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Objectius del Treball de RecercaObjectius del Treball de Recerca

1. Fer una aportació al projecte de realització del Patrimoni Virtual d’Arenys de Mar;

2. a) Aprendre a manejar l’Autocad;

         b) Ampliar els conceptes de l’espai i dels objectes tridimensionals;

         c) Adquirir l’experiència de coordinar un conjunt d’eines informàtiques;

         d) Aprendre a interpretar plànols i seccions;

3.       Preparar-se pels estudis posteriors.



  

Desenvolupament del treballDesenvolupament del treball

1. Recollida d’informació sobre l’església

• Plànols del Despatx d’Arquitectura i Urbanisme S.L., dirigit pel Miquel Fané;

• Entrevista amb el mossèn Martí Amagat;

• Documents de l’Arxiu Municipal Històric Fidel Fita d’Arenys de Mar;

• Llibres de les biblioteques d’Arenys de Mar i Caldes d’Estrac;

• Retallable de l’església d’Aina Pérez;

• Internet;

• Fotografies.



  

Història de l’església parroquial de Santa Maria d’Arenys de MarHistòria de l’església parroquial de Santa Maria d’Arenys de Mar

     Es construeix entre els anys 
1584 i 1628 per Joan de Tours i 
els seus fills Joan i Dionís Torres, 
substituint la capella de Sant 
Elm.

     El seu estil segueix línies 
renaixentistes i gòtiques.

     Les dimensions de la 
parròquia són les seqüents: 
superfície total - 1575m2; 
superfície de la nau amb les 
capelles laterals – 902m2;      
capella dels Dolors – 246m2; 
capella del Santíssim – 255m2; 
capella de la Minerva i sagristies 
– 172m2.



  

El conjunt de l’esglésiaEl conjunt de l’església

Comunidor

Campanar

Capella dels Dolors

Capella de la 
Minerva

Capella del 
Santíssim 
Sagrament

Sagristies

Cambril de la Mare 
de Déu dels Dolors

Nau



  

L’evolució del conjunt arquitectònicL’evolució del conjunt arquitectònic

1. Finals s. XVI – finals s. XVII: realització de la nau amb les capelles laterals i els 
campanars

• 1631: finalització del campanar i del comunidor de tres cossos;

2. Mitjan s. XVIII: primera ampliació

• 1755: el temple s’allarga per la banda davantera i Fortià Anglada hi construeix 
un nou portal d’estil barroc;

3. Finals s. XVIII: segona ampliació

• 1777-1789: Joan Mas fa una ampliació lateral a manera de creuer i construeix 
la capella dels Dolors i de la Minerva;

4. Mitjan s. XIX: tercera ampliació

• 1849: construcció de la capella del Santíssim 
Sagrament;

• 1910-1911: el campanar es corona amb un 
templet.



  

1636: Antoni Joan Riera projectà el seu basament;

1706-1711: la Comunitat de Preveres de Santa 
Maria d’Arenys de Mar amb l’escultor Pau Costa 
acabaren el retaule;

1711-1712: el basament fou policromat i daurat 
pels germans Erasme i Fèlix Vinyals.

La seva estructura és de tres cossos:

• Inferior: el cambril amb la Mare de Déu, 
acompanyada d’àngels;

• Eix central: la imatge de Sant Zenó, patró de la 
vila;

• Àtic: el Pare Etern amb les imatges de la Fe i 
l’Esperança.

El Retaule MajorEl Retaule Major



  

La digitalització La digitalització 

Es realitza amb el programa de disseny assistit per ordinador Autocad.

Escala 1 m real:100 unitats d’Autocad.

A partir dels plànols de l’edifici s’havia de fer-ne un model virtual. 

Passos seguits:Passos seguits:

0.      Adquisició d’un coneixement previ i d’una pràctica de treball amb el 
programa, fent servir un manual;

1. Realització del contorn de la planta;

2. Traçat de la planta general;

3. Divisió de la planta en sectors i en blocs;

4. Creació de les capes en el programa;

5. Extrusió de les parets de cada bloc;

6. Realització de les obertures per les portes i per les finestres;

7. Digitalització del sostre;

8. Afegiment de les decoracions i dels detalls característics de cada bloc;

9. Traçat de l’interior: passadissos, escales, portes, columnes, bancs, etc.;

10. Unió dels blocs i aplicació del rénder al dibuix. 



  

Primer pas: realització del contorn de la planta

Imatge del programa obtinguda per impressió de la pàgina 



  

Segon pas: traçat de la planta general



  

Tercer pas: divisió de la planta en sectors i en blocs



  

Quart pas: creació de capes en el programa



  

Cinquè pas: extrusió de les parets de cada bloc



  

Exemple de la digitalització d’un bloc: el campanar.

1. Extrusió de les parets

Ombrejat pla

Els passos de 6 a 9

Formes de visualització: estructura alàmbrica i ombrejat pla.



  

2. Extrusió de la planta i retall de les obertures

Ombrejat pla



  

3. Retall de les finestres irregulars i realització del terra de cada planta

Ombrejat pla



  
Estructura alàmbrica



  
Ombrejat pla

4. Creació dels elements decoratius



  
Ombrejat pla

5. Traçat de la torre i de la seva cobertura



  
Ombrejat pla

6. Acabament de la torre i de la seva antena



  

7. Realització dels detalls: les campanes, el rellotge, la inscripció, etc.

Ombrejat pla



  
Estructura alàmbrica



  

8. Traçat de l’interior del campanar

Ombrejat pla



  
Estructura alàmbrica



  

9. Aplicacó del rénder al dibuix (assignació de materials als objectes de l’escena)

Campanar renderitzat



  

Primer bloc: la nau central

Els blocs resultantsEls blocs resultants



  

Segon i tercer bloc: la nau esquerra i dreta



  

Quart bloc: el campanar



  

Cinquè bloc: el comunidor



  

Sisè, setè, vuitè i novè bloc: les capelles dels Dolors, de la Minerva i 
del Santíssim, el cambril de la Mare de Déu dels Dolors, Sagristies.



  

Unió dels blocs

Ombrejat pla



  

Estructures alàmbriques

Només exterior Exterior amb interior



  

Aplicacó del rénder al dibuix

Església renderitzada



  

La planta

Un seguit de Un seguit de 
vistes diferentsvistes diferents



  

El perfil  de l’esquerra



  

El perfil de la dreta



  

L’alçat



  

La part de darrere



  

Detalls curiososDetalls curiosos

Antena del comunidor Antena del campanar

Més a prop



  
La creu i la decoració del portal



  

Les campanes



  La porta principal La porta del carrer de l’Església



  

Elements característics de la nau central



  

El jardí

La torre



  

Les inscripcions

El rellotge del campanarLa finestra de la capella de Santíssim Sagrament



  

Les finestres de la nau

L’interior de la parròquia



  

Talls i seccionsTalls i seccions



  



  



  



  



  



  



  



  

A continuació es mostrarà el model virtual de A continuació es mostrarà el model virtual de 
l’església en el programa Autocad...l’església en el programa Autocad...



  

I ara s’ensenyarà un seguit de fotografies de l’edifici, I ara s’ensenyarà un seguit de fotografies de l’edifici, 
fetes servir al llarg la realització del treball...fetes servir al llarg la realització del treball...



  

ConclusionsConclusions

• Crec que en acabar el treball de recerca he aconseguit fer una aportació al 
projecte de digitalització del patrimoni arquitectònic de la vila d’Arenys de Mar;

• he assolit un bon nivell de treball amb el programa Autocad;

• he pogut coordinar un seguit de programes informàtics;

• he ampliat el meu concepte espaial tridimensional, la capacitat de representar els 
objectes en tres dimensions i interpretar els plànols;

• he aconseguit organitzar-me per dur a terme una feina àmplia;

• i m’he preparat adequadament pels estudis posteriors a la universitat.



  

Programes i eines fetes servirProgrames i eines fetes servir

• Autocad 2002

• Adobe Photoshop Image 6.0.

• Microsoft Word

• PageMaker 7.0.

• Microsoft PowerPoint Presentation

• Image Transfer

• Fotocàmera digital

• Ordinador Pentium 4 CPU, 2.40 GHz, 1.00 GB de RAM



  

AgraïmentsAgraïments

Estic molt agraïda a aquestes persones:

• a Pere Planells, el tutor del treball, per ajudar-me molt en la realització del projecte;

• a Elena Fané i Otín, filla del director del Despatx d’Arquitectura i Urbanisme S.L., per 
proporcionar-me els plànols de l’església;

• a Martí Amagat, el mossèn de l’església, per ensenyar-me l’edifici per dins i per 
permetre’m fer-hi fotografies;

• a Aina Pérez, pel seu retallable de la parròquia, que m’ha ajutat a visualitzar l’edifici en 
la seva totalitat;

• al senyor Pons i Guri i Hug Palau, els responsables de l’Arxiu Municipal d’Arenys de 
Mar, per oferir-me llibres i altres documents sobre l’edifici de l’església. 



  

Aclariment dels possibles dubtes i preguntesAclariment dels possibles dubtes i preguntes
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Gràcies per la vostra atenció!Gràcies per la vostra atenció!
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