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pp façana       6  kN/m²

pp forjat colaborant   1.7  kN/m²
tabiqueria                      1     kN/m²
paviment                       1     kN/m²
C1                               3     kN/m²

pp forjat colaborant   1.7  kN/m²
paviment                        1    kN/m²
C3                               5    kN/m²

pp forjat colaborant   1.7  kN/m²
paviment                        1    kN/m²
C5                               5    kN/m²

pp forjat colaborant   1.7  kN/m²
paviment                        1    kN/m²
C4                               5    kN/m²

paviment                        1     kN/m²
C1                               3     kN/m²
neu                               1.5  kN/m²

pp forjat colaborant   1.7  kN/m²
cob ajardinada              3    kN/m²
F                                   1    kN/m²
neu                               1.5  kN/m²

Per tal d’alliberar al màxim la planta baixa per servir a la ciutat d’un nou 
espai públic i representar el volum de l’edifici com un cos flotant, s’ha op-
tat per treballar amb el tipus d’estructura suspesa. La capacitat de l’acer 
de treballar eficientment amb els esforços a tracció fa que resulti viable 
despenjar, en comptes de recolzar, les plantes de l’estructura i configurar 
els pilars com a tirants. Això presenta l’avantatge de poder reduïr la sec-
ció resistent del tirant ja que s’obvïa el pandeig, que en el cas de treba-
llar com a pilars provocaria el pes dels forjats. En aquesta proposta, el dis-
seny de la façana provoca que part de les càrregues horitzontals provinents 
del vent incideixin als tirants per lo que treballaran també a compressió.

Així doncs, l’estructura queda organitzada a partir d’una malla de 2.5x3 
m. Un emparrillat de 11 bigues en gelosia quedarà recolzat per 4 punts, 
els 4 nuclis de formigó armat en els quals es donaran les relacions verticals 
de l’edifici: recorreguts verticals de persones, mercaderies i instal·lacions. 
Els tirants quedaran penjats per el perímetre exterior i part de l’interior 
de la gelosia superior. Una sèrie de bigues conectaran els tirants amb 
els nuclis. Serà el forjat col·laborant el que donarà rigidesa a cada plan-
ta i transmetrà les càrregues horitzontals i part de les verticals als nuclis.

estat de càrregues


