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10SUPERESTRUCTURA_Estructura secundària i escenari d’ ocupació

Sobre aquest suport estructural  s’ intercala un sistema estructu-
ral secundari per ocupar i multiplicar el terra segons les necessi-
tat del programa. D’aquesta manera permet  crear una sèrie de 
nivells intermedis i escales amb total llibertat amb una estructura 
secundària i un  sistema constructiu lleuger a base de  perfils 
d’acer  que divideix i  organitza en alçada aquestes plantes prin-
cipals i permet que els espais definits pel programa s’instalin amb 
total independència respecte la superestructura programant 
l’edifici de manera parcial. 

Aquests forjats intermedis secs es recolzaran sobre les línies 
mestres del gran suport, oferint la possibilitat de que les dife-
rents dependències funcionals del programa es readaptin al llarg 
de la vida útil  de l’ edifici i que els seus espais col•lectius tinguin 
qualitat espaial i llumínica.

















   Planta ocupació +151.5m
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Secció longitudinal. Ocupació parcial del espais buits generats per l’entramat. Forjats intermedis secs.

   Planta ocupació +185.2m    Planta ocupació +181m   Planta ocupació +176.75m

   Planta ocupació +172.5m

   Planta ocupació +168.3m

   Planta ocupació +164m

   Planta ocupació +159.5m

   Planta ocupació +155.5m










































































































