigua corrent, cosa que 

suposaria un desafiament per a l’enginy. 

Gracies a la facilitat per tallar el panell de sandwich, i la facilitat de la col·locació de les 

finestres, es va considerar la possibilitat d’afegir una claraboia o una finestra a la teulada, 

que facilitaria la ràpida ventilació, i permetria una millor il·luminació de l’habitacle. També, 

com a detall, es podria instal·lar una finestreta a la porta, que proporcionaria una estètica 

més acabada al conjunt.  Tots aquests processos podrien ser realitzats fàcilment gràcies a 

l’excedent de metacrilat i la facilitat de col·locació d’aquest.  
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8. MANTENIMENT 

Un cop construïda la casa, he cregut necessari fer un incís en les necessitats que la 

construcció té periòdicament per tal de no danyar-se amb els agents externs 

Ja que està construïda pràcticament de fusta natural, la casa de l’arbre necessitarà uns 

processos de manteniment cada cert temps. Aquest període depèn de la climatologia de la 

zona, que danya la fusta exterior fent-la menys resistent i menys bonia estèticament. Per 

això, al finalitzar la casa dalt de l’arbre, va ser necessari pintar les parets i la plataforma per 

la part inferior amb vernís, que protegeix dels elements i també dels fongs i dels possibles 

paràsits de la fusta, com els corcs. L’eficàcia d’aquest vernís no és eterna, i, com l’oli dels 

motors, s’ha de renovar periòdicament. Per la climatologia de la zona, he determinat que 

cada 5 anys s’han de portar a terme els processos de manteniment, que es basen en treure 

la capa de pintura anterior i tornar-ne a aplicar una de nova. Per a fer això, cal primer polir la 

fusta de les parets amb una polidora, rascant així tota la pintura vella. Això permet aplicar 

vernís nou i obrir els porus de la fusta, necessari per a deixar-la “respirar” i evitar així el seu 

ràpid deteriorament. Un cop polit, s’aplica un vernís per tots els punts on la fusta queda a 

l’exterior, que actua com a fungicida, insecticida, retorna el color i la humitat a la fusta, a 

més del brillant. 

També s’ha de fer un repàs periòdic de totes les silicones exteriors, com les que actuen com 

a aïllants en portes i finestres. Aquestes últimes també s’han de polir i envernissar per evitar 

el desgast, ja que s’utilitzen molt i es poden deteriorar més ràpidament que les parets i la 

plataforma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 47. L’envernissament, el principal manteniment que necessita la casa dalt de l’arbre 
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9. INCORPORACIÓ D’ELEMENTS BIOSOSTENIBLES 

A part de les properes etapes i processos que ja s’han explicat a l’apartat 7.8 i, seguint 

l’objectiu d’aquest treball, també es va realitzar un petit estudi sobre la incorporació 

d’elements biosostenibles i energèticament autosuficients.  

Una de les idees, realitzades potser en un futur per a millorar la condició de vida a la casa 

dalt de l’arbre i reduir l’impacte mediambiental en l’ecosistema que la rodeja, va ser la 

incorporació d’una placa solar, amb tot el que això comporta (el panell, les bateries, el 

transformador, el carregador de bateries, el regulador, el cablejat, etc.). Encara que aquest 

tipus d’instal·lacions siguin econòmicament costoses, el consum de la casa seria relativament 

baix degut al seu reduït espai, de manera que no es necessitaria un sistema tant potent. El 

problema d’aquest sistema seria que allà on està situada la casa no hi toca directament el 

sol, ja que està rodejada d’altres arbres que obstrueixen una mica la llum solar necessària 

per a la generació d’electricitat amb plaques fotovoltaiques. A causa d’això, es va investigar 

a on podrien situar-se el panell i els seus corresponents sistemes. Així, es va determinar que 

la placa podria situar-se a uns 30 metres de la casa, on hi ha un camp sense ombra, 

col·locada dalt d’un pal o d’una estaca per protegir-la dels animals que transiten per la finca. 

El transformador, així com el regulador, hauria d’estar col·locat a prop de la placa, però no és 

el cas de la resta d’aparells, que podrien situar-se sota la plataforma, protegits per un 

recobriment de fusta. 

Un  altre procés per aconseguir un disseny biosostenible podria ser la incorporació 

d’aïllament tèrmic a les parets. Encara que el conglomerat del terra i la fibra de vidre 

proporcionessin un bon aïllament tèrmic tant a l’hivern com a l’estiu, també es podrien 

afegir plaques de suro, o un material anomenat llana mineral (derivat de la fibra de vidre) 

per eliminar les pèrdues de calor a les parets de la casa. Això evitaria el fred dins l’habitacle a 

l’hivern, així com la calor a l’estiu. Aquestes plaques podrien anar recobertes de fusta de 

palet perquè quedés més bonic estèticament. 

Per reduir l’impacte visual i perjudicar el menys possible la vida de la fauna del bosc, es va 

estudiar la instal·lació de jardineres verticals, que camuflarien la casa dins el bosc, fent-la 

quasi invisible als ulls de qualsevol animal, i donant-li un toc natural a la rusticitat de la fusta. 

Tot i així, com es va observar, la casa no perjudicava massa a la vida dels animals del bosc, i, 

com a detall anecdòtic, durant la construcció es va observar com un rapinyaire 

(probablement un astor) s’havia reposat sobre la casa per a menjar-se una presa que havia 

caçat, aparentment una merla. Això demostrava en part el poc desgast que suposa la casa al 

ecosistema del bosc mediterrani.  
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10. CONCLUSIONS 

Al llarg d’aquest treball, han sorgit diferents problemes i entrebancs que s’han pogut 

traspassar amb esforç i dedicació. El principal problema ha estat la magnitud del projecte, 

subestimada a l’inici en l’apartat 2.2, que ha comportat una major despesa de la prevista, 

tant de temps, com d’econòmica i física. Tot i així, en tot moment s’ha seguit endavant, 

aprenent a gestionar el temps, preveure les despeses amb antelació i a obtenir els materials 

necessaris a temps. Un exemple clar va ésser a l’hora de construir la plataforma, quan el 

conglomerat adquirit era massa prim per a l’estabilitat necessària i amenaçava de trencar-se. 

Tot i així, amb temps d’antelació es van obtenir les plaques de fibra de vidre, de manera que 

aquest problema quedava solucionat. Alguns detalls de la construcció varen ser canviats 

respecte al disseny inicial, per a simplificar la feina. Aquest és el cas de la teulada, que va 

quedar a una sola aigua, i el cas de les finestres, una de les quals va quedar suprimida per la 

excedència d’il·luminació. 

Per falta de recursos econòmics, no s’ha aconseguit finalitzar del tot la casa dalt de l’arbre, 

deixant alguns processos com a futurs. Malgrat això, considero que els objectius d’aquest 

treball han estat complerts, ja que el que es proposava, dissenyar i construir una casa dalt de 

l’arbre amb espai suficient per a ser habitada, ha estat aconseguit. Encara que segons el 

Decret 141/2012 sobre condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula 

d’habitabilitat la casa no pugui obtenir una cèdula d’habitabilitat degut a l’espai útil inferior 

als 36 metres quadrats i la altura de l’espai interior inferior als 2,5 metres, la casa té el 

suficient espai per al que es va proposar per aquest treball, i pot adaptar-se perfectament a 

canvis i afegits futurs que millorin la construcció, tal com s’ha explicat en els apartats 7.8 i 9. 

El fet de no tenir cap familiar, amic o conegut dins l’ofici o entès en el tema ha estat un punt 

de complicació del treball, tot i que s’han resolt satisfactòriament la majoria dels problemes 

plantejats. 

Durant aquest treball ha estat necessari aprendre de manera quasi autodidacta l’ús de 

diferents tipus de serres, trepants, polidores i tot tipus d’eines.  Això m’ha permès 

experimentar de primera mà la dificultat d’un projecte de tals dimensions i poder-ho 

detallar, permetent així, com s’havia proposat, elaborar una espècie de guia per al lector 

que, en el cas de que estigui immers en un projecte semblant, pugui resoldre dubtes, 

comparar o basar-se en aquest treball.  
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