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“El nacimiento de un conjunto estructural, 

resultado de un proceso creador, fusión de técnica con arte, de ingenio con estudio, de 

imaginación con sensibilidad, escapa del puro dominio de la lógica para entrar en las 

secretas fronteras de la inspiración.” 

Eduardo Torroja Miret 

 

 

 

 

 

 

RESUM 

 

Des de l’inici del s. XX fins a mitjans d’aquest, s’ha produït un canvi molt important en la 

construcció. És en aquest període on apareix el material que es denomina formigó armat. 

 

Aquest treball consta d’un estudi exhaustiu del procés de canvi en detalls constructius del 

formigó armat.  

 

És una historiografia de l’evolució de la construcció amb aquest material, basada en detalls 

constructius de formigó armat, centrada entre els anys 30 fins els 70. La raó d’haver escollit 

aquest període és la varietat de detalls de formigó armat que es pot obtenir. 

 

En tractar-se d’un tema molt extens l’objecte d’estudi d’aquest projecte, s’ha hagut de limitar 

tant en el període a treballar, com ja hem dit abans, entre els anys 30 i 70, com en el nombre 

i procedència dels tècnics esmentats en el projecte; s’han escollit els arquitectes i enginyers 

de nacionalitat espanyola més destacats, tant en l’àmbit del formigó armat com per les seves 

obres i noves aportacions tècniques en el món de la construcció. 

 

A començaments de segle van aparèixer a Espanya les primeres estructures de formigó 

armat en l’enginyeria (ponts, preses, aqüeductes, ...), i poc més tard de 30 anys ja sorgiren 

estructures tesades i prefabricades. Cap els anys 60 i 70 és quan es comencen a aplicar els 

coneixements i les tècniques del nou material a la construcció de vivendes. 
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PREFACI 

 

Es pretén obtenir una guia de l’invenció del formigó armat, de forma que, a través d’ella, 

obtinguem coneixements bàsics de la seva història, a la vegada que un conjunt de detalls 

constructius per a la nostra construcció actual. 

 

S’ha escrit molt sobre aquest tema des d’una vessant d’arquitectura més generalista. En 

aquest treball s’aporta una guia pràctica i visual adaptada a la construcció amb formigó 

armat. 

 

S’han revisat textos, dins una bibliografia molt extensa, de: 

 

Eduardo Torroja Miret 

José Calavera Ruiz 

Francesc Bassó Birulés 

Carlos Fernández Casado 

Félix Candela Outeriño 

Miguel Fisac Serna 

Fructuós Mañà 

Javier Saez de Oiza 

Joan Margarit 

Carles Buixadé 

 

Donada la complexitat d’informació del formigó armat , s’ha fet una primera fase 

d’investigació molt important, havent de buscar i examinar molts documents i obres. La 

segona fase ha consistit en la realització de la guia, part gràfica i escrita de les obres triades, 

i el conseqüent desenvolupament del projecte. 

 

Tot i la gran quantitat de bibliografia consultada, no s’ha pogut trobar informació sobre 

detalls constructius, o de determinades obres de tècnics en concret, i això ha limitat encara 

més el nombre de tècnics a estudia. 

Es podria realitzar una guia d’altres materials, acer, fàbrica. O ampliar en època la del 

formigó. Tot i això indicar que en aquesta època, objecte d’estudi, és la de major gama, 

referent al formigó. 
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1.1 Antecedents Històrics 

 

Des de que l’home ha tingut la inquietud per la construcció, i erigir grans estructures, s’ha 

utilitzat un material d’unió, un conglomerant. 

 

Són les piràmides egípcies de Gizeh, 2650 a. C., les quals el material d’unió de les pedres, 

és una mescal calcinada de guix impur i sorra. 

 

Al 500 a. C. els grecs, creen el primer formigó de la historia, barregen la calcària calcinada, 

amb aigua i sorra, afegint trossos de pedres, teules trencades. 

 

Posteriorment dels grecs, els romans també fan en fan ús del formigó. No n’eren els 

creadors, però si els que en treien profit a l’invent. Doncs, el formigó dels romans, anomenat 

Opus Caementicum, estava format per trossos de pedra, calç viva i sorra, semblant al dels 

grecs.  

 

Observant que aquest tipus de material no resistia molt bé les accions de l’aigua, i no 

perdurava; posteriorment de manera empírica, van descobrir que si afegien un tipus de 

sorra, originaria de roques volcàniques, la barreja obtenia uns resultats més òptims, pel que 

fa a la resistència i durabilitat vers l’acció de l’aigua, i també les agressions que origina 

l’aigua salada del mar sobre aquest material. 

 

Resulta que aquest tipus de sorra volcànica, “anomenada putzolana, conté òxid d’alúmina i 

sílice, amb reaccionar amb d’hidròxid de calç, forma silicats i aluminats càlcics, que no són 

solubles amb l’aigua i, per tant, a diferencia dels carbonats càlcics, poden endurir-se en la 

seva presencia, esdevingué el morter hidràulic.”1 

 

Posteriorment, de manera empírica, van descobrir que si li afegien Van crear el que es deia 

formigó hidràulic, fet amb calç, el qual enduria sota l’aigua, i s’utilitzava per fer 

canalitzacions, fonament de ponts, … 

 

Existeixen evidències que els romans havien fet un intent per reforçar les construccions amb 

barres de bronze, però no van tenir èxit, patien esquerdes i pèrdua de material. 

                                                 
1 Oliver – Bonjoch Oliver, J. Arquitectura i societat a la Roma Imperial. Edicions UPC 2004. 
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Aquest fet comportava que les estructures fossin molt robustes, cosa que els va portar a 

rebaixar el pes d’aquestes, afegint material alleugerant en el formigó, com trossos 

d’àmfores, gerres, …, en zones que necessitessin un rebaix de pes, com ara en els ronyons 

dels arcs, … 

Amb la desaparició de l’Imperi Romà, es perden moltes de les tècniques constructives que 

aquest, i els grecs, havien estat implantant en les seves orbes. La majoria dels 

coneixements, que durant anys havien estat recopilats i millorats, es perden dins d’una 

etapa negra en la construcció. 

Doncs l’ús d’aquest material durant el transcurs de la Baixa Edat Mitjana i les següents 

èpoques, és quasi bé nul. Els pocs intents que es fan, són de baixa qualitat, a causa d’una 

pèssima calcinació de la calç, és a dir regna la baixa qualitat tècnica.  

No hi han avenços tècnics, hi ha una baixa qualitat tècnica, fets que comporten a acabar 

amb la fabricació i ús del ciment. 

No és fins ben entrat el segle XVIII, quan es comença altra vegada, amb la inquietud 

d’investigar, i provar de millorar les tècniques existents, i crear-ne de noves. 

 

1.2 El Naixement d’un Nou Material, S. XIX 

 

És pot dir que neix el nou material amb la construcció del nou Far de Edystone, per John 

Smeaton. 

 

L’encàrrec li planteja una sèrie de qüestions, per tal de poder projectar una construcció 

durable, que resistís la força i l’agressió de l’aigua de mar, i l’aire; aquestes qüestions el van 

portar a adoptar la solució de construir-lo de pedra unida amb morter fet per calç calcinada, 

formant una construcció totalment monolítica, capaç de suportar les inclemències del temps. 

Durant els següents anys, es treballa sobre molt tipus de ciments hidràulics, millorant la 

qualitat dels morters, i és un punt de partida per el desenvolupament del formigó. 

 

Al 1824, Joseph Aspdin, constructor anglès, aconsegueix la primera patent del ciment 

Portland, anomenat d’aquesta manera per el color de les pedres d’aquest indret. 

 

S’entra en una etapa d’experimentació amb el formigó, al 1845 apareix la formació del 

clinker. Durant un gran període de temps el formigó s’usa per decoració, i acabats, sense 

ferro, ni malles de ferro. 1961, Monier, experimenta amb la creació d’un gerro fet de formigó, 

i l’esquelet és de malla de filferro. 
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A principis de segle XX, apareix el forn rotatori per la calcinació, i el molí tubular, per la molta 

dels materials, això ajuda a que el ciment es pugui industrialitzar. 

 

Comencen a sorgir les primeres patents de formigó armat, per part de Hennebique i Monier, 

i,  també es comencen a establir determinades nomes per la creació de diferents elements 

estructurals. 

 

És un moment de creixement en la creació de ponts d’arcs, per part de José Eugenio de 

Ribera, a Espanya, com Hennebique, i Feyssinet, a Europa, entre d’altres. 

 

Es comença a investigar de manera científica. Al 1905, apareix la primera Amercican 

Concrete Institude. Es constitueix, la Comisiones de Estudios, a Europa. 

 

L’Institud Austriàc del Formigó, es el primer en realitzar assaigs comparatius, a partir dels 

resultats obtinguts, al 1908, es redacta les “Especificacions per la construcció d’obres de 

formigó armat”.  

 

Al 1920, Le Corbusier, crea el model de la Casa Do-mino, la qual està formada per pilars de 

formigó armat i forjat, desvincula totalment la relació entre l’estructura i la distribució de la 

casa. 

 

Frank Lloyd Wright, construeix al 1929 el primer gratacels de formigó armat. 

 

A mitjans de s. XX, es comença a tenir al necessitat de tipificar sistemes, marcar pautes, i 

establir normes, sistemes d’industrialització i productes. 

 

Es va treballant sobre el formigó, i cada vegada, es va aconseguint crear estructures més 

esveltes. 

 

Al 1960 s’incorporen fibres al formigó, anomenant-lo formigó reforçat. S’incorporen en el 

moment de l’amasada, augmentant les capacitats de flexió del material, i aportant un 

augment de les qualitats de flexió, tracció, impacte, fisuració, ... 

Apareixen els additius al 1970, la incorporació de monòmers en el formigó, permet 

transformar-lo en un material altament resistent. 
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A mida que passen els anys, es va millorant la resistencia, el comportament, no només amb 

el material en si, sinó també augmenta la quantitat d’estructures que s’arriben a construir 

amb aquest material compost (formigó amart) 

 

1.3 El Formigó 

 

És un material resultant de la barreja de ciment artificial, habitualment Portland, o un altre 

conglomerant, amb àrids (grava i sorra) i aigua. La barreja de ciment i sorra s’anomena 

morter. 

 

Pel que fa a la pasta formada, és gràcies a l’aigua, principalement, ja que hidrata el grans de 

ciment, i permet que comenci les reaccions químiques entre aquest dos productes. 

 

El formigó principalment resisteix esforços a compressió, però a flexió i a tracció no, per 

aquest motiu és per que  s’afegeixen les barres corrugades d’acer, per tal d’aportar millores 

en el comportament d’aquest. 

 

Les corrugues de l’acer són important, per tal que hi hagi una bona adherència, entre l’acer i 

el formigó, i el seu treball conjunt doni un resultat òptim. 

 

Hi ha diferents tipologies de formigó2: 

 

Formigó Ordinari; és el material obtingut en barrejar ciment Portland, aigua i àrids de 

baries mides, superiors i inferiors a 5 mm (grava i sorra) 

 

Formigó en Masa; és el formigó que no té en el seu interior armat d’acer. Tan sols és 

apte per resistir esforços de compressió. 

 

Formigó Armat; és el formigó que en el seu interior té armat d’acer, degudament 

calculat i situat. Aquest formigó és apte per resistir esforços de compressió i de 

tracció. Els esforços de tracció els resisteixen l’armat d’acer. És el més habitual. 

Formigó Pre-tesat; és el formigó que en el seu interior un armadura d’acer especial 

sotmesa a tracció. Pot ser pretesat si l’armadura s’ha tesat abans de col·locar el 

formigó fresc. 

                                                 
2
 http://es.wikipedia.org/wiki/Concreto 
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Formigó Pos-tesat; és el formigó que en el seu interior una armadura d’acer especial, 

s’ha tesat quan el formigó ha adquirit la seva resistència. 

 

Formigó ciclòpi; és el formgió que té embeguts grans pedres de dimensions no 

inferiors a 30 cm. 

 

Formigó sense fins; és el formigó que no té sorra (àrids inferiors a 5 mm.), tan sols té 

grava (àrid gros). 

 

Formigó airejat o cel·lular; s’obté incorporant aire a la barreja, i altres gasos derivats 

de reaccions químiques, resultant un formigó de baixa densitat. 

 

Formigó d’alta densitat; formigó fabricat amb àrids de densitats superiors als 

habituals (normalment barita, magnetita, hematina, ...) El formigó pesat s’utilitza per 

blindar estructures i protegir davant les radiacions. 

 

El formigó, a part de portar els components bàsics, pot anar acompanyat de additius o se li 

poden afegir adicions; aquest components poden ser afegits sempre i quan no alterin les 

característiques de resistència del formigó, ni posin en perill la durabilitat del formigó, ni la 

possible corrosió de l’armat de l’estructura. 

  

Les adicions, material inorgànic, putzolànics, ..., que s’afegeixen, mòlts, a la barreja del 

formigó en el moment de la fabricació. 

 

Els aditius, substàncies o productes, que es poden afegir en el formigó abans o durant 

l’amassada, proporcionant al formigó canvi en alguna de les seves característiques o 

comportament. 

 

 

 

 

 

 

 



Guia de detalls constructius de formigó armat des de l’inici del s. XX fins a mitjans de segle 10

2.1 Eduardo Torroja (27 agost 1899 – 15 juny 1961) 

 

Eduardo Torroja va néixer a Madrid el 27 d’agost de 1899. El 

1917 ingresà a l’Escola d’Enginyers de Camins, i a l’acabar la 

carrera el 22 de gener de 1923  deseguida es posà a treballar 

a la Companyia de Constuccions Hidràuliques Civils, dirigida 

per un antic professor seu de l’Escola de Camins, José 

Eugenio Ribera, i on treballaria  fins al 1927 portant a terme 

importants projectes entre els quals destaquen per la novetat 

del procediment la fonamentació del pont de Sancti-Petri a San Fernando (Cádiz). A 

continuació obre una oficina de projectes propia a Madrid on continua el seu treball, projectà 

el 1933 la coberta del Mercado de Abastos de Algeciras, una obra realment excepcional per 

la època. Com a novetat del seu estudi podem anomenar l’ús de models experimentals a 

petita escala, que realizava per a totes les estructures que projectava en aquella època, com 

poden ser, l’anfiteatro del Hospital Clínico en la Ciudad Universitaria, el Frontón Recoletos o 

les cobertes i graderies de l’Hipódromo de la Zarzuela, tots ells a Madrid. 

El 1932 projectà juntament amb l’arquitecte Manuel Sánchez Arcas, la Central Tèrmica de la 

Ciudad Universitaria de Madrid. Pel qual van rebre el Premio Nacional de Arquitectura el 

1932. 

Empenyat en millorar les tècniques de construcció crea, juntament amb un reputat grup 

d’arquitectes i ingengier l’impresa ICON, amb laboratoris apropiats per a la investigació i la 

medició sobre models reduïts  i aplicables a tot tipus d’investigacions per a la construcció. 

D’aquesta empresa naixeria el 1934 l’Instituto Técnico de la Construcción y la Edificación, 

del que Torroja seria el primer secretari, i la revista Hormigón y Acero. 

El 1939, desprès de la Guerra Civil, el claustre de professors de l’Escola Especial de 

Camins, Canals i Ports li proposa fer de professor de les materies relacionades amb el 

Càlcul d’Estructures i en els anys següents les de Resistencia de Materials i Fonament del 

Càlcul i Execució d’obres de formigó armat i pretensat, entre altres. En aquest mateix any 

l’Institut Técnic de la Construcció i la Edificació passaria a integrar-se en el Consejo Superior 

de Investigaciones Científicas. 

El 1941 es proposat per a la direcció del Laboratori Central d’Assaig de Materials de 

Construcció creat el 1898 i situat a la pròpia escola de Camins, encarregant-li a la vegada el 

projecte, direcció i construcció d’un nou edifici per aquest Laboratori. 

Sense abandonar les seves activitats de projectista d’estructures, participa, especialment a 

partir de 1948, en les activitats de multitud de comissions i organitzacions científiques, tant 
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nacionals como internacionals, arribant a ser president de la Associació Internacional del 

Formigó Pretesat, així com col·laborador asídu i membre del bureau del Comitè Europeu del 

Formigó. 

La última part de la seva vida la desenvoluparia, en plena activitat científica, a l’Institut 

Tècnic de la Construcció i el Ciment, que en homenatge   adoptaria el nom de Instituto 

Eduardo Torroja de la Construcción y el Cemento. 

Eduardo Torroja va rebre varies condecoracions, entre elles la Gran Creu d’Alfonso X el 

Sabio, la Gran Creu del Mèrit Civil i els doctorats honoris causa per les universitats de 

Toulouse, Buenos Aires, Chile entre altres. 

 

Obres més significatives:  
 
- Mercado de Abastos de Algeciras. 
- Cubierta de la tribuna del Hipódromo de la Zarzuela (Madrid). 
- Viaducto Martín Gil sobre el río Esla del ferrocarril Zamora-Orense (dirección de la obra). 
- Frontón Recoletos (Madrid). 
- Puente de Hierro de Sancti-Petri (San Fernando, Cádiz). 
- Puente del Pedrido (provincia de La Coruña). 
- Acueducto de Alloz (provincia de Navarra). 
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2.2 Félix Candela (27 gener 1910 – 7 desembre 1997) 

 

Neix a Madrid, l’any 1910, va ser encaminat a l’arquitectura per 

un amic, es matricula a l’Escola Superior d’Arquitectura de 

Madrid. Durant el seu primer any de carrera desenvolupa una 

gran afició per la geometria i el dibuix. Es converteix en ajudant 

de Luís Vegas, professor de Resistència de Materials, durant 3r 

de carrera. 

Durant el 1936 es gradua, rep una beca per anar a Alemanya a 

estudiar, però degut a la situació política que envola la societat en aquell moment, decideix 

quedar-se a Espanya. Recolzant la causa republicana, igual que el seu germà Antonio, van 

ser inscrits a la Comandancia de Obras a Albacete, més endavant el fan Capián de 

Ingenieros. Durant una llarga retirada als Pirineus i a la frontera Francesa, és internat en un 

camp de concentració a Perpinyà, poc després l’envien a Mèxic. 

Arriba a Veracruz el 13 de juny del 1939, on viu a una colònia d’espanyols, al nord de 

Chihuahua, durant l’estada allí es casa amb Eladia Martín que l’havia conegut a Madrid, i els 

dos adopten la nacionalitat Mexicana. Durant el 1941 i 1942, treballa a Acapulco, crea 

moltes vivendes. 

Aconsegueix portar a la seva mare i a la seva germana d’Espanya 

A partir d’un article de George Winter, en el qual es parlava sobre la construcció de lloses 

plegades, desperta el seu interès per les estructures laminars. 

La primera manifestació d’aquest nou pensament, es veu amb la construcció del Pavellón de 

Rayos Cósmicos. Comença a escriure articles, al 1951 un assaig al II Congreso Científico 

Mexicano, Hacia una nueva Filosofia de las Estructuras.  Va construir varis paraigües 

experimentals a l’obra de Las Aduanas.  

Va arribar a tenir una gran repercussió mundial com el principal dissenyador de 

“cascarones” en el món. Arrel d’això és convidat a fer varies conferències a nombroses 

universitats, principalment a Estats Units. 

Cap al 1955 comença una sèrie d’estructures, juntament amb Enrique de la Mora i Fernando 

López. La Bolsa de Valores, és una obra culminant, la qual va ser la precursora del 

desenvolupament d’una tendència del borde libre; a partir d’allí les seves obres han rondat 

aquest idea, com per exemple el Restaurante de Xochimilco, 1958, és l’exemple més pur. 

La seva obra és de gran varietat, i no li falta reconeixement mundial. 
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Premis més destacats: 
 

1961 Medalla de Oro de la Institución de Ingenieros Estructurales (Institution of Structural 
Engineers), a Londres. 

1978 Doctor honoris causa por la Universidad de Nuevo México (Albuquerque) 
1981 Medalla de Oro de la Arquitectura otorgada por el Consejo Superior de los  

Colegios de Arquitectos de España (CSCAE). 
1985 Premio Antonio Camuñas de Arquitectura. 
1994 Doctor honoris causa por la Universidad Politécnica de Madrid. 

 
Obres més significatives:      
 

1940 Hotel y apartaments (associat amb Bringas) (Acapulco)  
1951 Pabellón de los Rayos Cósmicos (Mèxic) 
1955 Iglesia de la Medalla de la Virgen Milagrosa (Mèxic)  
1955 Capella de Nuestra Señora de la Soledad (Coyoacán, Mèxic) 
1955 Fábrica Celestino Fernández (Colonia Vallejo, Mèxic) 
1955 Quiosc de Música, (Santa Fe, D. F.)  
1956 Mercat de Coyoacán (Naucalpan, México) 
1956 La Bolsa de Valores (Ciudad de Mèxic)  
1956 Capilla de San Antonio de las Huertas (Tacuba, D. F.)  
1957 Club nocturno La Jacaranda (Acapulco)  
1957 Restaurante Los Manantiales en Xochimilco (Mèxic, D. F.)  
1957 Estaciones de Metro L1 (Ciutat de Mèxic)    
1958 Capilla abierta en Lomas de Cuernavaca (Mèxico) 
1959 Iglesia de San José Obrero (Monterrey)        
1959 Capilla de San Vicente Paul (Coyoacán, Mèxic) 
1960 Capilla de Santa Mónica (San Lorenzo de Xochimancas, México)  
1960 Planta embotelladora de Bacardí (Cuautitlán, México) 
1963 Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe (Madrid, España) 
1966 Parroquia del Señor del Campo Florido, Fraccionamiento La Florida  
1968 Palacio de los Deportes (México) 
2002 L'Oceanogràfic, Ciudad de las Artes y las Ciencias (València, Espanya) 

      

Obres del PFC: 
 

1951 – Pavellón de Rayos Cósmicos  
1953 – Cubierta Centro Gallego  
1953 - 1954 – Las Aduanas 
1954 - La Jacaranda Cabaret 
1954 - 1955 - Laboratorios Ciba 
1955 - La Bolsa de Valores 
1956 - Iglesia San Antonio de las Huertas 
1957 - Lago Tequesquitengo 
1957 - 1958 - Restaurante los Manantiales 
1958 - Bazar las Lomas 
1959 - Iglesia San José Obrero 
1959 – 1960 – Sinagoga de Guatemala 
1960 - Oficina de ventas de Guadalajara 
1960 - Planta de embotellado de Bacardi & Cia. 
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2.3 Miguel Fisac (29 setembre 1913 – 12 maig 2006)  

 

Neix a Daimiel, Ciutat Real, l’any 1913, fou arquitecte, urbanista i 

pintor espanyol. Estudia Arquitectura a Madrid, acaba els seus 

estudis el 1942. Influenciat per Frank Lloyd Wright, Erik Gunnar 

Asplund,deixa de banda l’estil i les formes racionalistes dels seus 

mestres, i desenvolupa el seu propi estil, creant estructures de 

formigó pretesat i les seves característiques “vigas-hueso”; sorgint 

com els nous arquitectes, artistes que s’estaven formant a l’Europa de l’època. 

Durant 10 anys, va estar treballant en un encàrrec del Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas, es veu la transformació que pateix el seu llenguatge, d’un clar classicisme fins a 

la influència de l’organicisme.  

A partir del 1959 comença a treballar amb el formigó pretesat, desenvolupa peces 

foradades, de gran lleugeresa i resistència, les anomenades “vigas – huesos”. Aquestes 

noves peces podien salvar grans llums, controlar la llum zenital i evacuar les aigües pluvials. 

A part d’experimentar amb nous materials, també ho va fer amb els encofrats (encofrats 

flexibles amb plàstics). Va treballar sobre els seus edificis des d’un punt de vista minimalista, 

i tenint en compte la funcionalitat, la tècnica i el lloc de construcció. 

Escriptor d’Arquitectura popular española y su valor ante la arquitectura del futuro (1952), La 

molécula urbana. Una propuesta para la ciudad del futuro (1969), Reflexiones sobre mi 

muerte (2000). Va intervenir en nombroses conferències i cursets sobre problemes de 

l’arquitectura i l’urbanisme, en articles de premsa, diaris i revistes generals, en revistes 

professionals espanyoles i estrangeres. 

 

Premis més destacats: 
 

1942 Premi Superior d’Arquitectura de Madrid 
1994 Medalla d’Or d’Arquitectura 
1997 La Sala de las Arquerías de los Nuevos Ministerios de Madrid va acollir una exposició 

sobre la seva obra 
2004 Universidad Europea de Madrid le inviste Doctor Honoris Causa 

 
Obres més significatives:      

 
1942 Iglesia del Espíritu Santo (Madrid)      
1948 Instituto Nacional de Óptica Daza de Valdés (Madrid)   
1951 Instituto Cajal y de Microbiología (Madrid)     
1951 Instituto Laboral de Daimiel (Daimiel, Ciudad Real)     
1953 Centro de Formación del Profesorado de la Universidad Complutense de Madrid 
1955 Mercado Municipal (Daimiel, Ciudad Real)      
1958 Edifici del IES Bernardo de Balbuena (Valdepeñas)     
1958 Edifici central del CSIC (Madrid)  
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1960 Centre de Estudios Hidrográficos (Madrid)      
1960 Laboratorios Made (Madrid)  
1962 Col·legi Santa María del Mar (A Coruña) 
1963 Instituto de Enseñanza Media (Málaga) 
1964 Edifici de oficinas de Vega (Madrid) 
1965 Edifici de Laboratorios Jorba, La Pagoda (Madrid) 
1965 Iglesia Parroquial de Santa Ana en Moratalaz (Madrid) 
1966 Centro de Cálculo en la Universidad Complutense de Madrid 
1967 Edificio de viviendas en Doctor Esquerdo (Madrid) 
1967 Edifici de IBM en el Paseo de la Castellana (Madrid) 
1968 Bodegas Garvey (Jerez de la Frontera, Cádiz)      
1969 Iglesia parroquial de Nuestra Señora del Pilar (Canfranc, Huesca)  
1969 Edificio de la Embajada de Indonesia (Madrid)  
1978 Edificio de viviendas (Daimiel, Ciudad Real) 
1983 Iglesia Parroquial Nuestra Señora Flor del Carmelo (Madrid)  
1998 Teatro Miguel Fisac de Castilblanco de los Arroyos (Sevilla) 

 

Obres del PFC: 
 

1960 Centro de Estudios Hidrográficos Ministerio de Obras Públicas 
1965 Laboratorios Jorba – Madrid 
1965 Parroquia Santa Ana – Madrid 
1981 Edificio Vega de Oficinas – Madrid 
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2.4 Carlos Fernández Casado (4 novembre 1905 – 3 maig 1988)  

 

Va néixer a Logroño el 4 de novembre de 1905 i morí a Madrid el 3 de 

Maig de 1988. Va estudiar la carrera de enginyer de Camins, Canals i 

Ports, acabant els estudis el 1924. Durant més de cinquanta anys, 

des de que va obtenir el títol d’Enginyer de Camins, la seva activitat 

es va dirigir en diverses direccions. 

També va obtenir el títol d’enginyer de Radiotelegrafia a l’Ecole 

Superieure d’Electricité de París, el 1926 i el d’enginyer de Telecomunicacions a Espanya el 

1927. Dos anys més tard va ser professor a l’Escola Superior d’Enginyers de Camins i Ports 

de Madrid. El 1932 va entrar a “Huarte y Cía”. El 1944 es llicencià en filosofia i lletres i al 

1961 va ser catedràtic de Ponts en l’Escola Superior d’Enginyers de Canals, Camins i Ports, 

de Madrid.  El 1973 es llicencià en Dret. Se li concedí la medalla de l’Associació Espanyola 

de Pretesat el 1976, al 1979 se li concedí la medalla de l’Associació Internacional de ponts i 

Estructures en Zucí. I al 1978 se li concedí la de l’Associació Internacional de Pretesat. 

Des de els primers anys de la professió és va decantar cap a l’especialització de estructures 

resistents i de ponts, podent investigar sobre el tema en laboratoris que ell mateix formà. 

Moltes obres projectades i construïdes  van ser fruit d’aquest treball d’investigació, així com 

també els llibres publicats sobre resistència de materials, càlcul d’estructures i de ponts. 

El 1986 el Govern de La Rioja, li va concedir el seu màxim galardon , "La Medalla de Oro de 

la Comunidad Autónoma". 

 
 
Obres més significatives 

 
1983 – Pont atirantat sobre l’envassament Barrios de Luna, provincia de Lleó. 
Tribuna de San Mames a Bilbao 
Pont d’accés a l’estació Chamartín a Madrid. 
Obres entre 1945 y 1946, per a la Societat Elèctrica Recajo. 

 
Obres del PFC: 

 
1951 – Fiat 
1945-47 Estadio Bernabeu 
1958 - Sección transversal de la nave de fundición de INASA, 
1956-57 - Metalúrgica de Santa ana 
1958 – Española de Zinc 
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2.5 Francisco Javier Sáenz De Oíza (12 octubre 1918 – 18 juliol 
2000) 
 

Es va llicencià a l’Escola d’Arquitectura de Madrid el 1946, on va 

rebre el premi Aníbal Alvárez pel millor expedient acadèmic. 

També aquell any guanyà el premi nacional d’Arquitectura.  

El 1947 viatja als Estats Units gràcies a la Beca Conde de 

Cartagena, de la Real Acadèmia de Belles Arts de San Fernando. 

El 1949 torna a Espanya i comença a treballar de professor al Departament d’instal·lacions 

de l’Escola d’Arquitectura de Madrid donant classes de Salubritat i Higiene.  

El 1968 aconsegueix la Càtedra de projectes i de 1981 a 1983 es director de l’Escola. Es va 

jubilar als 67 però va continuar donant classes. Durant tota la seva vida va compaginar 

l’activitat docent amb la professional. Va ser col·laborador de Romany en la construcció de 

vivendes socials i en l’estudi de Manuel Cabeñes, va ser un Mestre d’arquitectes des de la 

universitat i des de el seu estudi, per on passaren Francisco Alonso, Rafael Moneo i Juan 

Daniel Fullaondo. 

Està considerat com un dels cims de l’arquitectura moderna,ja que va ser un creador 

polèmic i arriscat en el seu moment. 

 
Premis més destacats: 

 
1946 Premi Nacional d’Arquitectura por su propuesta para la plaza del Azoguejo, en 

Segovia, en colaboración con E. Laorga.  
1954 Premi Nacional d’Arquitectura, pel projecte de capella al Camino de Santiago.  
1974 Premi de la Excelencia Europea, edifici Torres Blancas.  
1989 Premi Antonio Camuñas de Arquitectura.  

 
Obres més significatives: 

     
1954 Proposta de Capella al Camí de Santiago, España.  
1955 Poblat d’absorció, Fuencarral-A, Madrid, España.  
1956 Poblat de Entrevías, Madrid, España.  
1969 Torres Blancas, Madrid, España.  
1971 Casa Arturo Echevarría, Madrid, España.  
1971 – 1981 Edifici d’oficines, Banco de Bilbao, Madrid, España.  
1986 – 1989 Habitatges en la M-30, Madrid, España.  
1989 Alternativa Concurso estadio de Anoeta, San Sebastián, España.  
1989 – 1993 Universitat Pública de Navarra, Pamplona, España.  
1990 Concurs d’Idees del Palau de Congressos, Marbella, España.  
1991 Ordenació de la Plaça de San Francisco, Palma de Mallorca, España.  
1991 Pabelló Polideportiu Cobert, Plasencia, España.  
1991 Palau de Festivals, Santander, España.  
1992 Segona solució per al Palau de Congressos de Marbella, España. 

 
Obres del PFC:  
 

1969 Edificio de las Torres Blancas 
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El material, formigó armat i l’evolució de les estructures fetes amb aquest material, causa un 

impacte ambiental donat per: 

 

Desenvolupament de la nova industria 

Impacte visual per la construcció 

Seguretat i salut dels treballadors per desconeixement 

Toxicitat dels elements que composen el formigó armat i pels additius 

 

Amb l’aparició del formigó, formigó armat, i els seus components i additius,  provoca la 

creació d’una nova indústria, i, el creixement i desenvolupament de nous procediments 

d’altres. L’evolució d’un nou material, juntament amb la creació de nous llocs de treball, un 

canvi en la vida de la gent, però en contra partida canvis en els paisatge urbà i natural, 

impacte visual amb la creació d’obres monumentals no adaptades a l’entorn, posteriorment 

amb el temps l’home ha anat sensibilitzant-se amb el tema i ha procurat millorar i adaptar les 

construccions al medi. 

 

Tot i que el nou material permet crear noves formes, cada vegada menys robustes  i més 

lleugeres; s’ha de tenir en compte que els seus components, additius en estat fresc, com en 

el moment de l’execució del material i el muntatge de les estructures d’armat de l’acer, 

comporta un gran risc per el treballador, poden provocar malalties, la mort per caigudes 

accidentals, etz, doncs amb el transcurs del temps s’ha anat adaptant i adquirint consciència 

de la importància de la seguretat i salut en el camp de la construcció.  

Es podria realitzar una guia d’altres materials, acer, fàbrica. O ampliar en època la del 

formigó. Tot i això indicar que en aquesta època, objecte d’estudi, és la de major gama, 

referent al formigó. 

 

Gràcies als coneixements obtinguts durant el transcurs de la carrera i la supervisió de la 

tutora, ens ha permès interpretar la informació obtinguda, i plasmar-la en el projecte. 

 

Realitzar aquest projecte de final de carrera ha sigut un repte en quant a coneixements. 

Durant els quatre anys de carrera en cap assignatura s’ha aprofundit en l’evolució que ha 

patit el formigó armat, des de l’inici fins a l’acturalitat, des de la vessant constructiva, 

d’estructures, i històrica. És per això que ha sigut enriquidor fer un projecte on hem pogut 

estudiar detingudament cada obra i autor, i conjugar aquestes tres matèries en un sól treball.  
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En aquest període de treball, s’han adquirit i desenvolupat altres conceptes no constructius, 

com el treball en grup, l’organització i la constància.  

 

Tota aquesta feina queda plasmada en un recull de plànols constructius, que es troben en el 

dossier adjunt (Vol. 2). És una eina de consulta ja que de forma molt visual, es pot conèixer 

cronològicament, i per autor, l’evolució de la tècnica i el sistema constructiu de l’ús del 

formigó armat en un període determinar, el qual és el punt més destacable pel que 

representa el creixement més abundant d’aquesta tipologia d’estructures. 
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6.1. Historiografia del Formigó 

 

1756 John Smeaton; S’obté un millor morter amb argila. Comportament de les calcàries 

inpurificades amb argiles per la fabricació de morters. 

  

1758 - 1774 John Smeaton; Reconstrucció del “Far de Edystone” a la costa de Cornish, 

Anglaterra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1788; Aparició del mot Formigó en el Diccionario de las Nobles Artes para la Instrucción de 

Aficionados y usos de los Profesores, Diego Antonio Rejón de Silva. 

 

1796 James Parker; Registra un mètode per la fabricació del ciment hidràulic (calcinació de 

nòduls de calç amb alt contingut d’argila). Rep el nom de Ciment Romà.  

 

1817 Vicat; Sistema de fabricació per “Vía Húmeda”, punt de partida de l’actural procés de 

fabricaió. 

 

1818 Vicat; Publica Recherches Experimentales, pauta i proporcions per la fabricació del 

ciment mitjançant la barreja de calcàries i argiles. 
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1824 Joseph Aspind; Primera patent per a la fabricació del ciment Portland, anomenat així 

pel col·lor del formigó obtingut semblava la pedra natural de la zona de Portland. 

 

1826 Navier; publica els seus cursos sobre la resistència dels materials. 

 

1828 Vicat; Publica Mortiers et Ciments Calcaries. 

 

1829 Dr. Fox; desenvolupa un sistema per construir paviments amb ciment armat utilitzant 

ciment Portland. 

  

1834; Aparició del mot “Concrete”. 

 

1837 J. B. White; aixecament d’una casa totalment de formigó, (Londres). 

  

1838 Brunel; Construcció del “Túnel sota el riu Tàmesis” (Londres), ús per primera vegada 

de ciment procedent de la fàbrica de J. Aspind. 

 

1840; Primera fàbrica de ciment a Jonson. 

 

1844 Guillermo de Fairbain; Ús del sistema constructiu de les patents del Dr. Fox, per 

l’aixecament de naus de 7 i 8 forjats, (Manchester). Sistema basat en barres, o nervis de 

ferro embeguts amb el formigó. 

  

1845 Isaac C. Johnson; Aconseguiex clinker de l’argila i la calç, mitjançant altes 

temperatures i millorant les proporcions, com a matèria prima del ciment. Naixerà el model 

del ciment actual amb producció industrial.  

1845 Lambot; Surgeix el Formigó Armat al sud de França, fabrica objectes, mesclant el 

formigó i acer. 

 

1847 - 1952 Francois Coignet; Projecta la primera coberta per una terrassa a Saint-Denis, 

mitjançant perfils de ferro i ciment, fraguat amb encofrats. 
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1848 Lambot; Dissenya una embarcació de formgió armat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1849 Joseph Monier; Jardiner que crea les primeres jardineres amb formigó armat, amb un 

enreixat metàl·lic.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1850 Demarce i Conquety; Utilització a gran escala del formigó, convertin-lo en un material 

econòmic, modelable, i resistent a la compressió, però poc a la tracció. 

  

1852; Diccionario de la Lengua Castellana de la Real Academia Española, millora la 

definició del nou material. 

 

1853 Vicat; Treballa en el comportament destructiu de l’aigua de mar sobre el morter i el 

formigó.  
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1855 Joseph Monier; Patenta les jardineres de formigó armat. 

 

1856 Francois Coignet; Patenta barres de ferro de tracció recobertes de ciment. 

  

1861 Francois Coignet; Publica Betons Aggloméres, estudia per primera vegada el 

comportament entre el formigó i l’acer com un sol material. 

  

1867; Ús del formgió armat, per la pavimentació del soterrani del restaurant, de l’edifici 

principal a l’Exposició Universal de París. Direcció de la construcció: S.M. Krantz, G. Eiffel i 

l’Enginyer de Dion. 

 

1867 Joseph Monier; utilitza entramats de filferro amb ciment armat per la construcció de 

dipòsits d’aigua a Fontainebleau.  

 

1868 - 1890 Joseph Monier; Patents: Canonades (1868), Panells (1869), Ponts (1873), 

Escales (1875), Bigues (1878) i Cobertes (1880). 

 

1870 Michaelis; “Teoria Coloidal” juntament amb la teoría de Le Chartelier, creen les bases 

per la “Teoria de la Hidratació”. 

 

1875 W. E. Ward; Primeres probes i construccions, per la protecció contra el foc, on el 

formigó és utilitzat com a protecció de reforç. 

1875 Joseph Monier; Primer pont a Chazalet (Francia), de formigó armat de 16’5 m de llum, i 

4 m d’amplada. 

 

1878 François Coignet i Joseph Monier; Mostren exemples per l’ús del formigó armat 

(bigues, tubs, voltes, etz).  
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1878 Joseph Monier; Patente MONIER, llarg litigi amb Rabitz, que havia patentat una malla 

de metall per l’arrebossat d’edificis. 

  

1880 François Hennebique; Crea la primera llosa armada amb ferros rodons. 

  

1880 Dyckerhoff & Widmann; Primer pont a Alemanya, exhivit a l’Exposició d’Art i Indústria 

de Dusseldorf, es dona a conèixer el nou material. 

 

1881 Joseph Monier; Patente de coberta de formigó. 

  

1884 Edmond Coignet i de Tedesco; Publiquen per primera vegada “Mètode de 

Dimensionamient Elàstic de Seccios de Formigó Amart”. 

 

1884 Casa Freytag i Heidschuch (Neystadt) i la Casa Martenstein i Josseaux (Offembach del 

Main); Adquireixen les patents de Joseph Monier.  

1885 G. A. Wayss; Dóna empenta al desenvolupament de les patens de Monier, adquirint-

les i usant-les per tot el territori alenany i austríac.  

 

1886 Mathias Koenen; publica “Mètode Empíric de Càlcul de Seccions de Formigó Armat 

Sotmese a Flexió” (El formigó resisteis esforços de compressió, mentres que el ferro a 

tracció). 

 

1887 Actien Gesells Chat Für und Monerbau; Aixeca molts ponts a Alemanya. 

 

1887 G. A. Wayss; publica Das Systen Monier in seiner Anwendung auf das gesamte 

Bauwesen, conegut, també com “Fullet Monier”, resultat dels experiments amb base 

científica sobre la resistència de les voltes de Monier. Aconseguint una gran repercussió i 

difusió, afavorint l’autorització per part de l’Administració d’aquest tipus de construccions. 

  

1888 François Hennebique; construcció del primer forjat de ciment armat amb rodons de 

ferro, Lombardzyde en Bélgica. 

 

1888 Bordenave; construeix les primeres canalitzacions. 

 

1889 Cottancin; crea els primer pisos nervats. 
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1889 Bordenave i Cottancin; presetnació dels seus procediments a l’Exposició Universal de 

Paris, impulsant l’ús del formigó per França, Bèlgica i Suissa. 

  

1890 Ernesto Leslie Ransome i Ward Hyatt; ús del formigó armat a gran escala als EUA. 

“Museu Leland Stanfor, J.r”, “ Pacific Borax Company”, “Academia Ciencies” a Sant 

Francisco (ús de revoltons de ciment armat, recolzades per columnes de ferro). 

  

1890 François Coignet; obtenció de varies patents per la cosntrucció d’aqüeductes amb tubs 

de ciment. 

1890 François Hennebique; Construeix l’edifici de vivendes “Bourg-La-Reine”, va servir per 

la difusió de l’ús del formigó armat. Crea la seva propia empresa de Formigó Armat. 

 

1891 François Coignet; Construcció del primer forjat de bigues prefabricades a  Biarritz. 

 

1891 José Nicolau; construcció de travesses per el ferrocarril, primera vegada de l’ús del 

formigó armat a Espanya. 

 

1892 F. Hennebique; Patent de la biga amb abraçadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1892; Es crea la Comisió Francesa per l’estudi del Ciment Armat. 
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1893 Le Chartelier; “Teoria Cristaloide”. Juntament amb la teoria de Michaelis, creen les 

bases de la “Teoria de la Hidratació”. 

 

1894 Moeller; Construcció de la primera “Biga de Ventre de Peix”. 

 

1895 F. von Emderger; Estudis teòrics sorbre el formigó armat. 

1896 François Hennebique; construcció de caixons prefabricats, transportables, per els 

guardarrails. 

  

1897 José Eugenio Rivera (Enginyer de camins); Construcció de nombroses construccions 

d’obra civil amb formigó armat. Utilitza el formigó aramt per les soles dels ponts, i la resta 

feta amb pedra. Entren a Espanya les dues patents, Hennebique a mans de José Eugenio 

de Rivera, i Monnier, a mans de l’enginyer militar Francesc Macià, instroduïn-lo a Catalunya.  

 

1897 Rabot; Dóna el primer curs de formgió armat a l’École Polytechnique. 

 

1893 Armand Mahiels (Enginyer civil); publica Le betón et son emploi: matériaux, chantiers, 

coffrages, prix de revient, applications. 

 

1897 Emile Bourry; Publica Traité des industries ceràmiques, amb la intenció de fer 

elements horitzontals portants, alleugerits. 

  

1899 Boussiron; Construeix el pont en arc de 15 m de llum, a Perpignán. 

 

1899 - 1900 François Hennebique; Construcció del primer edifici d’estructura totalment de 

formigó armat a Paris (Rue Dantón nº 1). 

 

1900; Al “Handbuch für Architektor” es manifesta que no es pot ampliar l’àmbit d’actuació del 

formigó amart cap a vivendes d’habitatges, fins que el cost del ciement Portland no sigui 

més econòmic, i existeixi un procediment patentat. 

 

1901 - 1904 Tony Garnier; Projecte de la “Ciutat Industrial”, “Gran Prix de Roma”, ciutat a 

amb formigó armat, ferro i vidre. 

  

1903 Rabot; es crea “La Chambre Sindícale de Constructeurs en Ciment Armé de France”. 
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1903 Auguste Perret; Construcció d’un segon edifici amb estructura de formigó armat a 

París (Rue Franklin nº25). 

 

1903; Publicació a Suissa del primer còdi del formigó aramt Provisorische Normen für 

Projektierung, Ausführung und Kontrolle von Bauten in Armierten Beton. 

 

1904; Còdi Alemany Bestiurmugen für die Ausführung von Konstructionen aus eisenbeton in 

Hochbau. 

 

1904 Anatole de Baudot; Alumne de Labrouste i Violet – Le – Duc, culmina l’obra de de 

Saint Jean De Montmartre (Paris), la primera esglèsia amb estructura de formigó armat. 

  

1904 de Tedesco; Publica el primer volum complert sobre formigó armat. 

 

1905 Auguste Perret; Funda, juntament amb el seu germà, Gustave, l’estudi A & G. Perret 

Architectes, i amb Claude, el 3r germà, la constructora Perret Frères Entrepreneurs. 

Construeix el garatge de La Rue Ponthieu a Paris.  

 

1905 Maillart; Puente Tavanasa en el riu Rin (Grigioni) de 51 m de llum, aquí Maillart aplica 

el principio de placa com a elemento fundamental. Construit amb plaques corvades de 

formigó armat, juntament amb les peces planes de la plataforma i una sèrie de peces 

verticals rígides, constitueixen l’estructura, precindint de bigues massices. 

 

1906; Primer reglament oficial francès, seguint per darrera la resta de països.   

Donava gran flexibilitat en la cosntrucció, a diferencia de la resat del països. 

 

1906 Emil Mörsch; publicació del seu tractat de formigó. 

  

1906 Paul Planat; Tractat de construcció L’art de bâtir, sistema de forjat “Le Boussiron”, on 

els revoltonscon fan d’encofrat perdut, el qual es formigonarà de manera unitaria els nervis i 

els gruix necessari a la zona nervada. 

  

1906 Jena Resal; Publicació de Emplacements, débouchés, fondations pont en mafonnerie: 

cours de ponts de L’Ecole des ponts et chaussées. 
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1907; Publicació d’un còdi de carcter no oficial Report of the Joint Committee on reinforced 

Concrete, Anglaterra. 

 

1907 Robert Maillard, P. Flehart i Haefeli; Construcció del “Sanatoro de Reina Alexandra” a 

Pavos (Suissa). 

 

1907; Primer referencia d’estudis de durabilitat. Comportament durant un període de 20 

d’unes probetes emmotllades. 

  

1908 R. E. Schmidt, Garden & Martin; Construeixen un magatzem, amb longitud de 243’30 

m totalment de formigó armat, per Montgomery Wars Company, Chicago. Pertanyen a la 2a 

generació de l’Escuela de Chicago. 

 

1908 C.A.P. Turner; Construeix els primes pilars fungiformes a l’edifici Bovex de Minneapolis 

(USA). Aquest any publica “El sistema de Construcció Fungiforme”. 

 

1908 Auguste Perret; Cases en sèrie “Cada – Botella”. 

 

1908 C. Kersten; Constructión en betón Armé, sota el nom de Lloses Cel·lulars, es recullen 

dos sistemes “Sistema Züblin” i “Sistema S. Zöilner”. 

1909 N. Tedesco & V. Forestier; Publicació Manuel théorique & practique du constructeur en 

cimet arme, els primers forjats nervats. 

  

1910; Còdi americà Standard Building Regulations for the use of Reinforced Concrete. 

 

1910 Hildebmand & Günthell, Drenckhahn & Sudhop,molins Roland a Bremen, plataforma 

de fonamentació amb armadura de ferro. 

 

1910 Freyssinet; Aconsegueix el desencofrat d’arcs en obertura per clau, i realitza els 

primers formigóns pretesats. 

  

1910 François Hennebique; Etapa de gran esplendor amb les construccions de formigó 

amrat. Primera partent per la unió monolitica de lloses, bigues i columnes. 

 1910 Robert Maillart; deixeble de HennebiqueAILLART; Discípulo de Hennebique. 

Construcció dels primer pilars fungiformes a Europa en un Magatzem de Zurich. 
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 1910 Bilbao; Arrizabalaga, Zubiñas i Cia. sota la direcció de Ramón Sarriá, publicació de El 

hormigón y sus aplicaciones, s’adjunta un resum del sistema de càlcul per diferetns 

elements estructurals. 

 1911 - 1913 Max Berg; Pavelló del siglo a Bratislava, amb una cúpula de 65 m. 

1912 S.A.B.A (Société d’Apliaction du Béton Armé); promoure la construcció de formigó 

armat (Dubois i J. Schneider). 

 

1912 Heindrich Zieger, Wayss & Freytag; Nau d’una fàbrica d’esmaltat i metalls a Ligetfalu. 

 

1912 Robert Maillart; Construcció d’un sostre sense bigues mestres, amb forma de bolet, per 

una magatzem de cereals a Suissa, els recolzaments s’unien organicament amb una corba 

en forma d’embut. 

  

1913; Subministrament de formigó preparat a fàbrica, per una obra a Baltimore (USA). 

 

1913 Karl Rosenberg; Diversos sistemes de construccions de ciment aramt: nocions 

bàsiques, varietat de sistemes, càlcul d’elements i exemples constructius. 

  

1914 A. V. Magny; La constructión en béton armé: Théorie et parctique. 

 

1914 Bernard E. Jones; Cassel’s reinforced concrete: a complete treatise on the practise and 

theory of modern construction in concrete-steel. 

 

1914 Le Corbusier; Casa Domino. Sistema on desvincula l’estructura de la distribució. 

Formigó armat sense encofrats. 
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1914 – 1915 Depósito de Aguas de Salamanca; obres precursora en l’ús del formgió armat a 

Espanya. És singular, també, respecte a les posteriors, per la monumentalitat de l’obra. José 

A. Ribera va seguir utilitzant el formigó al Viaducte de Gaznata (Ávila - 1915), i al 1920 en el 

Puente de San Telmo (Sevilla). 

 

1915 Rankin & Wright; Publicació del “Diagrama Ternari de l’Equilitbri de Fases Si O2-Al2 O3-

Ca O”. Demostració de l’existència de Silicat Tricàlcic en el ciment hidraulic. 

1916 Candlot; Demostració de la funció retardant del guix en el fraguat del ciemnt. 

1916; Patent del 1r camió formigonera. 

 

1916 Santiago Madrigal (Arquitecte) i Lozano (Enginyer), ús del formigó a la reforma d’un 

local comercial. 

1917 Deetrio Ribes (Arquitecte) i Joaquín Coloma (Enginyer); creació d’una societat 

dedicada a les construccions de formigó armat, València. 

 

1918; S’imparteixen classes de formigó armat a La Escuela de Ingenieros de Caminos, 

Canales y Puertos de Madrid. 

 

1921 - 1923 Freyssinet; Ús del vibrat durant la construcció del Hangar en Orly (Paris). 

Lámina de 60 m de luz, 9 m d’alçada y 300 m de longitut. 

Introducció de novetats per part de Freyssinet: Voltes amb nervats superiors, encofrats 

desllissants i introducció en el formigó pretesat (tensat previ dels elements a tracció, 

aguanten més les tensions, i eviten una deformació del formigó). 
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1921 - 1923 Erich Meldensohn; Fàbrica de barrets Friedrich Steinberg, Hermann & Co. a 

Luckenwalde. 

 

1922 Walter Bauersfeld; Planetari al Deutsches Museum de Munich. Construcció d’una 

cúpula amb un entramat de tires de ferro, formant un triangle, formant l’esfera, essent una 

peça de formigó de 400 m2, i tan sols 3,5 toneladas. 

 

1923 Frank Lloyd Wright; Cada “G. M. Millard” (La miniatura), primera vivenda construïda 

amb blocs de formigó aramat, amb reforç d’acer entre les juntes, unides per formigó líquid. 

1923 – 1924 Walther Bauersfeld; La “Cúpula de Jena”, primera coberta laminar  de 40 m de 

llum i 6 cm de gruix. 

 

1927 Harrington; Ús dels rajos X per identidicar el contingut anhídrics del ciment. 

 

1928 Freyssinet; Primer patent registrada, i estableix la teoria sobre el formgió pretesat. 

Publicació de “Una revolució en l’art de construir”. 

1929 Freyssinet; Diposit de maquines de tren a Paris. Construida a partir d’una làmina amb 

aramt a base d’un entramat metàl·lic, com Maillart, curbada en una direcció. 

1929 Frank Lloyd Wright; Primer gratacels de formigó armat “St. Mark’s Tower” (Nueva 

York). 

 

1929 Pier Luigi Nervi; Estadi Municipal de Florència, mostrant l’estructura de formgió vista. 

  

1930 Finsterwalder; Les cúpules de formgió armat es calculen mitjançant les hipòtesis 

simplificades i els mètodes de Finsterwalder. 

 

1930 Alexandre Sarrasin; Pont arquejat a Meryen. 

 

1930; Construcció de ponts de grans llums. El pont amb una llum més gran és el de Ivry 

sobre el Sena, passarel·la triangulada de 134’5 m de llum. 

 

1933 Freyssinet; Projecta i construeix les primeres torretes prefabricades per la conducció 

d’energia elèctrica. 
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1933 Eduardo Torroja; Ús per primera vegada del “Desencofrado de Cúpulas mediante 

Zunchado Perimetral”. 

 

1933 R. Maillart; Pont sobre el Schwandbach (Cantón de Berna). 

 

1934 Lea i Parker; Amplían el diagrama de Rankin (1915) a Quaternari, en introduir el Ferro 

Fe2O3. 

 

1934 Stell, Davey, Bogue i Chassevent; estudi espectogràficament els components del 

ciment, i estudi dels productes originats per la hidratació. 

 

1935 Eduardo Torroja; Hipodromo de la Zarzuela (Madrid), cobierta dissenyada amb 

hiperboloides d’una fulla d’eix horitzontal i secants entre elles, 13 m de voladiu, i 5 cm de 

gruix en els extrems. Construit amb col·laboració amb els arquitectes C. Arniches i M. 

Domínguez. 

 

1939; Primera Instrucció a Espanya, Instrucción para el proyecto de las obras de hormigón 

armado. 

 

1939 R. Maillart; Pavelló del ciment (Exp. Nacional Suiza), experimentació sobre la flexió, 

mitjançant voltes de canyo parabòlic. 

 1939 Pier Luigi Nervi; Construeix un hangar, ja destruït, de 100x40 m, la major part eren 

peces prefabricades, algunes formigonades in-situ. 

  

1941; Sistemaes especials de forjats per la construccíó, Ministerio de la Gobernación, 

Dirección General de Arquitectura. Forjats “ BALL”. 

 

1942 Eduardo Torroja; Ús dels armats autoportanta, i el formigonat per anells. 

  

1949 Le Corbusier; Ciutat de Chandigard. 

 

1946 Carlos Fernández Casado; Publica Calculo de Estructuras Reticulares. 
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1947 - 1948 OVE AROP & Asociación Cooperativa de Arquitectos; Cobreixen un edifici 

industrial amb nou plaques de formigó aramt de gruix inferior a 25 mm, curbades en dos 

direccions. 

  

1951 Felix Candela; Publica Hacia una nueva filosofía de las estructuras. 

 

1952 F. I. P.; Creació de la Federació Internacional del Pretensado, a Cambrige, per 

difondre la tècnica. 

 

1953  - 1955 André Studer; Polígon de vivendes a Casablanca. 

  

1953 - 1959 Eero Saarinen (Arquitecte) & Fred Severud (Enginyer); Pabelló de   Hockey 

sobre gel de la Universitat de Yale a New Haven, Connecticut. 

 

1956 Kenzo Tange; Edifici de l’Administració de la prefactura Kagana a Takamatsu. 

 

1956 - 1957 Pier Luigi Nervi & Annaibale Vitellozi; Construcció del Palau dels Esports a 

Roma. Cúpula de 60 m de diàmetre, suportats per 36 puntals inclinats en foma de Y, 

descansant sobre un anell perimetralde formigó amart en el terre. 

  

1956 - 1962 Eero Saarinen; Terminal de la TWA a l’Aeroport Internacional de Idlewild, 

Nueva York. 

1957 Louis I. Kahn; Construcció del “Laboratori d’Investigacions Mèdiques A. N. Richards”. 

Construcció que marca un punt crucial a l’aquitecutra contemporània, tant en les formes, 

materials i la tècnica constructiva. 

  

1957 Hugh A. Stubbins, Werner Düttmann, Frabz Mocken (Arquitectes) & Fred Severud 

(Enginyer); Palau de Congressos Benjamin-Franklim a Berlín. Teulada penjant, aguantat per 

dos arcs a la part exterior, que es recolzen espectacularment en tan sols dos punts. 

 

1958 Eduardo Torroja; La F. W. Dodge Corporation de New York publica Las Estructuras de 

Eduardo Torroja.  

 

1957 Louis I. Kahn; “Jonas Salk Institute of Biological Studies” a la Joya, California. 
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1953 - 1959 Eero Saarinen (Arquitecte), Arman & Whitney (Enginyer); Dulles International 

Airport, prop de Washington D. C., a Chantilly, estat de Virginia. La teulada flotant de la 

terminal esta suportada per 32 pilares. 

 

1959 Miguel Fisac; Projecta per els Laboratorios ALTER, la seva primera marquesina de 

làmina plegada de formigó armat. 

  

1960 Oscar Niemeyer; Edificis a la ciutat de Brasilia. 

 

1960; Formigó reforçat amb fibres. 

  

1963 - 1964 Enrico Castiglioni i Carlo Fontana; Construcció de la “Escola de Formació 

Professional” a Busto Arsizio, nord est d’Italia. 

 

1966 Moshe Safdie; Hàbitat 67, edifici de vivendes a l’Exposició Universal de Montreal. 

 

1969 Miguel Fisac; Prova per primera vegada l’encofrat flexible (dissenyat el 1950), donant 

l’aparença del formigó d’una textura i acabat, que reflexa les característiques del material tou 

i flexible, al “Centro de rehabilitación M.U.P.A.G.”. 

1972; Addició al formigó amb monòmetres, que polimeritzen dins la massa, conseguint 

resultats molt notables a la resitència mecànica (més de N/mm2). Pràcticamente inatacables 

per les agressions químiques, o indestructibles per els cicles gèlids i des desglaç. Millorant, 

també, una baixa relació resitència/pes.  

 

1972; Primer estudio sobre la vida útil, que es porta a terme amb un formigó que està 

destinat per un dipòsit de petroli en el mar.  

 

Text extret de http://almale.blogia.com/temas/beton-arme.php, amb el suport dela 

bibliografia: 

 

- Gideom, S. Espacio Tiempo y Arquitectura. Ed: Dossat 1980 

- Benévolo, L. Historia de la Arquitectura Moderna. Ed. GG 1974 

- Massilia 2002. Anuario de estudios Lecorbuserianos. “Proyecto DOM --INO”: el sistema 

estructural por Elena Cortes”. Fundación Caja de Arquitectos 2002. 
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- Fernández Canovas, M. Hormigón. Colegio de Ingenieros de Caminos,  Canales y Puertos 

2002. 

- Gössel, P. Leutháuser, G. Arquitectura del Siglo XX. Ed. TASCHEN. 
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6.2. - Classificació De Les Obres Segons La Tipología Del Material 

   
TIPOLOGIA OBRA PLÀNOL 

1926 - PUENTE SANTI-PETRI P.2 
1933 - MURO DE CONTENCIÓN ARROYO DE CANTARANÁS P.4 
1933 - VIADUCTO AL AIRE P.5 
1934 - CUBIERTA DE LA CÁTEDRA DEL HOSPITAL DEL 
CLÍNICO DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE MADRID 

P.6 

1935 - HIPÓDROMO DE LA ZARZUELA P.7 
1940 - TRAMO CENTRAL DEL PUENTE DEL PERDIDO. RÍA 
DE BETANZOS. LA CORUÑA. 

P.8 

1945 -1947 - ESTADIO BERNABEU  P.10 

1951 - PAVELLÓN RAYOS COSMICOS P.11 
1952 - ESGLÉSIA DE PONT DE SUERT P.13 

 1953 - CUBIERTA CENTRO GALLEGO COLONIA ROMA DE    
MÉJICO 

P.14 

1953 - 1954 - LAS ADUANAS P.15 
1954 - LA JACARANDA CABARET P.16 
1954 - 1955 - LABORATORIOS CIBA P.17 
1955 - LA BOLSA DE VALORES P.18 
1956 - IGLESIA DE SAN ANTONIO DE LAS HUERTAS P.19 
1957 - LAGO TEQUESQUITENGO P.21 
1958 - BAZAR LOMAS P.23 
1958 - SECCIÓN TRANSVERSAL DE LA NAVE DE 
FUNDICIÓN DE INASA, IRURZUN 

P.24 

1958 - ESPAÑOLA DE ZINC P.25 
1959 - 1960 SINAGOGA GUATEMALA P.27 
1960 - OFICINA DE VENTAS DE GUADALAJARA P.28 
1960 - PLANTA DE EMBOTELLADO DE BACARDI & Cia P.29 
1965 - LABORATORIOS JORBA P.31 
1965 - PARROQUIA SANTA ANA P.32 
1959 - 1960 SINAGOGA GUATEMALA P.27 
1960 - OFICINA DE VENTAS DE GUADALAJARA P.28 
1960 - PLANTA DE EMBOTELLADO DE BACARDI & Cia P.29 
1960 - CENTRO DE ESTUDIOS HIDRIGRÁFICOS 
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS 

P.30 

1965 - LABORATORIOS JORBA P.31 
1965 - PARROQUIA SANTA ANA P.32 

FORMIGÓ 
ARMAT 

1967 - EDIFICIO DE LA VEGA P.33 
1925 - ACUEDUCTO DE TEMPUL P.1 
1933 - MERCADO DE ALJECIRAS P.3 
1943 - ESTADI DE LES CORTS DE BARCELONA P.9 
1955 - LA BOLSA DE VALORES P.18 
1959 - IGLESIA DE SAN JOSÉ OBRERO P.26 

FORMIGÓ 
PRETESAT 

1957 – 1958 RESTAURANTE LOS MANANTIALES P.22 
1940 - TRAMO CENTRAL DEL PUENTE DE BETANZOS, LA 
CORUÑA 

P.8 FORMIGÓ 
POSTESAT 

1953 - 1954 - LAS ADUANAS P.15 

FORMIGÓ 
PREFABRICAT 

1951- FIAT P.12 
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1956 - 1957 - METALÚRGICA DE SANTA ANA P.20 
1960 - CENTRO DE ESTUDIOS HIDROGRÀFICOS 
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS 

P.30 

1965 - LABORATORIOS JORBA 
P.31 

 

1965 - PARROQUIA SANTA ANA 
P.32 

 

 

1967 - EDIFICIO DE LA VEGA P.33 

1926 - PUENTE SANTI-PETRI P.2 FORMIGÓ 
ARMAT + 
FÀBRICA 1952 - ESGLÉSIA NOVA DE PONT DE SUERT P.13 

 

 

6.3. – Tipologia De Les Obres, Classificades Cronològicament 

 

PLÀNOL OBRA TIPOLOGIA 

P.1 1925 - ACUEDUCTO DE TEMPUL  F. PRETESAT 

P.2 1926 - PUENTE SANTI-PETRI  F.A + FÀBRICA 

P.3 1933 - MERCADO DE ALJECIRAS F. PRETESAT  

P.4 1933 - MURO DE CONTENCIÓN ARROYO DE CANTARANÁS F.A.  

P.5 1933 - VIADUCTO AL AIRE  F.A. 

P.6 
1934 - CUBIERTA DE LA CÁTEDRA DEL HOSPITAL DEL CLÍNICO 
DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE MADRID 

 F.A. 

P.7 1935 - HIPÓDROMO DE LA ZARZUELA  F.A. 

P.8 
1940 - TRAMO CENTRAL DEL PUENTE DEL PEDRIDO. RÍA DE 
BETANZOS. LA CORUÑA 

 F.A. + 
F.POSTESAT 

P.9 1943 - ESTADI DE LES CORTS DE BARCELONA PRETESAT  

P.10 1945-47 ESTADIO BERNABEU  F.A.  

P.11 1951 - PAVELLÓN RAYOS COSMICOS F.A.  

P.12 1951 - FIAT PREFABRICAT  

P.13 1952 - ESGLÉSIA DE PONT DE SUERT F.A. + FABRICAT  

P.14 
1953 - CUBIERTA CENTRO GALLEGO COLONIA ROMA DE 
MÉJICO 

F.A.  

P.15 1953 - 1954 - LAS ADUANAS F.A. POSTESAT  

P.16 1954 - LA JACARANDA CABARET F.A.  

P.17 1954 - 1955 - LABORATORIOS CIBA F.A.  

P.18 1955 - LA BOLSA DE VALORES F.A. PRETESAT  

P.19 1956 - IGLESIA DE SAN ANTONIO DE LAS HUERTAS F.A. PRETESAT  

QQP.20 1956-57 - METALÚRGICA DE SANTA ANA PREFABRICAT  

P.21 1957 - LAGO TEQUESQUITENGO A.F.  

P.22 1957 - 1958 - RESTAURANTE LOS MANANTIALES PRETESAT  

P.23 1958 - BAZAR LOMAS F.A.  

P.24 
1958 - SECCIÓN TRANSVERSAL DE LA NAVE DE FUNDICIÓN DE 
INASA, IRURZUN 

F.A.  

P.25 1958 - ESPAÑOLA DE ZINC F.A.  

P.26 1959 IGLESIA SAN JOSÉ OBRERO PRETESAT  

P.27 1959 - 1960 SINAGOGA GUATEMALA F.A.  
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P.28 1960 - OFICINA DE VENTAS DE GUADALAJARA F.A.  

P.29 1960  - PLANTA DE EMBOTELLADO DE BACARDI & Cia F.A.  

P.30 
1960 - CENTRO DE ESTUDIOS HIDRIGRÁFICOS MINISTERIO DE 
OBRAS PÚBLICAS 

PREFABRICAT  

P.31 1965 - LABORATORIOS JORBA 
F.A.  

PREFABRICAT  

P.32 1965 - PARROQUIA SANTA ANA 
 F.A. 

PREFABRICAT 

P.33 1967 – EDIFICIO DE LA VEGA 
F.A. BALCÓ 

PREFABRICAT 

P.34 1961-1969 TORRES BLANCAS F.A.  

 

 

6.4. - Classificació De Les Obres Per Autor  

   
AUTOR OBRA PLÀNOL 

1925 - ACUEDUCTO DE TEMPUL P.1 
1926 - PUENTE SANTI-PETRI P.2 
1933 - MERCADO DE ALJECIRAS P.3 
1933 - MURO DE CONTENCIÓN ARROYO DE 
CANTARANÁS 

P.4 

1933 - VIADUCTO AL AIRE P.5 
1934 - CUBIERTA DE LA CÁTEDRA DEL HOSPITAL DEL 
CLÍNICO DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE MADRID 

P.6 

1935 - HIPÓDROMO DE LA ZARZUELA P.7 

1940 - TRAMO CENTRAL DEL PUENTE DEL PERDIDO. RÍA 
DE BETANZOS. LA CORUÑA. 

P.8 

1943 - ESTADI DE LES CORTS DE BARCELONA P.9 

EDUARDO 
TORROJA 

1952 - ESGLÉSIA DE PONT DE SUERT P.13 

1951 - PAVELLÓN RAYOS COSMICOS P.11 
1953 - CUBIERTA CENTRO GALLEGO COLONIA ROMA DE 
MÉJICO 

P.14 

1953 - 1954 - LAS ADUANAS P.15 
1954 - LA JACARANDA CABARET P.16 
1954 - 1955 - LABORATORIOS CIBA P.17 
1955 - LA BOLSA DE VALORES P.18 
1956 - IGLESIA DE SAN ANTONIO DE LAS HUERTAS P.19 
1957 - LAGO TEQUESQUITENGO P.21 
1957 - 1958 - RESTAURANTE LOS MANANTIALES P.22 
1958 - BAZAR LOMAS P.23 
1959 IGLESIA SAN JOSÉ OBRERO P.26 
1959 - 1960 SINAGOGA GUATEMALA P.27 
1960 - OFICINA DE VENTAS DE GUADALAJARA P.28 

FÉLIX CANDELA 

1960 - PLANTA DE EMBOTELLADO DE BACARDI & Cia P.29 

1960 - CENTRO DE ESTUDIOS HIDRIGRÁFICOS 
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS 

P.30 MIGUEL FISAC 

1965 - LABORATORIOS JORBA P.31 
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1965 - PARROQUIA SANTA ANA P.32  
1981 - EDIFICIO DE LA VEGA P.33 

1951 - FIAT P.12 
1945 -1947 - ESTADIO BERNABEU  P.10 
1958 - SECCIÓN TRANSVERSAL DE LA NAVE DE 
FUNDICIÓN DE INASA, IRURZUN P.24 

CASADO 

1956 -1957 - METALÚRGICA DE SANTA ANA. P.20 

JAVIER SAEZ DE 
OIZA 

1961-1969 TORRES BLANCAS P.34 
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