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Les restes arqueolbgiques de la 
vil.la romana de can Terres, des- 
cobertes entre els anys 1971 i 
1977, van romandre a la intem- 
psrie, sense cap mena de protec- 
ció, durant quasi vint anys. En 
les campanyes d'excavació dels 
anys setanta, s'havien efectuat de 
manera asistemhtica petites rein- 
tegracions per a consolidar pun- 
tualment les estructures més afec- 
tades. Aquestes reintegracions, 
aixb no obstant, es van realitzar 
amb materials moderns (pbrt- 
land), els quals van tenir a llarg 
termini un efecte negatiu sobre 
les estructures. 

Una vegada finalitzades les cam- 
panyes d'excavació, i malgrat la 
importhncia de les troballes, el 
jaciment va quedar totalment 

abandonat. Les estructures des- 
cobertes van quedar exposades 
als efectes negatius de la clima- 
tologia i van ser envai'des per la 
vegetació. L'estat d'abandona- 
ment va accelerar, de manera des- 
mesurada, el procés de degrada- 
ció de les restes. Al principi dels 
anys noranta, la vegetació havia 
cobert quasi totalment l'edifici 
termal i les estructures annexes, 
de manera que resultaven total- 
ment inaccessibles. La prolifera- 
ció de la vegetació va provocar 
fins i tot l'enderrocament d'algu- 
nes estructures i la descohesió 
dels morters i dels arrebossats. 
Davant aquesta greu problemh- 
tica, Estrat SCP va presentar a 
1'Ajuntament de la Garriga, I'any 
1990, un avantprojecte de pro- 
tecció i conservació del jaciment. 
Aquest avantprojecte va fer evi- 
dent la necessitat d'iniciar la res- 



tauració de  les estructures expo- 
sades a l'aire lliure per tal de  
posar fre a l'avanqat procés de  
degradació que patien les restes. 
De 1993 enca, llAjuntament ha 
finanqat un total de  quatre inter- 
vencions. 

banys. La segona campanya, del 
1994, va estar dedicada a instalalar 

, una barana protectora i a habili- 
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Í , r ,  r t r  tar un camí d'accés al jaciment, 
amb la qual cosa s'evitava l'accés 
incontrolat a l'interior de  l'edi- 

Aspecte que presentava el jaciment abans fici. L'any 1995 es va efectuar la 
i després d'iniciar-se el  programa de restauració. tercera campanya de  restaura- 
Fotografia superior: Estrat, SCP, fotografia inferior: Andreu. ció, que aquesta vegada va estar 

centrada en la restauració d e  
l'edifici d e  contraforts, situat al 
nord de  l'edifici termal. L'any 
1996, l'ultima campanya es va 
centrar en la consolidació d e  les 
estructures de  la zona associada 
a la part septentrional del mur 
d e  contraforts. 

CAUSES DE LA DEGRADACIO 

L'estat de  conservació general 
de  les restes arqueolbgiques de  
can Terrés és deficient; encara 
queden problemes de  conservació 
per resoldre. La documentació 
fotografica que es va efectuar 
d u r a n t  la primera campanya 
d 'excavacions  sistemBtiques 
(anys setanta), comparada amb 
l'estat actual, evidencia l ' avan~a t  
procés de  degradació que han 
sofert les estructures. 

Els factors principals d e  deterio- 
rament de  les estructures exca- 
vades són els ocasionats per les 



alteracions de  les condicions cli- 
mhtiques, la humitat, la llum, la 
fauna i la flora. L'aigua i la tem- 
peratura actuen com a desenca- 
denant d'altres factors, com per 
exemple la precipitació de  sals. 
Les altes temperatures de  l'estiu 
fan que l'aigua, per evaporació, 
transporti a la superfície dels 
materials sals que provenen del 
subsbl i dels morters, i crei fissu- 
res i exfoliacions o bé els reco- 
breixi d'eflorescPncies salines, 
com podem veure a quasi tots 
els arrebossats. El transport de  
sals per l'aigua representa un 
nutrient excel-lent per a les plan- 
tes i afavoreix la proliferació 
vegetal, que també té una acció 
destructiva sobre les restes. Les 
plantes, com per exemple la mol- 
sa i els fongs, també desprenen 
una gran quantitat d'hcids, a 
vegades molt forts (com ara 
l'hcid sulfúric), que alteren i dis- 
solen sobretot els morters calca- 
ris i els arrebossats. 

Aquest conjunt de  factors de  de- 
gradació fa que el problema prin- 

cipal de  conservació sigui la dis- 
solució dels morters calcaris. Des 
de  la campanya de  juliol de  1993 
fins avui (maig de 1996) s'aprecia 
un accelerat procés de  disgrega- 
ció del morter dels paviments 
d'opus testaceum de tots els hm- 
bits, en especial de  l'hmbit de  
l'apodyterium-frigidarium. La dis- 
gregació de  morters també és 
molt evident a les filades supe- 
riors de  la majoria dels murs. 

L'altre problema greu de  con- 
servació és la descohesió dels 
arrebossats de  piscines, lacus i 
dipbsits. La majoria dels arre- 
bossats, a més d'estar descohe- 
sionats dels murs, presenten ta- 
ques de  fongs, molsa i concre- 
cions calchries. En les campanyes 
de  restauració només s'han se- 
gellat les vores per a evitar que 
l'aigua segueixi filtrant-se cap a 
l'interior de  l'arrebossat i per- 
quP s'aturi així el procés de  des- 
cohesió del mur. 

La majoria d'aquests problemes 
de  conservació no es podran eli- 

Destrucció d'un paviment d'opus trstacc~cm 

per les arrels d'un lledoner. 

Fotografia: Estrat, SCP. 

minar si les estructures excava- 
des  del jaciment segueixen a 
l'aire lliure sense cap protecció. 

CRITERIS D~INTERVENCIO DE 
LES CAMPANYES DE 
RESTAURACIO 

Els criteris d'intervenció que 
s'han seguit són els que marquen 
les normes vigents acceptades 
internacionalment en les cartes 
d e  Restauració (Atenes 1931, 
VenPcia 1964, Del Restauro 
1987), les més destacades de  les 
quals són la llegibilitat de les in- 
tervencions realitzades i l'estabili- 
tat i la reversibilitat dels materials 
utilitzats. 

Cal respectar el pas del temps i C( C 

no pretendre retornar les restes 
s 

al seu moment inicial de  creació; 
d P 

cal fer-ho intervenint al mínim, 
respectant al mhxim, conservant 

O 
més que restaurant i documen- 
tant cadascuna de les interven- 
cions efectuades. 

Estat en que va quedar el paviment 

després d'eliminar I'arbre. 

Fotografia: Estrat, SCP. 



Pedilrrvi del vestidor dels banys. 

La primera fotografia correspon a l'estructura poc després d'excavar-se durant 

els anys setanta. S'hi pot observar la perfecta conservació dels arrebossats. 

La segona és de l'any 1993, abans de la primera campanya de restauració. 

Es pot veure I'avanqat procés de degradació que ha afectat els arrebossats 

en poc més de vint anys. 

Fotografies: Ricard Pascual. 

Les línies principals d'actuació 
de  les diferents intervencions 
han estat l'eliminació de la vege- 
tació, el reforq de les estructures 
arquitectbniques mitjanqant la 
consolidació i la refonamentació 
dels murs i el segellat de  les vo- 
res dels arrebossats de  les pisci- 
nes i dels dipbsits. 

1. Eliminació de la vegetació 
de Ifentorn i de I'interior 
del jaciment 

Des de la primera campanya de 
restauració de  l'any 1993, el Ser- 
vei de  Jardineria de  ]'Ajuntament 
de la Garriga, sota les directrius de 
la restauradora, s'ocupa del man- 
teniment periodic del jaciment. 
Les plantes són tallades amb ei- 
nes mechniques, com ara sega- 
dores, destrals, tisores de  podar, 
etc. Mai no s'arrenquen d'arrel 
per tal de  no malmetre les restes 
arqueolbgiques. 

L'herbicida s'aplica dues vega- 
des l'any: a la primavera, quan 
broten les plantes, i a la tardor. 
El tipus d'herbicida utilitzat ac- 
tua per absorció foliar i mata 
l'arrel; a més, no porta cap pro- 
ducte en la seva composició que 
actui en detriment de  les restes. 

2. Consolidació dels elements 
arqueologies més degradats 

a) consolidació de les estructures 
A l'hora de  consolidar les estruc- 
tures d'un jaciment cal tenir en 
compte dos aspectes: la llegibili- 
tat de  les intervencions efectua- 
des i l'estabilitat dels materials 
emprats. 



Pel que fa a la llegibilitat, hi ha 
diverses possibilitats d'actuació. 
Estrat SCP opta per utilitzar els 
mateixos materials constructius 
de  cada jaciment. L'ús de mate- 
rials diferents dels originals pro- 
voca que les parts afegides agafin 
més relleu que les parts origi- 
nals i distorsionin la lectura del 
conjunt arqueolbgic. La interven- 
ció del restaurador ha de  ser sem- 
pre perceptible, perd mai no ha 
de prendre el protagonisme so- 
bre les estructures originals. 

d'anys per veure'n els resultats, 
ja que sovint provoquen danys 
irreversibles. 

remarcaven les par t s  noves.  
Aquestes cintes duen en els seus 
extrems uns petits triangles que 
indiquen la zona reintegrada. 

Un material que ha provat la seva 
efichcia al llarg dels segles és el 
morter tradicional, fet a base de  
calc i sorra de  riu rentada. La calc 
és un material de  construcció 
important que procedeix de  la 
calcinació de  la pedra calchria 
(carbonat chlcic) sotmesa a una 
temperatura per damunt dels 
1.000 a 1.200°C. 

b) Consolidació dels arrebossats 
Els arrebossats originals del ja- 
ciment (a les piscines i als dipb- 
sits) van ser elaborats amb una pri- 
mera capa de calc i sorra, una 
segona capa de calc amb carbo- 
nets i una tercera de  calc barreja- 
da amb teulissos. El seu estat de  
conservació és deficient. La ma- 
joria estan descohesionats dels 
murs i s'han fragmentat en tros- 
sos. També presenten taques de  
fongs, molsa i concrecions cal- 
chries. 

Per a consolidar les estructures 
es van desestimar materials mo- 
derns com ara solucions i addi- 
tius químics (silicats, reines de  
poliureth, epbxids, ciment pbrt- 
land, etc.). Normalment, aquests 
materials no donen bons resul- 
tats perque tenen graus de  soli- 
desa, coeficients de  dilatació, 
porositat, etc. diferents dels ma- 
terials antics. Per aquest motiu, 
sempre que ha estat possible, 
s'han eliminat les consolidacions 
dels anys setanta, que utilitza- 
ven morter de  ciment pbrtland i 
sorra. Per poder emprar produc- 
tes nous sense hipotecar el futur 
de  les restes, cal fer proves i es- 
perar, com a mínim, un parell 

El morter que es va elaborar per 
a la consolidació de  les estructu- 
res dels banys estava fet a base 
d'una barreja de  calc amarada 
amb sorra de  riu i aigua. Els ma- 
terials (cbdols, maons, etc.) que 
es van fer servir per a les conso- 
lidacions procedien del mateix 
jaciment. 

En les diverses campanyes de  
restauració es va procedir a ex- (Y - 
treure les consolidacions dels 2 

D anys setanta, ja que s'havia uti- u 
..I 

litzat morter pbrtland per a om- 
plir les llacunes i segellar les O 
vores. L'ús d'aquest material va 
agreujar la degradació dels arre- 
bossats, n'augment2 la fragmen- 
tació i en provoc2 la caiguda a 
causa dels diferents graus de  
duresa. Una vegada extret el 
pbrtland, es van tornar a sege- 
llar les vores amb morter de  calc 

El criteri adoptat (utilització del 
morter tradicional i de  materials 
procedents del mateix jaciment) 
planteja el problema de la llegi- 
bilitat de  la intervenció. Per a 
poder diferenciar les parts afe- 
gides de  les antigues, es van fer 
unes cintes de  morter tenyit, 
d'una amplada d'uns 2 cm, que 

Detall d'una cinta de morter 

tenyit amb un triangle 

que indica la zona reintegrada. 

Fotografia: Estrat, SCP. 
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i sorra per a evitar que lraigua 3. Protecció dels paviments més (eliminació de la vegetació, con- 

seguís filtrant-se cap a l'interior degradats solidació i refonamentació de  les 

de  l'arrebossat i per a aturar el estructures, etc.). És necessari 

procés de  descohesió del mur. L'opció més idbnia per a prote- dur  a terme, com a mínim, una 

Aixb no obstant, el segellat és gir els paviments que són a l'aire inspecció per estació per tal que 

una solució d'urgencia, una in- lliure i evitar l'efecte negatiu de  el restaurador detecti possibles 

tervenció temporal a l'espera de  la climatologia és la instal.laci6 anomalies i pugui intervenir-hi 

la consolidació definitiva de  tot permanent d'un sostre. Si aixb d'una manera rhpida i efectiva. 

l'arrebossat. També es va co- no és possible, una mesura de  
menqar l'eliminació dels atacs protecció alternativa és el cobri- L'opciódedeixarlesrestesarqueo- 
biolbgics (fongs, molses, líquens, ment. Normalment, en alguns lbgiques a l'aire lliure perquP en 

etc.) amb la combinació de banys jaciments s'han utilitzat plhstics puguin gaudir els visitants és una 

de  perbxid d'hidrogen (80 vol.) per a dur  a terme aquest cobri- opció perillosa per a la integritat 

amb una neteja mechnica (raspalls ment. El plhstic és un material del jaciment. En el Projecte can 

de  plhstic, esphtules) amb aigua. impermeable que provoca l'efec- Terres (1994) es definien tres línies 
Al final del procés es va dur  a te contrari al buscat, ja que la d'actuació per a protegir el jaci- 
terme la neutralització amb ai- humitat que prové del subsbl es ment. La primera consistia en la 
gua destilelada. condensa i s'acumula sobre la zo- sensibilització dels visitants envers 

na que es pretenia protegir, la el patrimoni, la segona en la regu- 
c) Consolidació de la pintura qual cosa crea nombrosos pro- lació de  l'accés al jaciment i la ter- 

A les parets nord i sud del vesti- blemes de conservació, com ara cera considerava la possibilitat de 
(Y - dor dels banys es conserven res- la degradació dels morters que cobrir les estructures arqueolbgi- 

2 tes de  pintura mural realitzada fan de  lligam dels arrebossats, ques. Actualment, el desenvolu- = 
E 
d 

sobre morter de  calc i sorra amb dels paviments, dels murs, etc. pament del projecte esth en aques- 

un sbcol siena i un fons blau. Cal evitar l'us d'aquests mate- ta tercera fase de  plantejament. De 

L1estat de  conservació és forca rials i emprar teixits permeables, fet, el cobriment preservarh el jaci- 

deficient, ja que esth descohesio- com per exemple els geotPxtils, ment de les alteracions naturals (la 

nada del mur i coberta de  fongs, que  tenen la peculiari tat  d e  humitat, la llum, la fauna, la flora, 

líquens i molses que provoquen deixar passar la humitat i alhora la pol.luci6, les variacions climhti- 

escamacions i petits despreni- evitar que les arrels de  les plan- ques, etc.) i del risc de degrada- 
ments. tes es filtrin sobre les estructures cions degudes a actes vandilics. 

i, per tant, crei'n fissures, aportin 

La pintura es va netejar mechni- sals, ... Els paviments més degra- Es proposa, com a idea bhsica del 
cament amb utillatge petit: pin- dats del jaciment s'han recobert cobriment, que mitjan~ant elsnous 

zells, bisturís, ganivets i eines de  amb geotPxtils i una capa de sor- elements físics que es necessiten 

dentista. La superfície pictbrica ra de  riu. per a l'adequació (estructures, co- 
es va tractar amb una emulsió bertes, passeres, etc.), es recuperi 
acrílica (Primal AC 33) diluida el mhxim possible de l'aspecte for- 
amb aigua al 50'%, després dpha- L/NIES D'ACTUACIO FUTURES mal i funcional de la vil.la (en fun- 
ver mullat les parets amb una ció del seu coneixement, dels seus 

barreja d'aigua i etanol al 50% Les campanyes de restauració paral.lelismes, ...). 

amb una xeringa. Resta pendent iniciades l'any 1993 han contri- 
la cnnsolidació interna per a evi- buit al manteniment i la recupe- Les campanyes de restauració te- 
tar la pPrdua d'adherkncia entre ració de  les estructures arqueo- nen com a finalitat perllongar al 
el suport de  la capa pictorica i el lbgiques, perb no han estat sufi- mhxim la vida del jaciment per tal 
mur. cients per a garantir-ne la con- que les futures generacions en pu- 

servació. guin gaudir. Es tracta de buscar 
I'equilibri bptim entre la conserva- 

Per a conservar el jaciment cal ció i la difusió. 
fer un manteniment permanent 

- 


