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DD. INFORME TÈCNIC PER A LA DIAGNOSI DE LES PATOLOGIES ESTRUCTURALS EXISTENTS AL SOSTRE DE LA SALA 

HIPÒSTILA DEL PARK GÜELL DE BARCELONA (PLAÇA DE LA NATURA) 

DD.01 Objecte i abast de l’informe. Descripció de l’estructura 

L’objecte d’estudi del present informe es centra dins de l’àmbit del Park Güell, en concret en el conjunt que conformen la Plaça 

de la Natura, la Sala Hipòstila i el dipòsit subterrani (cisterna). L'estructura de la sala que suporta la gran plaça del Park Güell, 

es sosté sobre les vuitanta-sis columnes construïdes lligades per nervis, i que configuren la plaça inferior, de les noranta 

previsibles segons el traçat, definint tres punts on es substitueixen funcionalment els pilars pels elements resistents nombrats 

grans medallons. 

Els pilars consisteixen en un motlle de maó, que serveix d'encofrat, farcits d'un formigó de morter de calç amb pedres. En el 

moment de construir-los es col·locava un roll de fusta en l'eix, que es retirava posteriorment per deixar el conducte de desguàs 

que conduïa a la cisterna, de manera que l’aigua es filtra a través del nivell superior de la plaça fins als pilars que, també, 

realitzen la funció d’evacuació de l’aigua. Per la part exterior, els pilars estan revocats simulant pedra a la part alta i es recobrien 

amb ceràmica a la part baixa. 

Cada pilar es corona amb un capitell dòric, que és una peça prefabricada d'argamassa de morter de calç. A sobre dels capitells 

es recolzen les llindes, formats amb peces de ceràmica unides per un feix de fleixos mitjançant passamans retorçats de ferro 

forjat, que fan més adherent la unió entre el morter de calç i el maó. Sobre cada capitell, es recolzen quatre llindes entre 

les quals es deixa el buit de comunicació del desguàs de la plaça amb el baixant en els pilars situats sobre de la cisterna. Les 

llindes són també prefabricades i estan formades per maons i fleixos metàl·lics. Les llindes tenen la major secció de totxo a la 

zona central, en reconeixent el diagrama de moments flectors en aquest punt, d’acord a les càrregues a suportar i els suports. 

Sobre les llindes es recolzen les cúpules nervades semiesfèriques, que també són prefabricades i autoportants, construïdes 

amb doblat de maó i amb un fleix metàl·lic que absorbeixen els esforços de tracció que es produïen a la part inferior. 

A la planta de la Sala Hipòstila, els trams que salven l'espai de tres pilars, per falta d'un d'ells, estan coberts amb un gran arc 

molt rebaixat format per rosques de maó i un gran tirant a base d’un feix de fleixos paral·lels i entrellaçats al centre; dit arc 

sosté un element penjant de maó decorat per la seva part inferior per un dels grans medallons (amb un total de quatre) revestits 

amb trencadís de ceràmica i vidre, (Rovira-Pey 1990). 

Atès a les característiques geomètriques i mecàniques del sostre de la Sala Hipòstila, per tal de donar resposta a les qüestions 

formals i necessitats arquitectòniques, així com funcionals, resistents i constructives, aquest sistema estructural ha sofert 

diferents actuacions de restauració i/o rehabilitació al llarg de la seva història, tal i com es descriu al següent apartat. Unes 

actuacions que han estat necessàries degut al grau de degradació considerable dels diferents elements resistents que el 

conformen, a causa d’aspectes diversos (entrada d’aigua, presència d’ambient marí, factors tèrmics, incompatibilitat de 

deformacions, etc.). 

Actualment, dita estructura també presenta patologies estructurals, algunes d’elles significatives, que comprometen 

la funció resistent per la qual va ser projectada, podent posar en risc la seguretat de les persones. És per aquest fet 

patològic que es realitza el present informe per tal de determinar l’origen de dites patologies, per a posteriorment 

exposar les oportunes línies o recomanacions d’actuació. 

No essent objecte del present informe definir un projecte executiu complet que resolgui les patologies estructurals 

existents degut a no estar dins l’àmbit d’actuació contractat, dins el marc d’una restauració estructural necessària 

d’altra banda, com s’especifica en les conclusions de l’informe. 



  

 

                                                                                                            

 

DD.02 Antecedents del sostre de la Sala Hipòstila 

D’acord a les especificacions tècniques descrites prèviament, en relació al sostre de la Sala Hipòstila, destacar que aquest 

sistema constructiu i resistent ha estat objecte de restauració estructural en diverses ocasions, degut a les diferents patologies 

que han anat sorgint, ja des d’un inici (primeres dècades del segle XX), fins a l’actualitat. Aquest fet es deu a un problemàtica 

crònica per l’existència d’aigua (filtracions) en contacte amb els diferents elements resistents que conformen la Sala Hipòstila. 

Cal tenir en compte, tal com s’ha indicat anteriorment, que el drenatge de la plaça es realitza mitjançant baixants en la tercera 

alineació de columnes i en les columnes interiors perimetrals i es canalitza mitjançant canals en el paviment de planta de Sala 

Hipòstila fins al dipòsit de planta soterrani (cisterna). Si bé, aquest és un dels factors més determinants en la degradació del 

sostre de la Sala Hipòstila, hi ha altres factors que també han influït de forma considerable en aquest sistema estructural. 

Alguns d’aquests factors s’especifiquen d’acord a les intervencions de major rellevància realitzades en les darreres dècades, 

les qual es descriuen a continuació sobre la base de (Martínez-Lapeña, Torres 2002): 

1923 - Obres de reforma, realitzades per Nicolau M. Rubió, especialment destinades a l’enjardinament i noves plantacions,  

essent les actuacions sobre les edificacions de caire menor. 

1955 - Reparació de l’escantell de l’extradós dels casquets semiesfèrics de la Sala Hipòstila, suprimint l’arrebossat inicial per 

un de nou amb ciment portland artificial impermeabilitzat a tota la superfície. 

Reconstrucció del sistema d’evacuació d’aigua de la gran Plaça de la Natura, així com definició de rasants, terraplenat i 

restauració de la pedra artificial de la Sala Hipòstila. 

Reparació dels drenatge de cadascun dels desguassos verticals de l’interior de les columnes de la Sala Hipòstila, amb 

maçoneria de pedra en sec, tapant amb morter de ciment portland els intersticis interiors. 

1970 - Es buida de terra la zona central de la plaça i es col·loquen forjats unidireccionals de biguetes de formigó i revoltons, 

per alleugerir el pes de la coberta de la sala que incideix sobre els arcs rebaixats d’aquesta, descarregant el pes directament 

sobre els pilars o les columnes (Figures 1 i 2), atès l’aspecte preocupant que presentava el sistema constructiu del sostre, 

amb un nombre considerable de fissures en els casquets semiesfèrics i d’esquerdes en les llindes. 

 

Figura 1. Forjats unidireccionals resultat de l’actuació del 1970 (foto del 1985) 



  

 

                                                                                                            

 

 

Figura 2. Forjats unidireccionals resultat de l’actuació del 1970 (foto del 1985) 

És per aquest motiu, que es du a terme la intervenció per tal de restaurar els casquets esfèrics i les llindes afectades, però no 

s’intervé en els arcs rebaixats que cobreixen els trams sense pilars (grans medallons), més enllà de la col·locació dels forjats 

unidireccionals, com indica (Rovira-Pey 1990): 

“En una reparació efectuada (...) es va témer pels grans empentes que podien donar les arrencades d'uns arcs tan rebaixats 

com aquells i per això es va cobrir amb uns forjats suportats sobre parets recolzades en els casquets. En fer una prospecció 

en aquests punts es va poder veure l'estat i dimensió dels fleixos que feien de tirant de tracció de l'arc i es va comprovar que 

formaven un sistema perfectament estable en el qual s'havia cuidat molt l'execució, per la qual cosa no havia patit entrades 

d'aigua i els fleixos estaven en perfecte estat. En l'actual restauració (en referència a l’actuació de 1985 descrita a 

continuació) s'ha restituït l'equilibri inicial del sistema i no va fer falta cap reparació en aquests punts de l'estructura”.  

1979 - Reparació dels sostres ceràmics a la Sala Hipòstila i reposició del paviment de la mateixa. 

1985 - A càrrec de J.A. Martínez Lapeña i Elias Torres Tur, promoguda i finançada per l’Ajuntament de Barcelona i el Ministeri 

de Cultura. És d’especial rellevància destacar la intervenció en relació a la Sala Hipòstila i el banc perimetral per tal de 

solucionar definitivament els problemes d’impermeabilització en aquesta zona, tot i les diverses intervencions realitzades 

anteriorment. En concret, les patologies més importants residien en les humitats en el sostre i les columnes degut al mal 

funcionament del sistema de desguàs de la coberta. Aquesta intervenció es va realitzar d’acord a l’informe redactat per l’Oficina 

Consultora Tècnica del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya amb l’assessorament tècnic (aspectes estructurals, constructius i 

patològics) com a consultor del propi Director, l’arquitecte Fructuós Mañá, qui destaca: 

- Humitats en el sostre i les columnes, pel mal funcionament dels sistema de desguàs de la coberta. 

- Corrosió dels elements metàl·lics, embeguts dins l’obra de fàbrica de rajola. 

- Fissures per esforços de tipus estructural a les cúpules i llindes. 

Aquestes patologies deriven, principalment, de dos factors de rellevància estructural com indica (Rovira-Pey 1990): 

- Assentament localitzat al davant de la Sala Hipòstila (zona de la cisterna). 

- Dilatacions tèrmiques del sistema constructiu al estar exposada a les condicions ambientals. 

A més, com exposa (Rovira-Pey 1990), si bé, “el conjunt de la Sala Hipòstila estava molt ben resolt des del punt de vista 

constructiu, tenint molt clar el principi estructural i on existien les traccions; en canvi no estaven ben resolts els problemes de 



  

 

                                                                                                            

 

durabilitat dels materials. El pH del morter de calç era molt baix, la qual cosa feia que s’oxidessin els fleixos, i per això es 

deterioraven les llindes que amenaçaven la ruïna del conjunt, a causa de les filtracions de l'aigua de pluja que corria pel 

intradós de les cúpules, i qualsevol fissura deixava passar l’aigua que impregnava la massa de la ceràmica, molt carregada 

en sals”. 

És per això que, previ a la restauració iniciada el 1985, es constata que, pràcticament, totes les llindes estaven trencades per 

falta de resistència a la flexió i per la corrosió a la qual està sotmesa tota la peça degut a les filtracions d’aigua i l’ambient salí 

de Barcelona, com es mostra a mode l’exemple a la Figura 3. 

 

Figura 3. Llinda esquerdada previ a la rehabilitació del 1985 

El projecte de restauració del 1985 proposa reposar les llindes, suprimint la part inferior de les mateixes, on es troben els 

fleixos metàl·lics, mantenint la part superior composta de varies capes de rajola, amb una geometria lleugerament arquejada 

per a resistir millor els esforços de compressió, i reposant les armadures mitjançant barres d’acer protegides amb un 

recobriment de resines (Figura 4). Les armadures s’ancoren en els capitells mitjançant el seu formigonat amb morters especials 

sense retracció (Figura 5). Així mateix, les cúpules es confinen en l’arrancada, per a assegurar la seva rigidesa, aïllant el 

perímetre de la llinda mitjançant una junta de dilatació que garanteix la independència dels elements, (Martínez-Lapeña, Torres 

2002). 

 

Figura 4. Restauració estructural inferior de les llindes en la rehabilitació del 1985 



  

 

                                                                                                            

 

 

Figura 5. Restauració estructural superior de les llindes en la rehabilitació del 1985 

D’aquesta manera, l’estructura de la Sala Hipòstila va ser objecte d’una actuació intensiva de rehabilitació els anys 90 en que 

es va realitzar un recalç dels pilars frontals, es van substituir els nervis entre pilars (a excepció dels adjacents als grans 

medallons), i es va restituir la canalització de drenatge i es va refer la impermeabilització. Per damunt de les voltes i a mode 

de coberta es distribueixen capes successives de morter, emulsió bituminosa, perlita de regularització, capa de morter, 

membrana impermeable, geotèxtil, reblert de perlita i capa final de sauló, (Folch, Ródenas, Alegre 2013). 

En definitiva es va dur a terme una intervenció per a solucionar aquestes patologies en base a la restauració dels elements 

estructurals en mal estat de conservació, la impermeabilització de la coberta, la construcció d’un sistema eficaç de desguàs i, 

per últim, la restauració dels revestiment de rajola de les llindes i les cúpules semiesfèriques. 

És d’especial rellevància, destacar que una altra de les actuacions del 1985 fou actuar en el reblert de la plaça, com 

indica el propi Martínez Lapeña (CAATB 1997): “El reblert de la plaça per tal d’aconseguir una altra vegada el nivell 

original es va fer amb àrid lleuger (argila expandida) que té una doble missió: per una banda disminueix la càrrega al 

sostre i, per una altra, permet obtenir un millor aïllament tèrmic que alleuja, en part, els problemes de dilatació, que 

són l’origen també dels moviments i fissures que s’han produït en l’estructura”. 

A la Figura 6, s’observa el procés de reomplert de la Plaça de la Natura amb terres alleugerides, sembla ser que en substitució 

dels forjats unidireccionals col·locats en l’actuació del 1970. En aquest cas, es produeix un increment considerable del 

pes a resistir per les llindes, ja que la terra aportada incideix directament sobre aquest elements, a diferència dels 

sistema de forjats unidireccionals, els quals repercutien directament, des del punt de vista resistent, sobre els pilars 

o columnes que suporten el sostre de la Sala Hipòstila. 



  

 

                                                                                                            

 

 

Figura 6. Reomplert de la Plaça de la Natura amb àrid lleuger i terres, en l’actuació del 1985 

DD.03 Definició de les patologies superficials existents 

En el següent apartat es defineixen les patologies estructurals existents més significatives, d’acord a la prospecció visual 

realitzada al sostre de la Sala Hipòstila. Les patologies (fissures i esquerdes) s’engloben en tres elements resistents de la Sala 

Hipòstila diferents (Figura 7), com són el nervis dels grans medallons, les cúpules semiesfèriques i la zona adjacent al mur de 

contenció posterior. 

 

Figura 7. Identificació de les patologies existents més significatives en el sostre de la Sala Hipòstila 



  

 

                                                                                                            

 

Primerament, mencionar que les patologies que es descriuen a continuació i les possibles causes que les produeixen s’han 

determinat mitjançant inspecció visual, ja que no ha estat possible realitzar cates. És per això, que només s’indiquen les 

patologies superficials, i les causes de les quals, s’estableixen segons el cas mitjançant hipòtesis i/o suposicions, atenent als 

antecedents indicats anteriorment. 

DD.03.01 Patologies en els nervis dels grans medallons 

En aquest sentit, destacar que de forma generalitzada s’observen patologies estructurals (fissures i/o esquerdes) en diferents 

punts del sostre de la Sala Hipòstila. Especialment, en els aquests punts de màxima llum entre suports (zones dels grans 

medallons) es detecten un seguit de fissures, esquerdes i/o escrostonaments de certa entitat, perimetrals en el cantell dels 

propis medallons (Figura 8). És molt probable que les patologies en aquests punts es deguin, en gran part, al restabliment del 

nivell original de la Plaça de la Natura, d’acord a l’actuació del 1985. A més, cal destacar la possibilitat de la degradació per 

corrosió (entrada d’aigua, salt tèrmic, etc.) dels fleixos metàl·lics en els nervis dels grans medallons, en els quals no s’hi ha 

intervingut estructuralment. 

 

Figura 8. Esquerda longitudinal en nervi d’un dels grans medallons 

Atès a les característiques de les esquerdes en aquests elements resistents i el seu origen (esforços de tracció), es considera 

que cal actuar en aquest punts amb la màxima brevetat possible, pel fet de ser els elements més sol·licitats i compromesos 

estructuralment del sostre de la Sala Hipòstila, i en els quals no s’hi ha intervingut fins a l’actualitat, amb el risc que suposa 

per a la seguretat de les persones. 

DD.03.02 Patologies a les cúpules semiesfèriques 

Així mateix, en aquest punt constatar que en diverses cúpules semiesfèriques del sostre de la Sala Hipòstila hi ha esquerdes 

radioconcèntriques de diverses característiques i de dimensions considerables, que si bé no afecten a l’estabilitat i/o resistència 

del conjunt, si que poden fer-ho localment. L’origen d’aquestes patologies pot ser fruit diversos factors, esdevenint en un 

comportament inadequat d’aquests elements resistents, principalment per la corrosió dels fleixos metàl·lics per la presència 

d’aigua en contacte amb aquestes. A igual que en els grans medallons, també és considera necessari la restauració estructural 

en les cúpules al més aviat possible, pel risc de despreniment dels revestiments de trencadís o d’alguna peça de dimensions 

més grans. 



  

 

                                                                                                            

 

DD.03.03 Patologies adjacents al mur de contenció posterior 

De la mateixa manera, també s’observen esquerdes al sostre de la Sala Hipòstila adjacents al mur de contenció posterior de 

la Plaça de la Natura (Figura 9). Com s’indica a l’informe de COTCA (Folch, Ródenas, Alegre 2013), i es corrobora que, 

aquesta patologia pot esdevenir pels assentaments diferencials entre el mur de contenció en aquest punt i els pilars més 

pròxims al mateix. La rellevància d’aquest punt resideix en que històricament no s’havia manifestat aquesta patologia o bé no 

s’havia detectat i/o documentat. En aquest punt és oportú fer un seguiment dels testimonis existents actualment per poder 

valorar l’evolució d’aquestes esquerdes i intervenir si és produeix un increment de les patologies. 

 

Figura 9. Zona del sostre de la Sala Hipòstila amb patologies adjacents al mur de contenció posterior 

DD.04 Conclusions 

D’acord als anteriors apartats de l’informe, a continuació s’exposen les conclusions que se’n deriven: 

1. Es constata que han estat diverses les actuacions al llarg de les dècades, ja des dels inicis del parc. Principalment, 

conseqüència del deteriorament i la degradació dels materials emprats en l’execució dels diferents elements resistents 

que conformen el sostre de la Sala Hipòstila i la Plaça de la Natura. En part, degut a la utilització de l’acer estructural 

del qual no es disposava del coneixement adequat sobre el seu comportament i la seva durabilitat al llarg del 

temps, esdevenint en les esquerdes i/o escrostonaments que s’observen actualment, però que han estat unes 

patologies cròniques. En aquest sentit, emfatitzar el punt de vista de (Rovira-Pey 1990) en relació aquesta problemàtica: 

“La restauració del Park Güell ha reafirmat la idea que quan Gaudí es va apartar dels materials tradicionals que tan bé 

coneixia, i es va aventurar a utilitzar materials i sistemes poc experimentats, aconseguint solucions més enginyoses que 

efectives. Unes solucions que moltes vegades han estat la més important causa de degradació de la seva obra, ja que el 

desconeixement en profunditat del comportament d'aquells materials va fer que es fessin servir malament (des d‘un punt 

de vista de la durabilitat de l’acer a la construcció) o amb expectatives massa optimistes”. 

En aquest sentit, indicar que aquestes patologies poden esdevenir dels punts que s’indiquen a continuació, degut a la 

utilització d’element metàl·lics embeguts: 

- Corrosió dels elements metàl·lics, de forma més marcada en aquells que es troben embeguts més superficialment. 

- Elements de formigó afectats per processos de carbonatació dels formigó-morter que cobreix les armadures, degut a la 

presència d’aigua en elements exposats a l’exterior. 

2. Constatar que la darrera actuació (1985), en relació a la intenció d’aconseguir novament el nivell original amb el reblert de 

la plaça, mitjançant àrid lleuger (argila expandida), reomplint novament la Plaça de la Natura amb un gruix significatiu de 

terres, suposa una càrrega addicional considerable en relació a l’anterior actuació, en la qual s’hi van construir forjats 

unidireccionals per alleugerir el pes sobre aquest sostre. Aquest fet pot ser que hagi esdevingut un factor que  



  

 

                                                                                                            

 

empitjori, considerablement, el comportament resistent de les zones més compromeses estructuralment, com són 

els espais on es troben els grans medallons (zones sense pilars). 

És d’especial rellevància destacar que en l’actuació del 1985, en els grans medallons i els elements pròxims no es van 

detectar patologies remarcables en aquests punts, a diferència de l’actualitat. 

3. Mencionar que les patologies descrites en l’informe són exclusivament superficials, d’acord a la prospecció visual 

realitzada, de manera que no es descarta que ho puguin haver afectacions estructurals no visibles de major 

gravetat, des del punt de vista de l’estabilitat i/o resistència del sostre de la Sala Hipòstila. 

4. Constatar que les patologies existents (principalment en els nervis dels grans medallons i les cúpules 

semiesfèriques) poden afectar localment a l’estabilitat i/o resistència dels elements estructurals corresponents, 

esdevenint un risc per a la seguretat de les persones. És per això, que en el següent apartat es defineixen les 

línies d’actuació que es creuen oportunes (recomanacions d’actuació). 

És de summa rellevància destacar que les línies d’actuació que es presenten són, únicament, recomanacions 

(nervis medallons i cúpules semiesfèriques) i, per tant, per a poder realitzar les intervencions definitives 

oportunes, amb la màxima brevetat possible, es requereix un estudi de major profunditat (cates, caracterització 

materials, etc.) per tal definir l’abast de les mateixes. Així mateix, serà necessari el disseny, anàlisi i dimensionat 

de les solucions estructurals a realitzar mitjançant un projecte executiu redactat per un tècnic qualificat 

competent. 

DD.05 Recomanacions d’actuació 

D’acord a les patologies més rellevants detectades en el sostre de la Sala Hipòstila i definides anteriorment, a continuació 

s’exposen les línies d’actuació que, segons el cas, es consideren molt necessàries de realitzar, tant en els nervis dels grans 

medallons com en les cúpules semiesfèriques. Tanmateix, és necessari una actuació prèvia que permeti resoldre 

definitivament els problemes de filtracions d’aigua de la Plaça de la Natura i que afecten als diferents elements resistents que 

conformen el sostre de la Sala Hipòstila, ja que aquesta és una de les principals causes de les patologies detectades i descrites. 

DD.05.01 Actuació sobre els nervis dels grans medallons i les cúpules semiesfèriques 

En aquests elements estructurals es recomana reforçar-los, atès el comportament inadequat que s’extreu de les patologies 

que s’han observat i descrit en el present informe, d’acord els punts que s’indiquen a continuació: 

1. Realització de les accions de seguretat i apuntalament necessàries per a garantir la seguretat dels treballadors en tot 

moment. 

2. Obertura de cates i caracterització dels materials existents (a nivell composició i propietats mecàniques/resistents) que 

conformen els nervis dels grans medallons i les cúpules semiesfèriques, ja siguin metàl·lics, de fàbrica, maçoneria, etc. 

3. Repicat i sanejament de les zones afectades i degradades. 

4. Extracció dels possibles fleixos metàl·lics existents en mal estat de conservació per a la seva restauració o substitució 

funcional. 

5. Col·locació de reforços tipus barra d’acer inoxidable en les zones sol·licitades a tracció. En cas de ser necessari la unió 

entre els reforços i els possibles fleixos metàl·lics existents, caldrà comprovar, prèviament, la comptabilitat mecànica i/o 

de deformacions entre aquests elements (caracterització materials). Així mateix, els materials d’aportació per a l’execució 



  

 

                                                                                                            

 

de les unions hauran de garantir que no afecten a l’estabilitat i/o la durabilitat dels diferents elements resistents que 

conformen el sistema constructiu del sostre de la Sala Hipòstila. 

6. Reconstrucció de les zones on s’hagi intervingut amb morter d’alta resistència sense retracció o equivalent, d’acord a la 

normativa vigent i d’obligat compliment. 

7. Assaig de les zones afectades mitjançant prova de càrrega i monitorització estructural dels elements més rellevants 

mitjançant campanya experimental de laboratori qualificat i competent. 

8. Recomposició de l’acabat de trencadís ceràmic que dóna la imatge al conjunt del sostre de la Sala Hipòstila, segons les 

especificacions de la DF corresponent. 
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A tots els efectes oportuns, es signa el present informe tècnic. 
La Garriga, a 22 de març de 2016. 
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