
“Architects spend an entire life with this unreasonable idea that you can fight against gravity.”
RENZO PIANO

ESTRUCTURA : CONCEPTE I DISSENY
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A Estratègies esctructurals

B Representació armadures

C Estat de càrregues

Concepte estructural

El Museu proposa la integració de l’edifici amb el paisatge i l’aigua en forma de nuclis disposats en el terra intentant reproduir gal-
eries de les coves. 
Aquesta voluntat es transmet en l’estructura en forma de nuclis estructurals o podirme anomenar-les caixes estructurals que 
aguanten un pla rígid, en aquest cas la coberta.

El concepte i l’estratègia és clara i simple. Volums autoportants i autoresistents capaços de suportar un pla pro rígid per salvar les 
distàncies entre les caixes.

Per aconseguir-ho, es proposa caixes de formigó armat. Com un gran pilar buit per dins de formigó armat amb murs de 50 cms in 
situ. L’espai interior de la caixa estructural passa a incoporar-se en l’espai d’exhibició. (A)
D’altra banda, però hi ha 5 espais singulars en el museu que requereixen un altre tipus de resolució estructural. Es necessiten 5 
espais amplis per albergar grans objectes, en aquest cas, les caixes estructurals fan de suport d’una gran malla estructural de gran 
cantell (200 cm) com si es tractés d’un pòrtic comú i es desvincula de la coberta. (B)

A causa de la distribució no regular de les caixes estructurals es proposa una fonamentació amb una llosa massissa a causa de la 
heterogeineitat del terreny i evitar assentaments diferencials.

accions permanents i pesos propis

Pes propi del forjat de formigó de 0.50 cm de gruix

25 KN/m3 x àrea influència = 25 KN/m3 x 7 m x 0.5 m = 87.5 KN/m
més desfavorable

25 KN/m3 x dim àre a = 25 KN/m3 x 2 m x 0.6 m = 30 KN/m

Pes propi establert coberta jardinada 8,50 KN/ml

Instalacions = 0.5 KN/ml

Sobrecàrrega de Neu = més desfavorable = 3 KN / m2 (equivaldria a un clima desfavorable a una altitud de 1500 m)

Sobrecarga d’ús més desfavorable: C5 Ús de concerts i aglomeracions = 5  KN/ m2 

Cas A: Distribució no uniforme de les caixes. Les caixes fan de 
suport del pla rígid, ja sigui el forjat intermig o la coberta.

Cas B: Necessitat de la creació d’un gran espai expositiu. Es 
rebaixa la alçada de les caixes per tal d’encabir-hi una malla 
estructural suport de la coeberta.

Instalació d’una coberta ver-
da per tal de dotar de continu-
itat amb l’entorn natural

Llosa de formigó armat mas-
sissa bidireccional suport  de 
la coberta verda. Gruix 500 
mm

Es procedeix a fer una estimació de la part estructural més desfavorable que és les bigues de gran llum que cobreixen les parts 
expositives. Biga de gran cantell de 0.6 x 2 m de dimensions.

Caixes estructurals exteriors 
de formigó armat suport per la 
coberta. Mur de 500 mm amb 
armadura lligada a la llosa. 

Bigues estructural de formigó 
armat de gran cantell (0.60 x 
2.00) per tal de superar la llar-
ga lllum de l’espai d’exposició 
central.

Caixes estructurals interiors 
del segon nivell de formigó ar-
mat que serveixen de suport 
per les bigues centrals. Mur 
de 500 mm de gruix.

Caixes estructurals de for-
migó armat nivell inferior 
suport del nivell superior. Mur 
de 500 mm de gruix.

Llosa fonamentació de for-
migó armat. L’armadura es lli-
ga amb els murs estructurals 
de càrrega Gruix 700 mm.

Llit de grava de preparació de 
la fonamentació superficial.

Representació de la distribució de les ar-
madures al llarg dels elements estructur-
als i les seves àrees d’influència.


