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ESTAT DE CÀRREGUESCONCEPTE ESTRUCTURAL

L'estructura de l'edifici funciona a mode de filtre de visuals. Al tractar-se d'un pòrtic variable que s'adapta a la
geometria de trapezi de la planta, i que es col·loca cada 2 metres, aconseguim una estructura integrada, esvelta,
i que juga un paper fonamental en la idea del projecte.
PLANTA LLIURE
Al recolzar-se en el perímetre de cadascuna de les sales genera una planta diafana i flexible, d'aquesta manera
les diferents sales del museu poden acollir diferents muntatges expositius..
FILTRE VISUAL
Amb la direcció i ritme dels pòrtics conseguim un filtre que focalitza la visual principal cap al jaciment, i a mesura
que avancem entre pòrtic i pòrtic visualitzem seqüències del paisatge de la roureda. El joc de la perspectiva,
deixant lliure la vista longitudinal i creant un cert ritme degut a l'acumulació de pòrtics en escorç, juga un paper
clau per entendre l'estructura com a filtre entre l'edifici i els paisatge.

Materialització

Es tracta d'una estructura de pòrtics metàl·lics de xapa d'acer corten que es juxtamposen cada 2 metres per tal
de soportar una llosa de formigó armat in-situ. Aquesta llosa formalitza les diferents cobertes de l'edifici, plans
inclinats que es relacionen amb la topografia del terreny. Per rigiditzar el conjunt de pòrtics, pel que fa a esforços
horitzontals, es disposen tot un seguit de murs de formigó armat de trava, alguns d'aquests surgeixen com a
murs de contenció dels diferents aterrassaments de l'edifici.
La planta soterrrada, on es troben ubicats els serveis e l'edifici, és una caixa de formigó armat on sobre els seus
murs descansen les linies de pilars corresponents.
La geometria e la secció resistent del pòrtic s'ha treballat també, per fer compatible l'estructura vista, amb els
diferents sistemes de l'edifici. D'una banda permet el pas de les instal·lacions elèctriques, mitjançant guies
electrificades, quedant totalment integrades en l'estructura. D'altra banda facilita i permet la relació amb els
diferents tancaments verticals (fusteries i murs) minimitzant els ponts tèrmics.

Amb tot plegat, conseguim un sistema estructural que  neix de la geometria del moviment de terres, permet la
sustentació d'unes cobertes, genera uns filtres de relació i es compatibilitza una estructura vista amb tots els
requeriments d'instal·lacions i tancaments de l'edifici.
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