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Detall del vestibul. 
Detoil of the Holl 

Detall de I'entrada posterior. Vista del vertibul. 
Defail of the reor Entronce. View of the Hall. 



Secció constructiva del tenrmrnenf 
de les auler. 
Conrtructive Section of the Exterior 
Woll of the Lecture Roornr 



Plant. d'ertructuier. 
Es pot oprecioi Ih independencia 
ertvucturol de tots elr corros. 
Structure plan. 
Note the Structure lndependence of 
All Portr. 

Detall constrvctiu del cor de les 
."le.. 
Conrtructive Detail of the Lecture 
Roornr Wing 27 



Comentaris constructius 

L'estructura especialitzada 

Es tracta d'un coniunt edificat complex, 
format per diversos volums en els quals es fan 
tasques prou diferenciades, I'estructura 
vertical és formada per una trama de suports, 
en aquest cas també met&l.lics, que adopta 
diverses reticules d'ordenació, per tal 
d'adaptar-se millor a les necessitats particulars 
de cada cos d'edifici, obviant I'ús de trames 
modulars. Aquesta intenció d'oferir dins del 
tipus estructural uno diversitat de solucions a 
les diferents necessitats que planteja I'edifici, 
és tombé evident en I'estructura horizontal. 
Les modificacions que sofreix el tipus de sostre 
adoptot, bé en la disposició dels casetons, o 
bé de la capa de compressió, permeten dins 
d'un mateix model salvar els problemes 
habituals de formoció del sostre tipus, del 
sostre de coberta i del sostre sanitari dins 
d'una varietat de Ilums. 

En lo concepció d'aquesta estructura 
met6l.lica s'ha opurat el seu rendiment 
resistent per tal d'obtenir la diafanitot espacial 
que tant s'aprecio en aquesta obra i aixo s'ha 
troduit en I'ús exhaustiu de perfils compostos i 
en I'exposició total de I'estructuro al plo de 
fagana. Aix6 fa que I'ús de revestiments 
cornises, i cels rasos sigui més profuso del que 
caidria esperar, per tal de salvar la presencia 
de fdsseres, protegir bigues, revestir perfils, 
etc. 

La  coberta calenta 

La coberta és plana i esta formada per 
membranes asfaltiques protegides 
superiorment amb una lamino d'alumini, que 
reposen damunt d'uns pendents lleugers 
formats amb formigó de granulats lleugers 
que li confereixen menys pes i un cert 
aillament termic. Aquesta solució totolment 
vigent encaro és totalment vigent avui, amb 
petites variacions com és la substitució, en el 
formigó de formoció de pendents, dels 
granulats iieugers per ogents gasificants o 
I'omilloroment, en favor d'una durabilitat més 
gran, dels materials que constitueixen les 
lamines impermeabilitzonts. 

Aquesta obra pot servir per a evidenciar 
com la possibilitat d'impermeabilitzor una 
coberta constru'ida directament sobre el darrer 
sostre de I'edifici va fer desopareixer tot el 
contingut que la construcció tradicional havia 
creat-entorn de la coberta inclinada, sense 
que alhora fos substituit immediotament per 
uns nous valors arquitectbnics d'accessibilitot, 
il.luminació, o ventilació, fruit de la 

28 consideració d'oquesta coberto com un 

tancament més de I'edifici en contode omb 
I'exterior. 

El tancament multicapa 

La imotge que fa que aquest edifici es . . 
pugui reconeixer és el joc compositiu de 
plafons cecs i obertures vidrades en els panys 
de fagona compresos entre els suports de 
I'estructura. Tot i que com a solució 
constructiva d'integració de I'estructura, del 
toncament i de les obertures ha ~ e r d u t  
actualitat, en canvi, des d'uno bPtica historica 
cal ressaltar la materialització donada al plafó 
que constitueix el tancament cec. Segons els 
principis del sistema constructiu aplicat, aquest 
plafó houria d'ésser prefabricat i format per 
una multicapa composta de materials 
industrialitzats. Tanmoteix, les possibilitots de 
I'epoca no varen permetre probablement la 
industrialització de la construcció d'aquest 
plafó, el qual finolment es va fer in  situ 
hitjancant diverses capes de maó de pla 
solidaritzades amb una malla metal.lica. entre 
les quals s'interporsa un oillant termic. 

La utilització de solucions constructives 
adquirides d'un context al¡& al nostre i 
incorporodes com a imatge de modernitat pot 
presentar sovint problemes en la sevo 
adaptoció al nostre entorn tecnolbgic. 
L'adquisició de lo tecnologia importada, 
sovint, es produeix segons un coneixement 
amb referencies generals, pero que no són 
pas suficients per a resoldre amb garantia 
d'exit tots els nous detalls que sorgeixen. 
Aquesta circumstancia s'agreuja en un 
projecte volumetricament tant cornpiex com 
aquest, en el qual el nombre de iuntures que 
col resoldre és molt elevat. Potser és aquest el 
motiu pel qual el deteriorament que pateix 
aquest edifici per I'inevitable efecte del ternps 
es manifesta particulorment en el perimetre de 
les juntures. 

Joon Lluís Zamora 

Spacialired rtructure 
Thir ir o building of considerable 
complexity, formed by reverol 
volumer where highly different 
odivitier ore carried out, in which 
the verticol rtrudure ir formed by a 
nehvork of supporir, olro metollic in 
thir cose, which adopt reverol 
ordering groticuler the bener to 
adapt to the necersifier of 
eoch boy, obvioting the ure of 
modular networkr. The intention of 
offering within the rtructural type o 
diverrity of rolutionr to the difierent 
necerritier of the building can olro 
be seen in the horizontal structure. 
The modificationr to the ceiling type 
odopted, eiter in the arrangement 
of the coirson gater or the 
comprerrion loyer, permit in the 
rame model the rolution of habitual 
problemr of formation of the ceiling 
type, of the roof ceiling ond the 
ranitory ceiling within o voriety of 
rponr. 

The rerirtant efficiency of thir 
metollic rtructure wor refined in 
order to obtain the rpocial clarity 
ro appreciable in the work. Thir 
wclr tronrlated into the exclurive use 
of compoied profiles ond in the 
total exporition of the rtrudure on 
the focode plone. Thir, in turn, 
meant that the use of renderings, 
cornicer ond folre ceilingr ir more 
profure thon one would expect, but 
they rerve to hide the prerence of 
girderr, protect beomr ond cover 
profiler, etc. 

The warm roof 
The roof ir flat ond formed by 

orpholtic rnembraner protected 
above by o rheet of oluminium 
which rert on a rerier of gentle 
rloper of light granulated concrete 
which reduce weight and provide a 
certoin heat inrulotion. Thir rolution 
in rtill totolly volid today, with rmall 
voriationr ruch or the rubrtitufion, 
in the rlope-forming concrete, of 
the light gronuler for gorifying 
ogentr, or the improvement of the 
moterialr "red to make the proofing 
rheetr in the intererts of greoter 
durobility. 

Thir work rerver ar on example 
of how the porribility of proofing o 
roof built directly onto the highert 
ceiling of the building led to the 
diroppearance of the whole 
complex of elementr thot traditional 
conrtruction had creafed oround 
r lo~ inq  roofr, without their being 
imke4ately rubrtituted by new - 
orchitectural voluer of occerribility, 
illuminotion or ventilotion, fruitr of 
the conriderotion of thir roof as 
rimply onother clorure of the 
building in contoct with the exterior. 

Tha multi-lmyeied clorure 
The imoge thot maker thir building 








