
El principi inicial  del gratacel horitzontal és l’estructura que genera els accessos 
a l’auditori, repetida 5 vegades en paral·lel distanciada cadascuna gairabé 5 
metres, permeten el suport del voladiu de sobre la plaça, les seves grans llums i dii
mensions permeten no ser un espai residual entre estructura, sinó  configurar totes 
les circulacions internes de l’auditori, el sistema escollit es una estructura tipus 
Pratt, de secció variable 

Simplificaió del sistema estructural del gratacel horitzontal, basat en 
un edifici motxilla, recolzat sobre dues grans potes de formigó disposaa
des lateralment de la caixa estrutural que composa la successió de suu
perposicions de sistemes estructurals, que engloben el gractacel horitt
zontals. Aquestes potes, són les reben el moment màxim, i el transmee
ten a terra. L’estructura motxilla, es caracteritza per ser un sistema 
compensat, el voladiu posterior fa aquest efecte. Per compensar el gra 
voladiu de 52 metres, es troben diposats uns tirants de tracció al volaa
diu posterior, a efeces de compensar el conjunt de l’edificació

Generada una gran malla estructural que 
configura el voladiu de l’edifici, es crea un 
conjunt solidari, que es sostentarà a la gran 
biga en gelosia que defineix l’edifici del 
gratacels horitzontal 

Dues grans estructures de bigues Pratt, es 
diposen a banda i banda, permetent sustenn
tar el gran voladiu i dotar de continuïtat 
l’estructura de l’edifici permetent que 
l’edificació treballi com una grua (edifici 
motxilla)

Sobreposada  a la malla estructural del voladiu, disposem una estuctura de Pratts   
bidireccionals , que permetent suportar la distribució d’esforços de l’estructura 
motxilla, a més és part fonamental ja que rep el recolzament de les edificacions 
ponts, que són sobreposades i és d’on penja l’estructura de l’auditori petit.

L‘edifici pantalla, amb l’estructura de formigó postt
tessada i les grans dimensions i la seva esbeltesa, és la 
més subjecta a les empentes horitzaointals de vents, a 
efectes de calcul, es calcularà com una biga empotrada 
perfecte. El gratacel horitzontal, únicament 
d’estructura metàl·lica, és totalment independent de 
la torre 1. Un conjunt d’edificacions, composat per la 
torre de l’escola, que actua com a edifici-pont connecc
tor entre ambdós torres, es troben recolzats sobre 
l’estructura del gratacels horitzontal. Això permet que 
les dues edifcacions, pateixin deformacions indepenn
dents sense cap solideritat entre elles. Implica el difii
cultós disseny de les juntes de dil·latació entre els edii
ficis. Aquest sistema simplifica estructualment 
l’edificació, permeten utilitzar sistemes estructurals 
mixtes, segons les necessitats i recariments de càrrega 
i del efectes interns com les dil·latacions tèrmiques de 
l’edificació                           

L‘edifici pantalla, amb l’estructura de formigó postt
tessada i les grans dimensions i la seva esbeltesa, és la 
més subjecta a les empentes horitzontals de vents, a 
efectes de càlcul, es calcularà com una biga empotrada 
perfecte. Es proposa un sitema d’estructura, formada 
per pilars pantalla, mixtes de formigó armat amb un 
perfil HEB metàl·lic i jàsseres post-tessades planes de 
55 cm de cantell i un forjat bidireccional de formigó, 
alleugerit per cassetons de porexpan. 
Aquest sitema, representat en els diferents plànols i 
quadres gràfics, permet cobrir grans llums entre pilars, 
reduïnt el cantell de forjat. Hem de considerar l’esforç 
de construïr bigues post tessades en alçada.
Aquest sistema permet subjectar la façana sud de 
l’edifici, una estructura  gelosia penjada amb forjats 
col·laborants metal·lics. S’utilitza el sistema de façana 
estructural, ja que aquesta es troba subjecta a modifii
cacions del seu programa segons planta, exigint la poss
sibilitat de ser forada, pel pas d’instal·lacions de clima 
i sanejament, per tant escollir un sistema estructural 
de  forjats de fàcil construcció i deconstrucció

L‘Últim component és l’estructura que correspon a la 
motxilla de l’edifici, una estructura formada per creus 
de sant andreu, per respondre a l’arriostrament i a la 
doble acció dels moments produïts pels voladius


