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RESUM 

El present projecte té com a objectiu fonamental analitzar, tant des del punt de vista històric com des del punt 
de vista tècnic, l’evolució dels tancaments de vidre, prenent com a referència la ciutat de Barcelona i les ciutats i 
poblacions del seu àrea metropolitana. 

Per tal de situar al lector en un primer punt de la memòria es fa un breu resum introductori del món de les 
façanes de vidre, des de diversos punts de vista: s’exposa l’evolució històrica dels sistemes des dels seus inicis 
fins als complexos tancaments actuals, s’emmarca aquest tipus de tancament dintre d’unes necessitats i amb 
unes característiques predeterminades, es presenten els principals materials que composen aquests tancaments 
i es classifiquen aquests segons diferents aspectes de disseny i de posada en obra. 

En el següent punt,  l’estudi que dóna títol al projecte, s’analitzen, un per un i en ordre cronològic, diversos 
edificis de la ciutat de Barcelona i el seu voltant que presenten tancaments de vidre, classificats al mateix temps 
en diversos períodes històrics, començant per les primeres façanes als anys 50. 

Per a l’anàlisi s’han tingut en compte tant els materials utilitzats com els sistemes constructius emprats, 
acompanyats en cada cas per fotografies i plànols amb detalls constructius que faciliten la comprensió del text, 
així com a retalls de la premsa del moment per a contextualitzar-los històricament. 

La conclusió fonamental que s’obté del projecte és que la tècnica ha evolucionat envers a múltiples factors, tots 
de gran importància, com, per exemple, la situació econòmica de cada moment històric, la innovació dels 
materials de construcció,  l’aprenentatge d’errades anteriors, l’evolució paral·lela de la normativa i, sobretot, la 
recerca del confort interior de l’usuari i de la sostenibilitat. Els tancaments de vidre representen un fidel reflex de 
la construcció actual en quan a la recerca de l’estalvi energètic: al aquest estudi es pot comprovar que tant la 
tècnica com els materials han evolucionat exponencialment al respecte d’aquesta preocupació mediambiental, 
des de la nul·la presència als primers casos de tancaments fins a la autèntica concepció d’un edifici prenent com 
a base aquesta conjuntura, essent un clar exemple l’edifici MediaTIC tractat a banda en un annex.    

ÍNDEX 

PREFACI ___________________________________________________________________________ 3 

INTRODUCCIÓ ______________________________________________________________________ 3 

1 ASPECTES GENERALS DEL MUR CORTINA _______________________________________________ 4 

1.1 HISTÒRIA I EVOLUCIÓ AL MÓN ____________________________________________________ 4 

1.2 EVOLUCIÓ DE LES NECESSITATS ___________________________________________________ 11 

1.3 MATERIALS ___________________________________________________________________ 16 

1.3.1 PERFILS D’ALUMINI _________________________________________________________________ 16 

1.3.2 PERFILS D’ACER ____________________________________________________________________ 18 

1.3.3 VIDRE ____________________________________________________________________________ 19 

1.4 SISTEMES ____________________________________________________________________ 22 

1.4.1 CLASSIFICACIÓ SEGONS EL SISTEMA CONSTRUCTIU _______________________________________ 22 

1.4.2 CLASSIFICACIÓ SEGONS LA SEVA POSADA EN OBRA. _______________________________________ 24 

2 ESTUDI __________________________________________________________________________ 25 

2.1 ELS ANYS 50 I 60. NOVES FINESTRES. PRIMERS MURS CORTINA _________________________ 25 

FACULTAT DE DRET _____________________________________________________________________ 25 

EDIFICI SEU DE LA PIRELLI ________________________________________________________________ 34 

EDIFICI MONITOR _______________________________________________________________________ 37 

EDIFICI D’HABITATGES C. Enric Granados cantonada amb c. Mallorca _____________________________ 41 

BANCO COMERCIAL TRANSATLÁNTICO ______________________________________________________ 42 

EDIFICI D’HABITATGES Johann Sebastian Bach, 7 ______________________________________________ 44 

ESCUELA TÉCNICA DE APAREJADORES DE BARCELONA (ETAB) ___________________________________ 51 

EDIFICI D’HABITATGES Johann Sebastian Bach, 28 _____________________________________________ 56 

SEU DEL COL·LEGI OFICIAL D’ARQUITECTES DE CATALUNYA (COAC) _______________________________ 59 

EDIFICI D’HABITATGES MITRE _____________________________________________________________ 67 

BANCA CATALANA ______________________________________________________________________ 74 

BANCO ATLÁNTICO _____________________________________________________________________ 78 

2.2 ELS ANYS 70. EVOLUCIÓ DEL SISTEMA CONSTRUCTIU _________________________________ 85 

EDIFICIS TRADE _________________________________________________________________________ 85 

CREDIT LYONNAIS ______________________________________________________________________ 94 

BANCO INDUSTRIAL DE BILBAO ____________________________________________________________ 99 

CAJA DE PENSIONES PARA LA VEJEZ Y AHORROS “LA CAIXA” ___________________________________ 101 

EDIFICIO ZURICH-VITA-HISPANIA __________________________________________________________ 105 

2.3 ELS ANYS 80. EVOLUCIÓ DELS MATERIALS I NOUS SISTEMES CONSTRUCTIUS. ____________ 108 

NESTLÉ ______________________________________________________________________________ 108 

HERON II _____________________________________________________________________________ 115 



 ESTUDI HISTÒRIC I ANALÍTIC DE LES FAÇANES AMB TANCAMENTS DE VIDRE A LA CIUTAT DE BARCELONA I LA SEVA ÀREA METROPOLITANA 2 

EDIFICI NÚÑEZ I NAVARRO _______________________________________________________________ 120 

PALAU DE LA MÚSICA CATALANA (Intervenció a la façana) ______________________________________ 127 

2.4 ELS ANYS 90. SOFISTICACIÓ _____________________________________________________ 132 

HOTEL HILTON _________________________________________________________________________ 132 

TORRE MAPFRE ________________________________________________________________________ 140 

AEROPORT DE BARCELONA _______________________________________________________________ 147 

L’ILLA DIAGONAL _______________________________________________________________________ 157 

MUSEU D’ART CONTEMPORANI DE BARCELONA (MACBA) ______________________________________ 166 

EDIFICI DIAGONAL 682 (Substitució de la façana) _____________________________________________ 172 

2.5 EL 2000. SOSTENIBILITAT I ESPECTACULARITAT. ____________________________________ 184 

2.5.1 PRE-CTE. __________________________________________________________________ 184 

TORRE MILLENIUM _____________________________________________________________________ 184 

PALAU DE LA MÚSICA CATALANA (Intervenció a la façana) ______________________________________ 192 

TORRE DE BARCELONA (Substitució de la façana) _____________________________________________ 196 

GAS NATURAL _________________________________________________________________________ 206 

EDIFICI D’HABITATGES “BILBAO” ___________________________________________________________ 218 

W BARCELONA (Hotel Vela) _______________________________________________________________ 228 

HOTEL SANTOS PORTA FIRA ______________________________________________________________ 241 

2.5.2 POST-CTE. _________________________________________________________________ 250 

ILLACUNA _____________________________________________________________________________ 250 

SEU DE LA CMT (Comissió del Mercat de les Telecomunicacions) _________________________________ 262 

SEU DEL GRUP BASSAT OGILVY ____________________________________________________________ 272 

SEU CORPORATIVA DE DESIGUAL __________________________________________________________ 282 

3 CONCLUSIONS / RECOMANANCIONS ________________________________________________ 294 

4 BIBLIOGRAFIA ___________________________________________________________________ 295 

ANNEX __________________________________________________________________________ 298 

EDIFICI MediaTIC _______________________________________________________________________ 298 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESTUDI HISTÒRIC I ANALÍTIC DE LES FAÇANES AMB TANCAMENTS DE VIDRE A LA CIUTAT DE BARCELONA I LA SEVA ÀREA METROPOLITANA 
 

3 

PREFACI 

Quan ja fa gairebé catorze anys vaig acabar de cursar les assignatures corresponents als estudis d’Arquitectura 
Tècnica vaig decidir provar sort al món professional, anant a parar al sector de les façanes lleugeres i, més 
concretament, dels murs cortina, assolint dos fites personals: la integració al món laboral i la possibilitat de fer-
ho, a més, en un sector de gran interès per mi per la seva modernitat i espectacularitat. 

Justament vaig començar en un moment on el sector de la construcció, com pràcticament tots els sectors de la 
societat, gaudia d’una molt bona salut, amb un imparable ascens del seu parc immobiliari i amb una situació  
econòmica favorable que permetia l’execució de grans projectes, que a més eren els que incorporaven el tipus 
de tancament de vidre al qual tenia la sort de dedicar-m’hi. 

Aquesta situació laboral, de la mateixa manera que era gratificant en tots els sectors, també escurçava les 
possibilitats d’acabar els estudis amb la realització del Projecte de Final de Carrera, convertint-se en un compte 
pendent. 

El moment actual difereix molt del abans comentat, però com diu el refrany castellà “No hay mal que por bien no 
venga” o la dita catalana “D'un gran mal surt un gran bé” aquesta situació m’ha permès el que durant anys 
trontollava pel meu cap, acabar la carrera. 

Fer aquest pas després de tants anys de sortir de l’escola no ha estat fàcil. La meva situació familiar, amb noves 
càrregues (i per molts anys!), juntament amb la obligatorietat de l’adaptació de dos Plans d’Estudi, no ha estat, 
per això, suficient impediment per a no assolir els meus objectius. 

Llavors va arribar el moment de decidir quina proposta presentar com a Projecte. No va ser gens difícil. Tenia clar 
que la temàtica abordaria el sector de les façanes de vidre i que la meva intenció era la de reflectir la veritable 
situació del sector: un sector en la gran majoria de casos molt professional però en d’altres ple de pirates de la 
construcció, on a vegades primava més el fet d’estalviar costos que el de garantir la qualitat del producte; un 
sector privat de normatives contemporànies amb les necessitats de l’usuari (per sort això es va solucionant); un 
sector on en molts casos l’aparença visual predominava respecte l’estalvi energètic i on es produïen autèntics 
desordres energètics... La definició de la proposta va ser qüestió de minuts.  

Un cop reunit amb el meu tutor, que em va posar en el camí de la que finalment seria la proposta final, vaig 
pensar que quina millor forma de realitzar el projecte si, a més, tractava de plasmar-ho amb edificis del nostre 
entorn, dels que veiem cada dia sense parar-nos a pensar el quan, com i perquè es van aixecar d’aquesta o 
d’aquella manera. 

Pot ser en un principi la proposta em va semblar fins i tot agosarada a mi (s’estudien trenta nou edificis!) però un 
cop començat el treball de recerca va ser una tasca apassionant, que espero que gaudiu durant la seva lectura i 
confio que us serveixi per a conèixer una mica més tant els tancaments de vidre com la història de la nostra 
ciutat. 

 

INTRODUCCIÓ 

L’objectiu d’aquest estudi es pot simplificar bàsicament en dos punts. Per una banda situar cada edifici, amb el seu 
corresponent tipus de tancament i sistema constructiu, en el seu context històric. Per una altra banda,  ens ha de 
servir com a pauta per conèixer els motius de l’evolució constructiva dels mateixos tancaments, provocada en molts 
casos per dèficits de qualitat dels sistemes constructius més antics, per la innovació dels materials amb el pas del 
temps o senzillament per un nou patró estètic dels corrents arquitectònics més actuals. 

S’ha intentat que els edificis presents a aquest projecte siguin representatius de la ciutat, ja fos per la innovació del 
sistema constructiu o dels materials que conformen la façana, pel moment històric de la seva construcció, per la 
seva situació geogràfica en una zona concreta o per la controvèrsia social que hagi causat la seva edificació. 

L’interessant d’aquest projecte (sota el meu parer) és que a cada obra s’ha profunditzat en diferents aspectes que 
són el que la van fer interessant per aquest estudi, en cap cas s’ha intentat fer un quadre comparatiu entre els 
diferents edificis: hi ha casos que s’han aprofitat per a explicar el moment històric del sector, l’evolució d’un sistema 
constructiu en concret, la posada en obra d’un  determinat tipus de tancament, la innovació de cert material, o la 
comparació entre normatives de diferents èpoques. 

Per a la realització d’aquest projecte ha estat necessària una àmplia i extensa recerca de material: llibres 
especialitzats, reportatges a revistes arquitectòniques, publicacions per part d’industrials, visites a arquitectes (o als 
seus familiars en cas dels difunts) i a propietaris, projectes arquitectònics dels edificis, documentació per part de 
tallers fabricants i instal·ladors de tancaments de vidre, repetides visites tant a l’Arxiu Històric del Col·legi Oficial 
d’Arquitectes de Catalunya, a l’Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona i a diferents biblioteques, etc., etc., així 
com molts quilòmetres a les cames amb la llibreta i la càmera de fotografia a sobre. 
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1 ASPECTES GENERALS DEL MUR CORTINA 

1.1 HISTÒRIA I EVOLUCIÓ AL MÓN 

Generalment s’entén per mur cortina un tancament lleuger, predominantment de vidre, que es fixa i penja als 
successius forjats d’un edifici, capaç de suportar la pressió del vent, les càrregues interiors i el seu propi pes, 
transmès directament a l’estructura principal de l’edifici mitjançant els ancoratges. 

Mentre que aquesta definició correspon a una forma concreta de tancament, generalitzada fa uns anys, la seva 
evolució posterior ha ocasionat que avui dia s’agrupin baix el terme de mur cortina conceptes molt diferents, des 
de façanes senzilles fins a façanes multifuncionals composades o de doble pell. 

I per a arribar a aquest moment evolutiu del mur cortina, amb múltiples solucions, el camí ha estat llarg, força 
llarg, com ens mostra la pròpia història de l’arquitectura. 

La superfície de la façana ha estat concebuda per protegir-nos dels fenòmens naturals. Però la façana d’un edifici 
no només ens permet tenir aquesta barrera sinó també un filtre envers els fenòmens socials, com són la 
privacitat, la seguretat davant la intrusió o la comunicació que hom vulgui mantenir des de l’edifici. 

Tot i això, del concepte de confort del medi habitacle que tenien els homes del Neolític, quan construïen les 
seves cabanes de fusta, al de l’època actual, no és necessari recalcar que hi ha un abisme. No obstant, aquells 
van ser els primers constructors de façanes lleugeres: una coberta sostinguda per una estructura de troncs 
d’arbres protegia a l’home de la pluja; però aquest, desitjant un millor confort, va agafar els únics materials dels 
que disposava i va tancar els quatre costats de l’estructura de la seva coberta amb branques entrellaçades i 
fulles, creant el primer mur cortina de la història. 

Buscant un millor confort va pastar fang i el va barrejar amb la fullaraca i les branques; evitant així l’entrada 
d’aire, va realitzar el primer segellat de la seva façana. Aquest tipus de panells li resguardava dels suaus vents i  
de les indiscretes mirades dels seus veïns, amb el que va aconseguir un millor confort i un més gran respecte al 
seu pudor. 

Així doncs, des d’una visió antropològica l’arquitectura correspon, després de la vestimenta, a una segona pell 
capaç de crear una major protecció climàtica i un àmbit de privacitat. La traducció que van fer altres poblats 
primitius d’aquesta necessitat és tan literal com per utilitzar la pròpia pell dels animals en la creació d’habitacles, 
com els tuaregs del desert que teixien les seves tendes amb pel de cabra o de camell. 

Els forts vents, els animals salvatges i els guerrers d’altres tribus, així com el desig d’una major durada de 
l’edificació, van decidir a l’home a reforçar encara més la seva morada, i així va ser com per realitzar unes façanes 
més sòlides va haver de dedicar-se al dur treball de la pedra. En no disposar dels materials adequats l’home va 
abandonar l’execució de les façanes lleugeres i el que es va fer durant molts anys és una arquitectura de murs de 
càrrega composada per materials pesats que formen al mateix cop el sistema estructural i el tancament. 

Habitatge del període Neolític, amb façanes de branques entrellaçades 

Habitatge prehistòric amb les façanes estanquitzades amb fang 

Tenda tuareg revestida amb una lona de pell de cabra 
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Des del Mègaron de Sòcrates, al segle V abans de Crist, a l’antiga Grècia s’ha buscat controlar els beneficis i 
problemes que ens porta el Sol.  

També a les construccions àrabs trobem els principis clau de les solucions per mitjà de filtres, essent el control 
del Sol i de l’aire a les seves construccions solucions ben estudiades durant l’evolució de la seva arquitectura. 

L’evolució de la façana a l’edificació ha estat, doncs, una constant cerca de dominar el nostre entorn i els seus 
fenòmens naturals. Però no seria fins a les construccions gòtiques on es va intuir de nou aquella analogia 
biomòrfica que separa les funcions protectores de les funcions estructurals. Amb el seu afany de lleugeresa i 
lluminositat, aquest estil de la Edat Mitjana crea un sistema estructural de nervadures que condueixen les 
càrregues a unes columnes i a uns arcs inclinats, alliberant als murs de la necessitat de suportar les voltes, 
aconseguint obrir buits per les finestres i portes amb grans dimensions, on vidres acolorits translúcids deixaven 
entrar la llum sense tenir transparència, convertint-se en un filtre entre espai interior i exterior. 

Va tornar a desaparèixer aquest estil i fins el segle XIX no va tornar, però a aquest impàs de temps es va fer el 
projecte del primer gratacels del món per l’arquitecte francès Jacques Perret el 1601, tot i que aquest edifici mai 
es construiria. 

Amb l’arribada del moviment Nou Gòtic, el segle XIX, es tornaria a replantejar el fet de separar estructura i 
façana en poder comptar amb un nou material, el ferro, que permetia assolir llums majors amb unes estructures 
que s’aprimen. Es van succeir una sèrie d’innovacions tecnològiques en els processos de producció industrial del 
vidre i en la generalització dels perfils metàl·lics que van portar, com a conseqüència, un gran salt conceptual a 
l’arquitectura de les façanes: la finestra deixava de ser una anècdota singular a la façana cega i massissa per 
convertir-se en el sistema general de la façana, on la transparència es converteix en allò normal i el parament cec 
en l’excepció. Els materials i les solucions constructives aplicats en hivernacles es van generalitzar en façanes i 
cobertes d’estacions de ferrocarrils, palaus d’exposició, mercats i galeries comercials de tota Europa. 

Mègaron de Sòcrates 

 

 

Similitud entre el Burca, vestit tradicional afganès i el revestiment d’alguns tancaments àrabs, en aquest exemple a l’Alhambra de Granada 

 

 

Amplis finestrals a les façanes gòtiques, alliberades de la funció estructural
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Gratacels mai construït, projectat per Jacques Perret el 1601 

Els murs van desaparèixer com a tals, per a convertir-se en retícules formades per bigues i suports que propicien 
l’idea de crear façanes lleugeres. El primer gran exemple va ser el Crystal Palace de Joseph Paxton, a Hyde Park 
per a l’Exposició de Londres de 1851, un edifici de grans dimensions i gran lleugeresa, amb una complexa 
geometria, íntegrament prefabricat i muntant en un temps rècord. Per primera vegada es va plantejar un espai 
habitacle totalment envidrat. 

Al mateix temps, a Estats Units van néixer les primeres estructures portants de ferro, que van permetre obrir al 
mateix temps les parets exteriors amb finestres de superfície gran amb marcs de metall. Aquest tipus de 
estructures només es van fer servir a primera instància en grans magatzems i fàbriques, però amb els grans 
incendis de Chicago (1871 i 1874), coincidents amb un moment d’expansió econòmica, es va desencadenar un 
boom de la construcció amb edificis en alçada on l’envoltant externa es deslliga de l’estructura portant 
metàl·lica. A més, la difusió de l’electricitat i l’invent de l’ascensor són factors que també van ajudar a la 
proliferació d’aquest tipus de construcció en alçada. És a partir d’aquest moment que els gratacels es van 
convertir als Estats Units en la imatge futurista de la modernitat, començant una competició per arribar el més 
amunt possible, això sí, sense deixar de banda l’ensenyament de l’Escola de Belles Arts de París per a decorar els 
gratacels: referències al Renaixement italià, al neogòtic i a l’època clàssica són testimonis en moltes ocasions 
d’aquesta herència arquitectural europea. 

El 1885 es va edificar a Chicago el Home Insurance Building de William Le Baron Jenney, edifici considerat el 
primer gratacels de la història de l’Arquitectura, amb deu plantes d’alçada construït amb estructura metàl·lica 
però al mateix temps ocultada amb maçoneria i altres materials de revestiment des de l’exterior, al modus 
tradicional per a ocultar l’estructura. 

Crystal Palace a Hyde Park, de Joseph Paxton 

Home Insurance Building de William Le Baron Jenney, Chicago, 1885 
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A Europa es va continuar pensant que les estructures metàl·liques només eren adients pels edificis industrials, i 
un exemple d’això es representa a la Tour Eiffel, a París, aixecada el 1889. Aquesta estructura metàl·lica va ser 
definida pels intel·lectuals de l’època com antiestètica i més apropiada “per la bàrbara Amèrica”. No obstant,  de 
seguida va entusiasmar els parisencs i  a tota l’Europa occidental. 

A finals del segle XIX aquesta arquitectura ja començava  a normalitzar-se amb edificacions com el Reliance 
Building, de Burnham & Root (1890), gratacels de quinze pisos a Chicago, i amb edificis de grans magatzems, com 
els Roosevelt Stores en Broadway (Nova York, 1893), els Jelmoli a Zuric (1898) o els Hermann Tietz a Berlín 
(1900). 

 

Reliance Building, de Burnham & Root, Chicago, 1890 

               Roosevelt Stores, Nova York, 1893                                                                Grans Magatzems Jelmoli, Zuric , 1898 

 

Grans Magatzems Hermann Tietz, Berlín , 1900 
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Durant el segle XIX, en plena Revolució Industrial, es va iniciar també el desenvolupament del formigó armat, 
tècnica constructiva que va permetre, de la mateixa forma que les estructures de ferro, alliberar les façanes del 
seu rol històric de parets de càrrega. 

El PSFS Building (Filadèlfia, 1932) i el complex del Rockefeller Center (Nova York, 1933) van aconseguir alliberar-
se de l’estil clàssic. La carcassa metàl·lica i els perfils d’acer prefabricats portaven aquestes realitzacions a un 
nivell d’excel·lència constructiva. 

Així doncs, l’estil internacional, herència de l’escola de la Bauhaus a Alemanya –amb Mies Van der Rohe com una 
de les figures més il·lustres-, va donar lloc als Estats Units a una arquitectura racional i funcionalista, lliure de 
qualsevol ornamentació i que privilegiava les línies rectes i els teulats terrassa, utilitzant bàsicament vidre i acer. 
Aquest model nord-americà de gratacel va dominar l’escena internacional fins els anys 80. 

Al 1939 Le Corbusier va presentar un projecte de cases amb el que ell deia “muntatge en sec”, corrent 
compartida pel constructor-arquitecte Jean Prouvé, que durant els anys 40 i 50 va construir façanes amb xapa 
plegada, panells de fusta, panells d’espuma plàstica i contraxapat baquelitzat, i amb panells sandwich de xapa 
d’alumini amb replè de polièster expandit i interior de fusta, assentant les bases i fent progressar definitivament 
la tecnologia de les façanes lleugeres metàl·liques. 

Als EEUU hi va haver un recorregut paral·lel al d’aquestes investigacions europees, construint-se cases al primer 
quart de segle amb façanes de panells de doble vidre –transparents i opacs-, taulers aïllants de xapa d’alumini 
ondulat i paper amb brea, i amb taulers encadellats de fusta de sequoia, revestits interiorment d’una membrana 
aïllant de paper d’alumini i exteriorment amb un llenç de lona pintada. Cap als anys 40 es van construir façanes 
amb panells nervats de ferro galvanitzat i lacat, reforçats amb perfils del mateix material, i revestit interiorment 
amb espuma de vidre. 

La creativitat dels mestres europeus com Gropius, Mies Van der Rohe y Le Corbusier, estimulada pels nous 
materials que la tecnologia aportava, va conformar les bases del Moviment Modern en l’Arquitectura, 
contribuint d’una forma molt determinant i definitiva a la concepció dels edificis en base a una separació 
funcional i orgànica entre l’estructura portant i la pell de recobriment de la façana. 

No obstant, les façanes lleugeres van sorgir amb la necessitat de permetre la màxima il·luminació natural a 
l’interior dels edificis, essent el vidre, per les seves característiques intrínseques de transparència, l’element de 
replè destacat a les façanes lleugeres. I va ser el 1959 quan es va industrialitzar el procés de fabricació del vidre 
flotat i es va començar a comercialitzar, permetent la fabricació de làmines de vidre de grans dimensions, molt 
planes i d’espessor uniforme, juntament amb el procés de tintat dels vidres afegint òxids metàl·lics a la seva 
composició. Amb els vidres tintats es va aconseguir disminuir la radiació en l’interior dels locals habitats, baixant 
el factor solar respecte el del vidre transparent. 

La dècada dels 50 es va caracteritzar per l’auge dels grans edificis que, amb les seves façanes de vidre tintat, es 
van construir a totes les ciutats americanes i a les europees més actives comercialment. Va ser un moment d’una 
forta expansió econòmica i de gran optimisme, comercial i tecnològic. Ho podem corroborar en la Lever House 
de S.O.M. a Nova York (1950-1952) i el Seagram a Nova York (1956-1958), de Mies van der Rohe i Philip Johnson, 
els primers gratacels amb mur cortina continu i exterior a l’estructura, construïts amb sistema de muntant i 
travesser, amb aire condicionat i vidres tintats. 

                    PSFS Building, Filadèlfia, 1932                                                                          Rockefeller Center, Nova York, 1933 

    Lever House de S.O.M., Nova York, 1952                                          Seagram de Mies van der Rohe i Philip Johnson, Nova York 1958 
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Des de llavors el mur cortina s’identifica amb l’espai del treball i amb ell neix un tipus particular d’edifici que es 
repetirà per tot el món: un espai continu entorn a un nucli central estructural i de distribució de serveis, 
plenament condicionat, envidrat en tot el seu perímetre i dotat amb un doble sostre que allotja la fort dotació 
d’instal·lacions que requereix per a ser viable. Un edifici que serà genèricament indiferent a l’orientació o inclús 
al clima, i característic dels anys als que l’energia no és un problema. 

Aquesta arquitectura es va propagar des de Nova York a la resta del món, i amb ella el mur cortina, que va 
començar una evolució tècnica imparable, incorporant nous materials i tecnologies molts cops nascudes a altres 
sectors, com l’automoció o l’aeronàutica: noves composicions de vidres (dobles envidraments i capes de control 
solar), una amplíssima gamma de productes de materials polimèrics naixents (gomes, plàstics i adhesius) i, 
sobretot, els perfils d’alumini d’extrusió, que permeten alleugerar el pes i ajustar amb precisió els accessoris i els 
mecanitzats. 

L’alumini s’havia descobert el 1808, essent en aquell moment tan car com l’or o el platí. No és fins el 1854 que es 
va produir l’alumini industrialment, caient el seu preu fins un 90% en els deu anys següents. Però és a la segona 
meitat del segle XX quan la construcció arquitectònica d’alumini es va industrialitzar i comercialitzar. Es van 
afinar els processos industrials de producció i es van desenvolupar els sistemes de mur cortina en alumini i els 
panells sandwich amb primes làmines d’alumini plegades i nucli de poliuretà rígid injectat. 

Paral·lelament a l’estat espanyol als anys posteriors a la Guerra Civil era del tot impossible construir amb ferro, i 
molt menys amb alumini. La indústria es trobava del tot desmantellada i era el medi rural el proposat pel Nou 
Règim com a alternativa de desenvolupament. A finals dels anys 40 l’arquitectura espanyola es trobava es un 
carreró sense sortida, frustrada per no haver trobat una arquitectura nacional pròpia. Però amb l’arribada dels 
50 va començar una època de ruptura, reflexió i treball accelerat de posada al dia per instituir l’arquitectura 
moderna, facilitat en part per la derogació del bloqueig internacional a Espanya i per la incipient apertura de 
l’economia nacional a l’exterior. Es va produir llavors una revolució productiva i tecnològica als materials de la 
construcció que va possibilitar als professionals espanyols plantejar una arquitectura moderna, emparentada 
amb els corrents internacionals. L’acer va deixar de ser un material escàs per convertir-se en l’autèntic 
protagonista d’una gran part d’edificis. 

Cap als anys 60 el mur cortina ja era un producte de sèrie que no permetia masses variacions: eren els sistemes 
complerts de muntant i travesser formant malles modulars i prefabricades, amb perfils d’extrusió de complexa 
geometria, basades en sistemes d’acoblament entre perfils per a rigiditzar, acoblar, escairar i també incorporar 
canals de drenatge, gomes i accessoris. Per a augmentar la velocitat de construcció es van desenvolupar els pre-
muntatges de taller amb la incorporació d’ancoratges, envidraments i panells que reduïen el component de mà 
d’obra en la col·locació. 

A les primeres façanes lleugeres es posava més èmfasi en la composició del disseny, atenent a raons formals en 
relació al propi edifici, bé a la seva funció i/o entorn urbanístic, més que no pas a les prestacions tècniques. Però 
en aquest moment del segle XX s’havia arribat a una fase d’una arquitectura molt professional però un tant 
tediosa, on les variants del mur cortina eren simples jocs geomètrics de muntants i travessers que es 
diferenciaven gairebé exclusivament en la modulació i distribució de zones de visió i panells cecs. S’utilitzaven 
quatre materials bàsics –acer, alumini, vidre i pedra- essent l’evolució tècnica de l’alumini i del vidre, en quant a 
prestacions, formats, tractaments i acabats, la que impulsava en gran mida el desenvolupament de un sistema 
considerat ja tradicional. Així doncs, al mateix cop que comencen a fabricar-se els murs cortina en sèrie, facilitant 
l’execució de murs cortina en el món sencer, aquests comencen a perdre originalitat, construint-se edificis 
tancats, sense finestres, que funcionen solament amb il·luminació artificial i instal·lació d’aire condicionat. 

Amb aquest tipus de façanes es van començar a manifestar problemes per la falta d’aïllament tèrmic del vidre: grans 
pèrdues de calor, condensacions i sensació de “paret freda”, agreujat amb un problema acústic degut a la 
contaminació acústica de les grans ciutats. 

El mateix Le Corbusier ja es va trobar amb les dificultats tècniques que presentava la construcció amb vidre i va 
proposar la col·locació de brise-soleils (para-sols) com a elements imprescindibles per a eliminar els problemes de 
assolellament dels murs de vidre. 

Para-sols a la façana del Ministeri d'Educació Nacional i Salut Pública de Le Corbusier, Rio de Janeiro, 1945 

A finals dels anys 70 i principis dels 80 es va incrementar l’ús de façanes amb ventilació mecànica, on el seu objectiu 
fonamental era reduir les pèrdues d’energia per transmissió a l’hivern i minimitzar els guanys solars a l’estiu. La seva 
evolució va ser paral·lela al desenvolupament dels dobles envidraments i a la millora de les capes de control solar. 

Al mateix temps, entre el 1975 i 1980 van aparèixer els primers perfils d’alumini amb ruptura de pont tèrmic. Davant 
de la millora del coeficient de transmissió tèrmica amb els dobles envidraments, on els vidres podent tenir un 
coeficient de 2,7 kcal/m²h°C, i el marc d’alumini entre 4 i 5,5 kcal/m²h°C, s’intenta pal·liar aquest desavantatge amb 
uns perfils d’alumini on el seu aïllament tèrmic sigui més baix (entre 1,8 i 2,25 kcal/m²h°C). A més s’aconseguia així 
evitar la formació d’aigua de condensació a l’interior de l’edifici.  

Es va obrir pas a un concepte espacial més complex, caracteritzat per la incorporació d’atris i patis també envidrats 
que tancaven àrees comercials i grans vestíbuls. Els tancaments no es limitaven ja a les façanes envidrades, i 
l’arquitectura resolia formes cada cop més complexes, confinant espais amb façanes i lluernaris de vidre, que es van 
construir de forma similar per tot el món. 
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El problema del balanç energètic, gairebé obviat els anys anteriors, va passar a primer pla, motivat en part per la 
Crisi del Petroli dels anys 70, i el control solar i la relació amb els sistemes d’instal·lacions són els aspectes que 
determinen les noves tendències. Apareix una nova generació de solucions centrades en el problema del control 
solar, començant pel brise-soleil de Le Corbusier: són els murs amb para-sols, pels que s’estudiaran multitud de 
variants a la fulla externa i on els murs cortina tradicionals passen a ser un component més d’un sistema 
complex. Les tipologies es multipliquen, donant lloc a gran quantitat de variables de sistemes verticals, 
horitzontals, fixes, orientables, entre pells... 

La indústria avança notablement amb el desenvolupament dels vidres temperats, laminars i de baixa emissivitat, 
i amb el augment espectacular dels formats estàndards aplicables. Com a conseqüència es pot aconseguir més 
transparència, més llum natural, sense reduir les prestacions energètiques de la façana, millorant notablement la 
relació entre la transmissió lluminosa i el factor solar de l’envidrament. 

Continuava el dogma que l’arquitectura no necessitava cap ornamentació, essent l’envoltant pràcticament un 
pur embalatge, separat de l’edifici. És en aquests moments quan comença un nou corrent on l’arquitectura es 
veu com “un acte de comunicació, no representat per formes rígides, fixes, sinó per un camp oscil·lant de la 
percepció” (Herzog & Meuron).  

També a finals dels 80 es van desenvolupar sistemes de fixació dels vidres que superaven la dictadura de 
l’alumini d’extrusió, com les silicones anomenades estructurals (concebudes a mitjans dels anys 60 als Estats 
Units), l’ancoratge del vidre mitjançant botons o el muntatge en suspensió, que permeten minimitzar o inclús 
suprimir la retícula portant d’alumini. Les façanes podien passar a ser grans plans de vidre continu, variant 
escassament de color i geometria. 

Norman Foster ja havia fet un intent de façana sense perfileria, només amb vidre, el 1975 a l’Edifici d’oficines 
Willis Faber & Dumas a Ipswich (Regne Unit), amb els vidres amb tonalitat gris com a control solar. 

Posteriorment seria l’arquitecte Rice Francis Ritchie, a la Ciutat de les Ciències i de la Indústria de París, el 1986, 
qui va fer una façana amb vidre estructural suspès sobre una estructura tensada, obtenint així la major 
transparència possible. 

Al mateix temps va augmentar també el nivell d’industrialització, generalitzant-se l’acoblament de grans mòduls 
prefabricats lleugers, el que va permetre incorporar tècniques i solucions més complexes, augmentant així el 
rendiment de la posada en obra i la qualitat de la façana terminada. 

Per altra banda també es va realitzar un gran esforç de consens normatiu en els països industrialitzats, 
permetent que la concepció i disseny d’una façana partint de la base de que la pell o pells que la conformaven 
podien i havien d’actuar d’una forma intel·ligent, de forma que la façana tingués un control de la eficiència del 
balanç tèrmic energètic global, un aïllament acústic adequat, un sistema que regulés l’energia lluminosa i altres 
moltes importants característiques i prestacions. 

A partir dels anys 90 les façanes lleugeres de doble pell representen la màxima expressió de l’evolució en 
arquitectura de façanes. La complexitat del sistema es deu a la combinació de múltiples capes de transparència i 
reflexió, amb elements de control lumínic i solar interposats o integrats en el canal de l’aire.  

Norman Foster va realitzar el 1992 el Business Promotion Centre a Duisburg (Alemanya), on el mur cortina estava 
composat per dos pells de vidre, essent la pell exterior amb vidres abotonats i amb una cortina a la càmera de 
lamel·les d’alumini perforat com a control solar, reforçat per la injecció d’aire amb argó a la càmera, eliminant el 
calor acumulat per les obertures a la part superior. 

Edifici d’oficines Willis Faber & Dumas de Norman Foster, Ipswich (Regne Unit), 1975 

Ciutat de les Ciències i de la Indústria de París, de Rice Francis Ritchie, 1986                      Business Promotion Centre de Norman Foster, Duisburg 
(Alemanya), 1992
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El 1985 ja s’havia descobert el forat en la capa d’ozó, però no va ser fins el 1997 que es va aprovar el protocol de 
Kyoto, contenint els compromisos concrets dels països industrialitzats per a la reducció de les seves emissions de 
gasos d’efecte hivernacle, responsables de l’escalfament global. 

La façana ja aclapara tanta importància a cada edifici que, des de l’inici dels projectes, s’integren específicament 
dintre d’aquest, juntament amb el sistema estructural i la climatització. 

Avui l’atenció als problemes bioclimàtics està fent retornar al primer pla el problema de l’energia: esdevenir una 
arquitectura reduint el consum d’energia i la contaminació. I les façanes tenen molt a dir: construcció sense 
ponts tèrmics, perfils d’alta capacitat d’aïllament, orientació sud per cobrir les necessitats de calefacció, 
estanqueïtat a l’aire, panells solars tèrmics i fotovoltaics, utilització de materials de baixa energia de producció, 
utilització de materials reciclats, reducció de residus generats durant el procés de la construcció, renovació d’aire 
i refredament per ventilació natural, foment de la il·luminació natural… 

Actualment coincidim en un moment on ens hem adonat del dany que li podem estar fent al planeta, juntament 
amb una greu crisi econòmica i un possible final d’una etapa d’excessos, entre ells els arquitectònics. Aquest 
panorama no ens ha agafat preparats: ara que estàvem disposats a invertir per generar menys emissions de CO2 
ens trobem que ja no tenim diners per la inversió. 

És per això que aquest moment ens ha de servir de reflexió per abordar la construcció futura. Sembla que hi ha 
unanimitat respecte un tema: la sostenibilitat. 

1.2 EVOLUCIÓ DE LES NECESSITATS 

Des del punt de vista de les prestacions, la principal raó de ser del mur cortina és evidentment la d’augmentar al 
màxim la il·luminació natural i la contemplació del paisatge i, des dels seus inicis, és la transparència d’aquest 
tancament la que justifica el seu ús. 

El primer problema que esdevé és que el tancament, al mateix temps, també és transparent a les radiacions 
tèrmiques.  

Mur cortina de la Bauhaus de Gropius (1926, Dessau, Alemanya), amb tota la façana amb vidre transparent 

En segona instància, i com a conseqüència de l’associació entre mur cortina i climatització mecànica, des dels 
primers murs cortina va predominar la tendència a construir-los sense elements practicables. La ventilació natural 
ocasional desequilibrava el sistema de condicionament i la solució immediata va ser evitar el problema. 

Un altre problema afegit al mur cortina responia a la propagació del foc en cas d’incendi per la façana. Gairebé tots 
els materials lleugers típics del mur cortina es fonen i es trenquen a temperatures relativament baixes –l’alumini als 
400 segons ja no té capacitat portant i el vidre als 150 segons s’ensorra- i, per tant, no són materials adequats per 
sectoritzar. 

Un altre punt a tenir en compte en les façanes de mur cortina respon al seu manteniment i neteja. El mur cortina és 
un element complex, i el problema de la seva conservació és important. Així mateix la neteja es feia indispensable 
en ser una façana generalment de vidre. 
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Incendi de l’edifici Windsor a Madrid el 2005 

 

Treballs de neteja de la façana d’un edifici sense estudi previ de les seves necessitats 

Aquests aspectes anteriorment esmentats s’han anat solucionant durant l’evolució del mur cortina. A més, el mur 
cortina ha de respondre també a la satisfacció de les exigències de comoditat de l’usuari a l’interior de l’edifici. Els 
requisits bàsics demandants als edificis són cada cop més elevats. L’usuari no es conforma amb el compliment dels 
aspectes de seguretat als edificis, sinó que també busca un elevat nivell de confort i benestar. Així doncs el mur 
cortina actualment ha de complir moltes diverses funcions, com ara la il·luminació, ventilació, protecció contra la 
humitat , protecció tèrmica, protecció contra el vent, protecció solar, protecció anti-enlluernadora, protecció visual, 
vista transparent, protecció contra robament amb fractura, protecció contra deteriori mecànic, aïllament acústic, 
protecció contra incendis, obtenció d’energia... 

El mur cortina ha sofert una evolució espectacular a l’últim quart de segle i el ritme d’innovació és frenètic. Aquest 
canvi es deu al necessari augment d’escala i complexitat funcional dels edificis i, en certa manera, és exponent dels 
canvis que s’estan donant a l’arquitectura. L’envoltant i els entrellaçaments que s’estableixen entre el seu disseny i 
la resta de l’edifici han adquirit un gran nivell de complexitat tècnica. Els primers tancaments moderns han 
evolucionat cap a elaborats organismes que se sumen i participen directament  a les estratègies d’estructures, 
climatitzacions i il·luminació. 

A més, la seva influència a les prestacions de l’edifici és amplíssima, requerint un estudi individualitzat de les zones 
de l’edifici i, en especial, dels llocs de treball, plantejant-se totes les variables del confort, inclús la participació de 
l’usuari al seu control. 

Degut als creixents costos de la mà d’obra i del personal especialitzat que són necessaris, els criteris de facilitat de 
muntatge i posada en obra, manteniment, reparabilitat, durabilitat i qualitat són determinants durant el disseny. Les 
normatives, les lleis d’edificació i els reglaments d’edificació per assajos a laboratoris, les homologacions i control de 
qualitat de productes, sistemes i components, a taller i a obra, s’han desenvolupat i internacionalitzat. Tot això ha 
derivat en nous nivells d’exigència i control que augmenten la complexitat del mur cortina. 

En l’àmbit de la construcció es parla d’arquitectura bioclimàtica, biotectura, bioconstrucció, etc. De fet, la eficiència 
energètica a l’edificació és des de fa anys objectiu de nombroses iniciatives, que inclouen tot el cicle de vida de 
l’edifici. A aquest s’inclou no només el seu període d’utilització, sinó també el procés de obtenció de les seves 
matèries primeres, de manufactura dels seus productes principals, així com el final de cicle dels materials, en acabar 
l’ús de l’edifici. El tancament d’aquest cercle amb la reintroducció dels materials de demolició a l’activitat industrial 
per via del reciclat o la valoració dels residus, permet una major eficiència energètica global, en recuperar el seu 
contingut energètic per altres usos. 

Diagrama del cicle de vida a la construcció 
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La generació d’energia és un altre punt de gran importància actual que pot integrar-se entre les característiques 
d’un mur cortina. L’ús de panells fotovoltaics en la configuració de la pell de l’edifici s’està estenent. La integració 
arquitectònica al mur cortina consisteix a incorporar plaques fotovoltaiques que es col·loquen en el lloc del vidre 
o fent de volada, sense que el camp de captació solar del sistema fotovoltaic sigui un element aliè o afegit a 
l’estètica de l’edifici. 

Pel que fa a la il·luminació dels edificis, fins fa poc s’havia profunditat sobre l’arquitectura transparent durant el 
dia, ensenyant-nos altre cara durant el seu ús nocturn, bàsicament mostrant-nos el seu interior mitjançant la 
seva il·luminació interior a través del mur cortina, que es mantenia encesa durant la nit. No es prestava atenció a 
la sostenibilitat d’aquesta il·luminació, així como la nul·la originalitat de les aparences resultants. Avui dia els 
edificis han de rendibilitzar el seu cost les vint-i-quatre hores del dia: pot ser més rentable afegir una petita 
càrrega al seu cost per obtenir una més gran notorietat (i per tant, rendibilitat). És l’oportunitat d’una nova 
variable: la llum nocturna. A aquesta nova tendència s’arriba, en part, gràcies a l’aparició a la construcció d’un 
nou material: el LED. 

 

Façana de la Seu de RBA Editores a Barcelona, amb els para-sols composats per plaques fotovoltaiques 

Il·luminació nocturna mitjançant leds de la Torre Agbar de Barcelona 

Com a resum es podria concretar que avui dia un mur cortina ha de complir les següents exigències bàsiques: 

-Confort higrotèrmic: els murs cortina han de disposar d’elements de ruptura de pont tèrmic que evitin les 
deficiències locals d’aïllament, aconseguint al mateix cop una disminució de l’efecte de “paret freda”. Així mateix els 
perfils buits utilitzats al mur cortina han d’estar previstos  de dispositius per facilitar l’evacuació de les aigües 
ocasionades per la formació d’humitats de condensació a les seves parets interiors. Per a disminuir el flux de 
radiació solar directa sobre la superfície envidrada, sense reduir la visibilitat des de l’interior, existeixen diverses 
solucions, essent les més habituals les ubicades a la cara interior (cortines, persianes, stores...), els vidres especials 
(vidres amb propietats òptico-tèrmiques especialitzats en limitar la intensitat d’energia solar incident que penetra a 
l’interior de l’edifici) i les proteccions exteriors (para-sols opacs o translúcids, fixes o orientables, situats a la cara 
exterior de la façana amb la finalitat de projectar ombres aplicades sobre el propi pla de la façana i així pal·liar la 
quantitat d’energia solar incident). Els sistemes de protecció ubicats a l’interior de l’edifici tenen una eficàcia molt 
limitada respecte les solucions de protecció solar per l’exterior del tancament. Van estar molt generalitzats quan el 
recurs de la climatització era una solució vàlida, forçant la potència del sistema de refrigeració, sense reduir 
l’energia tèrmica incident sobre la façana.  

Aconseguir ventilació natural controlada per l’usuari és un objectiu desitjable. En conseqüència, els sistemes 
incorporen finestres, generalment projectants cap a l’exterior. El funcionament adequat de la climatització apunta 
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cap a sistemes més flexibles i regulables per l’usuari. És als sistemes de doble pell on s’aconsegueix una major 
integració de la ventilació natural a la façana, a més que el problema constructiu es simplifica en protegir la pell 
externa a les finestres de la pluja i el vent. 

-Confort acústic: l’aïllament acústic s’està convertint en una de les exigències més destacades de l’edifici donat 
que contribueix de manera important a garantir el nivell de confort adequat a l’interior d’una edificació. 

-Confort lumínic: la gran quantitat de vidre d’un mur cortina incideix en dos aspectes principals a considerar, la 
gran quantitat de llum exterior que penetra a l’interior de l’edifici i la brillantor dels materials que composen la 
façana. 

-Confort al tacte: el mur cortina ofereix des de l’exterior una superfície llisa i brillant, sense arestes de tall, poc 
sensible als sorolls per impacte i de fricció. També des de l’interior el vidre ofereix un comportament tàctil 
continu, només pautat pel metall. 

-Seguretat per la salut: tant el vidre com l’alumini, principals materials d’un mur cortina, són materials no 
porosos, totalment asèptics, que no causen al·lèrgies ni poden ser biòtops per a la proliferació de gèrmens. 

-Seguretat al foc: La seguretat contra el foc té una incidència cada dia més important en el disseny dels edificis 
sigui quin sigui el seu ús, i és prioritari establir des del començament del projecte una estratègia global de 
protecció, en la que el tancament ocupa un paper determinant. Als últims anys les normes són cada cop més 
restrictives i tant els àmbits d’aplicació com el grau de protecció ha augmentat. El problema de la propagació al 
foc per la façana es resol amb un tram de tancament diferenciat amb materials adequats com plaques de silicats, 
aïllants tèrmics, planxes i perfils de ferro, etc., sempre fixats a l’estructura principal, independents de la retícula 
del mur cortina. 

A l’esquerra, croquis corresponent a un sistema de façana ventilada de doble pell amb finestres a la pell interior. A la dreta, propagació del 
foc per una façana i ubicació de la sectorització entre plantes de la façana 

-Seguretat a la descarrega elèctrica: les façanes lleugeres contenen abundants elements metàl·lics, interconnectats 
entre si i amb la resta de l’estructura. El vent, els canvis de temperatura i el contacte amb instal·lacions elèctriques 
poden arribar a ocasionar que aquests elements metàl·lics es carreguin elèctricament i puguin ocasionar disfuncions 
a l’ús de l’edifici i molèsties als usuaris. Cada cop són més els murs cortina que disposen d’una presa de terra. 

-Seguretat estructural: el mur cortina és, per la naturalesa dels seus materials i per la seva configuració, autoportant 
i, per tant, deu suportar, generalment, el seu propi pes i també les accions del vent. A més, també està afectat per 
les fletxes induïdes amb motiu de la seva solidarització amb el propi forjat, de tal forma que aquestes se sumen a la 
fletxa ja provocada a la façana per les seves sobrecàrregues pròpies. 

Croquis del comportament estructural del mur cortina 

-Seguretat al robatori: a les zones de la façana fàcilment accessibles des del carrer o edificis propers no s’ha de 
desconsiderar la possibilitat de ser penetrada amb la intenció del robatori. Les alternatives més comuns consisteixen 
en augmentar la resistència dels vidres o la instal·lació de dispositius electrònics, així com la de reforçar les fixacions 
mecàniques dels elements vistos. 

Croquis de muntatge del sistema anti-efracció de la sèrie Viss TV de la casa Jansen 



ESTUDI HISTÒRIC I ANALÍTIC DE LES FAÇANES AMB TANCAMENTS DE VIDRE A LA CIUTAT DE BARCELONA I LA SEVA ÀREA METROPOLITANA 
 

15 

-Seguretat a la penetració d’aire i aigua: el mur cortina presenta una gran quantitat de juntes que confien la seva 
estanqueïtat a l’ús de perfils de goma i d’elements d’estanqueïtat. La qualitat d’aquests productes no només ha 
d’estar acord amb la de la façana sinó que s’ha de considerar que tindran un major manteniment perquè 
presenten una menor durabilitat funcional. 

Croquis dels elements d’estanqueïtat a l’aire i a l’aigua en un sistema clàssic de mur cortina 

-Compatibilitat dels materials: una façana lleugera ha de comportar-se com un tot coherent en si mateix. Això 
exigeix una compatibilitat química i física entre els seus components. Aquestes façanes, per la seva composició i 
lleugeresa, estan exposades a notables deformacions per les diferencies de temperatura a les que estan 
sotmeses, i per tant s’han d’evitar, sobretot, els contactes vidre-vidre, vidre-metall i vidre-formigó. 

-Desmuntabilitat: per raons de reciclatge, de manteniment, de reutilització, de flexibilitat, etc., els elements que 
constitueixin les façanes lleugeres es podrien desmuntar i, posteriorment, recol·locar amb el màxim 
aprofitament del material i la mínima inversió de temps i recursos. Aquest és un recurs que els murs cortina 
poden abordar enfront altres tecnologies de façana que no el poden ni abordar, però que realment no es fa 
servir a cap obra.  

-Registrabilitat: molts cops els murs cortina allotgen zones de pas d’instal·lacions importants, com ara la 
climatització. Aquestes instal·lacions han de ser fàcilment accessibles per a la seva reparació i modificació a 
través de registres disposats a la façana. 

-Durabilitat: la durabilitat de cada producte, el manteniment dels sistemes de protecció i l’agressivitat de l’entorn 
són aspectes a no desconsiderar i que el propietari de l’edifici ha de conèixer per programar la seva inversió. 
Determinades solucions de façana requereixen un major nivell de conservació o reposició que no pas altres. Així 
no només s’han de plantejar certes exigències de recanvis de peces, ajustos, reparacions..., sinó que s’han de 
plantejar sistemes de neteja i estudiar, durant la fase de projecte, l'embrutiment en funció de la zona rural, 
industrial o urbana, a prop del mar o en climes secs... ja que d’aquestes característiques depèn la pèrdua de 
prestacions físico-òptiques del mur cortina. 

-Eliminació de residus: la classificació de residus i el seu reciclatge és molt dificultosa si es realitza a peu d’obra, 
però molt més eficient si es produeix en taller, com és el cas del mur cortina. 

Aplec d’alumini per reciclar 

 

-Llarg cicle de vida: cada cop més, les tecnologies no han de valorar-se únicament pel seu cost econòmic 
d’adquisició, sinó també pels seus costos globals. Molts d’aquests romanen ocults al consumidor. L’anàlisi del cicle 
de vida (ACV) hauria de permetre fer més transparent la comparació entre alternatives. 

-Mínim impacte ambiental: durant la fase de projecte no s’ha de desconsiderar que cada tipus de façana, segons la 
seva capacitat d’absorció de la humitat, absorció del soroll o capacitat de reflexió de la llum, afecti les variables que 
representen les condicions de cada microclima urbà. D’aquesta manera, tot i que es complica el problema del 
disseny amb noves variables, també obre noves expectatives a solucions cada cop més innovadores. 
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1.3 MATERIALS 

La recerca de l'eficiència energètica que ha esdevingut en part per la crisi del petroli i l'anhel per la disminució de 
la contaminació ambiental, ha fet que la construcció, a la qual es dóna el 40% del consum d'energia mundial i 
que a més produeix el 30% d'emissions de CO2 durant el seu ús, estigui innovant constantment en aquest 
aspecte. 

L'element arquitectònic en què més s'està investigant per aconseguir bons resultats en termes d'eficiència 
energètica és la façana, ja que d’aquesta depenen les condicions de l'interior de l'edifici, i per tant de les 
exigències energètiques que necessiti l'edifici per oferir confort l'usuari. 

En l'evolució dels elements de control solar podem veure una gran varietat de materials i productes. D'una banda 
hi ha els que s'han aplicat a les edificacions comunes, com són les gelosies, stores, brise-soleil, persianes, etc. 
D'altra banda trobem recerques com són l'ús de materials o sistemes amb tecnologia de punta que ens estan 
brindant una arquitectura cada cop més adaptable a la situació en què es trobi el clima que envolta l'edifici.  

Tot i aquest ventall de materials, bàsicament els més utilitzats als murs cortina són l’alumini, l’acer i el vidre, que 
comentarem a continuació. 

 

1.3.1 PERFILS D’ALUMINI 

Per l’arquitectura, les característiques més importants de l’alumini són la seva lleugeresa, la seva resistència a la 
corrosió i la seva possibilitat d’extrusió. Aquestes tres característiques el fan especialment apte pel recobriment 
de façanes i cobertes en formes de planxes, i per la realització de perfils d’extrusió utilitzats fonamentalment en 
la construcció de murs cortina. Al mateix temps, el seu baix mòdul d’elasticitat, la seva moderada resistència 
mecànica i el seu baix punt de fusió, l’inhabiliten pràcticament per la realització d’estructures d’una certa escala. 

L'alumini és el tercer element més abundant al nostre planeta, constituint aproximadament el 8% de la 
composició de la superfície terrestre. Únicament l'oxigen i el silici són elements més abundants que l'alumini. 
Actualment cap altre metall està sent tan utilitzat per l'home. 

El mineral del qual s'extreu l'alumini rep el nom de bauxita i ha estat trobat a la totalitat dels continents. Les 
reserves mundials conegudes s'estimen en més de 40.000 milions de tones de mineral. En termes quantitatius, 
cal deixar clar que per obtenir 1 tona d'alumini es requereixen 2 tones d'alúmina, per les quals al seu torn, es 
necessiten 5 tones de bauxita. 

L’alumini presenta unes evidents avantatges que el fan un material molt important per a l’execució dels murs 
cortina: 

-lleugeresa: pesa tres cops menys que el ferro i, a més, els perfils poden tenir espessors més reduïts, amb el 
conseqüent estalvi de massa; 

-resistent als agents atmosfèrics: l’alumini i la major part dels seus aliatges no es corroeix. En el cas de fer-ho és 
en petita quantitat donat que en el seu procés d’oxidació s’autoprotegeix per mitjà de la pròpia capa o làmina 
estable d’alúmina que es produeix fruit de l’oxidació; 

-plasticitat i formabilitat: pot ser sotmès a diversos tipus de transformacions plàstiques, com per exemple el 
plegat, a més de poder elaborar-se en diferents tipus de fosa, extrusió, laminat, etc. 

Al llenguatge de la construcció se sol aplicar la paraula alumini en sentit genèric per a designar un metall amb base 
d’alumini, és a dir, un aliatge d’alumini. En el cas de les façanes lleugeres només s’utilitza la sèrie 6000 i més 
concretament l’aliatge 6063, que reuneix els requisits adequats tant per les seves propietats mecàniques com per 
les seves possibilitats en acabats superficials des d’un punt de vista estètic. 

Diferents aliatges d’alumini utilitzats a la construcció 

El procés industrial per a la fabricació de perfils d’alumini consta, a grans trets, de dos fases: la fosa i l’extrusió. 

-Fosa: Correspon a la labor de fabricació del material base. La obtenció dels diversos aliatges d’alumini s’efectua a la 
fosa mitjançant fusió de lingots d’alumini pur, d’aliatges d’alumini (Al), Magnesi (Mg) i Silici (Si), i de ferralla 
d’alumini procedent dels residus generats a les plantes d’extrusió. El material resultant se solidifica en forma de 
barres cilíndriques, denominades totxos, que presenten un diàmetre i longitud variables en funció de la premsa 
d’extrusió a utilitzar i del perfil a d’extrusió a fabricar. En general els totxos tenen longituds que oscil·len entre els 
tres i els sis metres i diàmetres que oscil·len entre 130 i 300  mm. 

Aplec de totxos d’alumini 
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-Extrusió: Correspon a la comesa de fabricació del propi perfil. L’extrusió de l’alumini és un procediment de 
conformació per deformació plàstica. Consisteix en comprimir amb un pistó, un totxo d’alumini prèviament 
escalfat fins una temperatura pròxima al seu punt de fusió –entre 460 i 510ºC-, contra una matriu d’acer –la 
filera- amb una perforació que reprodueix fidelment la secció del perfil d’extrusió que es desitja obtenir. El perfil 
surt per la boca de la filera a una temperatura lleugerament superior als 510ºC, i comença ràpidament a 
refredar-se. Els perfils es fabriquen en longituds que ronden els 50 m, i són estirats a continuació per redreçar les 
petites curvatures que solen presentar com a resultat del procés. Un cop refredat i estirat el perfil, es talla i es 
porta al forn per proporcionar-li el tractament tèrmic amb el que adquirirà la duresa requerida. 

Fases de l’extrusió d’alumini 

L'alumini és un material que té una gran afinitat amb l'oxigen. Per això, en estar en contacte de forma continua i 
directa amb l'oxigen atmosfèric, s’autorecobreix d'una capa natural i contínua d'òxid d'alumini, que en la majoria 
dels casos és capaç d'aturar el principi de corrosió ja que l'òxid resultant és estable i impermeable a l'oxigen. 

No obstant això, aquesta oxidació natural de l'alumini no proporciona una capa superficial amb garanties 
adequades per al seu ús arquitectònic exterior en llocs exposats, on l'aparença juntament amb la resistència a 
l'abrasió, la corrosió i l'erosió són factors determinants de la qualitat del producte col·locat . Per aconseguir 
conjuntament totes aquestes característiques cal recórrer a uns processos industrials de tractament superficial 
de l'alumini com són l'anoditzat i el lacat. 

-Anoditzat: L'oxidació anòdica o procés d'anoditzat és un tractament electrolític destinat a produir 
acceleradament capes d'òxid de major espessor, uniformitat, estabilitat i estructures de les que ja es formarien 
espontàniament a la superfície de l'alumini. L'alumini que serà tractat es fa elèctricament positiu (ànode) i es 
submergeix en un electròlit adequat. Aquest procés millora notablement la capacitat natural de l'alumini de 
reaccionar amb l'oxigen. Quan s'aplica un corrent elèctric s'allibera oxigen del propi electròlit dirigint l'ànode on 
reacciona amb la superfície de l'alumini, formant una pel·lícula d'òxid d'alumini. La capa de l'alumini ja anoditzat 
ha de ser sotmesa a un tractament final posterior per a l'eliminació de la seva propietat absorbent amb l'objectiu 
de garantir l'estabilitat química de la capa protectora enfront de certs mitjans, i garantir l'estabilitat de color 
davant de la llum. Aquesta operació final s'anomena segellat i amb ella s'augmenta la resistència a les taques i a 
la corrosió d'aquesta capa. El segellat consisteix en un tractament d'hidratació aplicat als recobriments anòdics 
d'òxid després de l'oxidació, per tal de reduir la porositat i, per tant, la capacitat d'absorció del recobriment. 

Abans del segellat l’alumini es pot tintar mitjançant diferents sistemes. En funció de l’agressivitat ambiental on es 
col·locarà l’element d’alumini serà necessari un espessor diferent de la capa anoditzada. 

Espessor de la capa d’anoditzat Exemples d’utilització 

5 micres Interiors sense desgast i sense neteja 

10 micres Interiors sense desgast i amb neteja 

15 micres Exteriors en atmosfera rural, marina o industrial amb 
neteja freqüent, sense desgast 

20 micres Exteriors amb atmosfera rural amb desgast, 
atmosfera marina o industrial sense desgast 

25 micres Atmosfera marina o industrial amb desgast 

Diferents mostres de perfils anoditzats en diversos colors 

-Lacat: Consisteix en protegir la superfície dels perfils d’alumini amb una capa de pintura aplicada, be sigui en pols o 
líquida. La pintura en pols, la més comú, s’aplica polvoritzant un pols de resina que es deposita electrostàticament 
fins a obtenir l’espessor de capa protectora de resina pigmentada, endurint finalment la capa al forn. La pintura 
líquida té com a vehicle d’aplicació un dissolvent, el qual deu evaporar-se per a obtenir posteriorment la capa 
protectora de resina pigmentada. 

Carta RAL de colors disponibles per lacar alumini 
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1.3.2 PERFILS D’ACER 

L’element essencial de tot acer és el ferro. Aquest metall de transició és el quart element més abundant a 
l’escorça terrestre, representant un 4,3%, i entre els metalls només l’alumini és més abundant. 

L’acer és l’aliatge de ferro més conegut. És un aliatge de ferro i carbono, juntament amb altres elements 
secundaris. És també perfectament reciclable i, actualment, la recuperació de l’acer ja fet servir és una opció 
utilitzada diàriament. 

Hi ha diferents formes de crear perfils d’acer: 

-laminació en calent: és el sistema emprat per perfils estructurals (IPN, UPN, HEB, etc.). Es realitza en un tren de 
laminat partint de totxos d’acer, que després de ser escalfats en un forn passen al tren de laminat on, per l’acció 
d’uns cilindres, es va donant la forma adequada al perfil. Els cilindres són rodons per a obtenir planxes i tenen 
unes canaletes de formes adequades per a conformar els perfils en successives passades. El material utilitzat es 
acer en brut, i per tant requereix un tractament posterior. 

Exemple de tren de laminació en calent per a obtenció de bobines de ferro 

Exemple d’obtenció d’un perfil en passar pels cilindres del tren de laminació 

-laminació en fred: amb aquest sistema s’obtenen tubs d’acer i d’acer inoxidable, tant amb formes senzilles com 
amb formes més complexes. El sistema de laminació en fred es realitza partint d’un fleix d’acer o acer inoxidable, 
fabricat mitjançant laminació en calent, que es fa passar entre una sèrie de parells de rodets que, en deformar-se 
per la pressió dels rodets, van donant la forma al perfil. En el cas de perfils tancats, quan ja es té la forma desitjada 
es solden els dos cantells amb una soldadura contínua elèctrica. El fleix utilitzat, en el cas de l’acer, pot ser en brut o 
galvanitzat en calent, que proporciona protecció en ambdós cares del perfil. 

 

Exemple d’obtenció d’un perfil en passar pels rodets 

Perfils conformats en fred 

 

-estirat: és un procés que es realitza fent passar el material a través d’orificis calibrats denominats fileres i que tenen 
la forma negativa del perfil a fabricar. Es parteix d’un tub circular conformat per altres processos amb el mateix 
perímetre que el perfil a conformar. S’introdueix un extrem en la filera i es realitza un treball de tracció. Quan la 
forma del perfil a obtenir es molt complexa el procés no es realitza amb una única filera, sinó amb varies que van 
donant poc a poc forma al tub original per a convertir-ho en el perfil desitjat. El material emprat és acer en brut, que 
pot treballar-se en aquest estat o amb un procés de zincat en fred. 
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Secció d’una filera en la fabricació d’un tub de diàmetre més petit que l’inicial 

 

A causa de la facilitat que té l'acer per oxidar-se quan entra en contacte amb l'atmosfera o amb l'aigua, és 
necessari i convenient protegir la superfície dels components d'acer per protegir-los de l'oxidació i corrosió. 
Alguns dels tractaments superficials estan també relacionats amb aspectes embellidors i decoratius dels metalls. 
Els tractaments superficials més usats són els següents: 

Galvanitzat en calent: l’element d’acer es submergeix en un bany de zinc a temperatura entre els 450 i 500°C 
durant un temps molt curt, suficient per a la producció de una reacció química entre el ferro i el zinc, essent 
assecats per làmines d’aire amb la finalitat d’ajustar l’espessor del dipòsit del zinc.  

Zincat en fred: és un tractament superficial antioxidant per procés electrolític o mecànic a què se sotmet a 
diferents components metàl·lics. Els elements d’acer es submergeixen a unes cisternes de zinc a baixa 
temperatura. A aquestes cisternes el zinc pur procedent dels ànodes es dissol en forma iònica al bany i es 
diposita sobre la superfície de l’acer (que fa de càtode) pel pas d'un corrent continu. Jugant amb les densitats de 
corrent sobre cada cara, poden donar-se recobriments diferencials o fins i tot revestir per una sola cara. Un cop 
s’extreuen es deixen reposar en una atmosfera controlada. La seva resistència a la corrosió és menor que amb el 
galvanitzant en calent. 

Pintura: usat especialment en estructures, s’ha de tenir sempre present que la pel·lícula seca d’una pintura és, en 
major o menor mida, microporosa, pel que sempre deixarà passar una mica d’aire i humitat, pel que serà 
necessari augmentar l’espessor de la pel·lícula total, aplicant un major número de capes i escollint les resines 
més impermeables. És convenient que la primera capa o imprimació contingui pigments anticorrosius, com el 
mini de plom, el silicat o cromat de zenc, la pols de zinc, etc., que impedeixen l’oxidació per un mecanisme 
d’acció electroquímica. 

Lacat: d’igual forma que amb els perfils d’alumini el ferro pot ser lacat mitjançant pintura en pols o pintura 
líquida. 

 

1.3.3 VIDRE 

És l’element bàsic dels murs cortina, per permetre el pas d’il·luminació natural a l’interior dels edificis. La diversitat 
de possibilitats d’aquest material fa que avui dia puguin combinar-se prestacions i aparences molt diverses. Per altra 
banda, degut a la seva estètica, és utilitzat en moltes ocasions com element de revestiment de zones opaques, 
proporcionant així una continuïtat en el conjunt de la superfície de la façana. 

El vidre utilitzat a l’edificació s’obté d’un forn de fusió i es denomina vidre recuit. El recuit del vidre és un procés de 
refredament controlat de la massa del vidre un cop conformada en espessor i amplada que permet la relaxació de 
tensions evitant trencaments. Aquest vidre recuit pot ser tallat, manufacturat i transformat per obtenir diferents 
tipus d’envidrament. Segons el procediment d’obtenció de la làmina de vidre es pot parlar de vidre flotat o de vidre 
imprès (o colat) per laminació. 

-Vidre flotat: és el vidre que s’obté per procediment de flotació sobre un bany d’estany i amb l’altre cara polida al 
foc. El vidre en estat plàstic, per diferencia de densitats, flota sobre un bany d’estany al mateix temps que la 
superfície exterior queda polida al foc. És el vidre pla habitual a la construcció. Les dimensions habituals son de 6000 
mm x 3210 mm. 

Esquema de fabricació del vidre flotat 

-Vidre imprès: és el vidre que s’obté per laminació entre dos rodets de la massa plàstica que posteriorment es 
refreda de forma controlada fins el seu estat final. Aquest sistema es sol utilitzar per imprimir motius en relleu en la 
superfície del vidre. 
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Exemple de vidre imprès 

Segons la coloració del vidre a la seva massa es pot classificar com a vidre incolor o vidre de color en massa. 

-Vidre incolor: és aquell que per la seva composició química no presenta cap color en la seva massa, tot i que tots 
els vidres tenen certa tonalitat verdosa o blava en funció de l’estat d’oxidació del ferro contingut. 

- Vidre de color en massa: és aquell que en la seva composició incorpora diferents òxids que li donen propietats 
d’absorció de la llum en certes longituds d’ona. Són vidres amb una absorció energètica molt alta i com a 
conseqüència poden arribar a adquirir temperatures molt elevades, essent normalment necessari realitzar un 
procés de trempat per evitar trencaments per augment de les tensions d’origen tèrmic quan estan exposats a la 
radiació solar. 

També podem classificar els vidres en funció del tractament o manufactura addicional que hagin rebut: 

-Vidre trempat: el trempat és el tractament més convencional i consisteix en escalfar el vidre fins a una 
temperatura propera a la del seu reblaniment per, a continuació, refredar-lo bruscament, aplicant-li a la seva 
superfície aire més fred i a una pressió controlada. D’aquest modus la superfície del vidre es contrau ràpidament 
i queda sotmesa permanentment a tensions de compressió, mentre que l’interior del vidre queda sotmès 
permanentment a tensions de tracció. Els vidres trempats presenten un notable augment de la resistència 
mecànica, una major resistència al xoc tèrmic i, per tant, en general, una major seguretat d’ús. En el cas de patir 
un impacte suficientment fort o amb un objecte punxant el vidre trempat es fragmenta en la seva totalitat en 
petits fragments, reduint al mínim el risc de ferides i danys materials. No admet cap tipus de manufactura 
posterior, per tant el trempat deu realitzar-se un cop el vidre ha estat tallat en les seves dimensions finals i s’han 
efectuat els trepans i el polit del cantells necessaris. 

-Vidre termoendurit: es vidres termoendurits, de la mateixa forma que els trempats, aconsegueixen un 
increment evident de la resistència mecànica, però no es consideren un producte de seguretat ja que en cas de 
trencament, els trossos resultants són encara d'una dimensió apreciable i poden ocasionar danys a les persones 
properes. En el procés de la seva transformació el refredament és molt més lent, de manera que les tensions 
superficials induïdes són inferiors i, per tant, tenen una resistència mecànica més baixa que els temperats. 

Formes de trencament de diferents tipus de vidre 

-Vidre laminat: S'obté en unir diverses llunes simples mitjançant làmines interposades de butiral de polivinil (PVB), 
que és un material plàstic amb molt bones qualitats d'adherència, elasticitat, transparència i resistència. La 
característica més destacada del vidre laminat és la resistència a la penetració, per la qual cosa resulta especialment 
indicat per a usos amb especials exigències de seguretat i protecció de persones i béns. Ofereix també bones 
qualitats òptiques, millora l'atenuació acústica i protegeix contra la radiació ultraviolada. Es comporten 
acústicament lleugerament millor que els vidres monolítics del mateix espessor, i encara millor quan la seva 
composició és asimètrica (vidres de diferent espessor). En funció del número de butirals i del seu espessor es poden 
aconseguir vidres de major seguretat. Així mateix, també existeixen butirals atenuants acústics. 

Composició d’un vidre laminat 

-Vidre extra-clar: és un vidre amb un baix contingut en òxids de ferro en la seva composició. Per aquesta raó, el vidre 
extra-clar disposa d’una excel·lent transmissió lluminosa i una tonalitat incolora, menys verdosa que la tonalitat 
característica del vidre tradicional. 

Vidre extra-clar sobre un vidre incolor 
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-Vidre serigrafiat: en aquests vidres es dipositen, en una de les seves cares, esmalts vitrificables pel sistema 
d'impressió serigràfica. Posteriorment, les llunes amb serigrafies se sotmeten al procés de trempat. En aquesta 
operació l'esmalt queda vitrificat formant massa amb el vidre i adquirint les mateixes propietats que el vidre 
trempat normal, excepte la seva resistència al xoc mecànic, la qual queda condicionada per la quantitat de 
superfície esmaltada, el gruix dels esmalts, les dilatacions futures , etc. 

Exemple de vidre serigrafiat a punts 

-Vidre amb càmera (o doble envidrament): és un conjunt format per dos o més llunes, separades entre si per una 
càmera d'aire o algun altre gas deshidratat. La separació entre les llunes la proporciona un perfil d'alumini buit 
per l'interior del qual s'introdueix el producte deshidratant. El conjunt roman totalment estanc gràcies a un 
segellat que actua de barrera contra la humitat. El segon segellant assegura l'adherència entre les dues llunes i la 
integritat del conjunt. El conjunt presenta un baix coeficient de transmissió, la qual cosa disminueix molt les 
pèrdues de calor respecte els vidres monolítics. D'altra banda, la superfície interior del doble envidrament roman 
sempre a una temperatura propera a la de l'habitació, augmentant així la sensació de confort per les persones 
que romanen al costat de la finestra i disminuint també el risc de condensacions superficials durant l'hivern. 

Composició d’un doble envidrament 

-Vidre amb recobriment de capes metàl·liques: es defineix com el substrat vitri sobre el que s’ha dipositat una 
capa, normalment de naturalesa metàl·lica, amb objecte de modificar una o diverses propietats. Aquests tipus de 
vidres brinden la possibilitat de tenir un gran control sobre la transmissió de llum i d'energia, i alhora aconseguir 
nous aspectes estètics. Segons el procediment per dipositat les capes podem obtenir vidres pirolítics i 
magnetrònics. Als vidres pirolítics la deposició de la capa es realitza a la sortida del bany en el procés de 
fabricació del vidre, essent qualsevol transformació posterior a la deposició de la capa. En canvi, les capes 

magnetròniques es depositen sobre el vidre fred, i per tant es poden fer servir vidres tractats (trempats, laminars, 
etc.).  En les zones climàtiques en les que l'aire condicionat és necessari i es desitjable rebutjar bona part de 
l'energia radiant solar incident, els vidres amb multicapes metàl·liques són una solució per aquest propòsit. També 
podem combinar aquests recobriments amb l'ús de vidres acolorits en massa, el que fa que el color en reflexió 
canviï, donant-se així un major rang de colors i propietats de protecció solar. Una classe especial de vidres amb capa 
la constitueixen els vidres de baixa emissivitat en què la capa metàl·lica es pràcticament transparent a la radiació 
solar visible, reflectint en canvi la radiació de l'espectre infraroig. Aquesta característica permet una reducció 
important de la transmitància tèrmica del vidre, al mateix temps que manté un alt coeficient de transmissió 
lluminosa. 

Cada tipus de vidre disposa d’unes característiques molt particulars, tant lluminoses com tèrmiques, mesurant-se 
amb els següents aspectes: 

-Factor de transmissió lluminosa (Tl): Quocient entre el flux de radiació visible transmesa en travessar el vidre i la 
radiació visible incident. 

-Factor de reflexió lluminosa (Rl): Quocient entre el flux lluminós reflectit i el flux lluminós incident sobre el vidre 
mesurat per a una incidència lluminosa gairebé normal al pla del vidre. 

-Transmissió d’energia directa: (Te) Percentatge de l’energia solar que travessa el vidre en relació a l’energia solar 
incident. 

-Absorció energètica (Ae): part del flux de l’energia solar incident que resulta absorbida pel vidre. 

-Factor solar (Fs o g): Quocient entre l’energia total que passa a través d’un vidre i l’energia solar incident. 

-Coeficient de transmissió tèrmica (U):  Coeficient que expressa la transferència tèrmica a través del vidre per 
conducció, convecció i radiació. Representa el flux de calor (W) que travessa 1 m2 de vidre per a una diferencia de 
temperatura d’un grau Kelvin. 

Relació gràfica de les característiques dels vidres
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Quadre comparatiu de les característiques de diferents tipus de composicions de vidre 

 

1.4 SISTEMES 

Els murs cortina admeten molts tipus diferents de classificacions, ja sigui pels seus materials, per la seva estètica, 
per la fixació de l’envidrament, per la seva posada en obra, etc. A més, avui dia, amb tots els sistemes híbrids que 
s’executen a les diferents façanes dels nostres edificis hi hauria més d’un mur cortina que admetria ser inclòs a més 
d’una categoria. No obstant a continuació exposaré les classificacions més típiques de mur cortina. 

 

1.4.1 CLASSIFICACIÓ SEGONS EL SISTEMA CONSTRUCTIU 

Segons el sistema constructiu del mur cortina es poden classificar de les següents maneres: 

-Trama reticular: Consisteix en un conjunt d’elements estructurals verticals (muntants) i horitzontals (travessers), 
connectats conjuntament i ancorats a l’estructura suport de l’edifici, omplerts per vidres o panells per formar una 
superfície contínua. Els vidres i/o panells opacs estan subjectats mecànicament mitjançant uns elements 
horitzontals i verticals exteriors, fixats a la retícula interior. La composició arquitectònica es caracteritza pel 
predomini simultani de les línies horitzontals i verticals gràcies als mòduls visualment molt marcats i les tapes 
exteriors, que poden ser de diferents profunditats o colors. Es poden obtenir ritmes diferents i variats entre si 
segons la modulació adoptada i els perfils concrets elegits. 

Exemple de la vista exterior d’un mur cortina amb trama reticular 

 

-Trama horitzontal: És una variant de la trama reticular, on els elements de tancament només van fixats en els 
travessers, essent les verticals juntes segellades. La utilització predominant de perfils horitzontals, fins i tot de major 
secció aparent, combinada amb unes juntes verticals molt poc marcades, atorga un major protagonisme visual a 
l'horitzontalitat. Amb això s'aconsegueix també fragmentar la imatge reflectida pel vidre i donar un aspecte més 
dinàmic a l'edifici. 

-Trama vertical: Té la mateixa finalitat que la trama horitzontal, però a diferència d'aquella es ressalten les línies 
verticals creant una sensació dominant d'esveltesa. 
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Exemple a l’esquerra de la vista exterior d’un mur cortina amb trama horitzontal, i a la dreta  d’un mur cortina amb trama vertical 

-Silicona estructural: En aquest cas l'estructura metàl·lica auxiliar de la façana lleugera roman totalment oculta 
darrere del vidre i/o panell opac ja que els elements de tancament no es troben fixats mecànicament entre els 
perfils sinó enganxats sobre d'ells mitjançant un adhesiu específic: la silicona estructural. D'aquesta manera la 
façana adquireix una planimetria total on només es veuen els vidres i/o els panells opacs, donant una imatge 
d'esveltesa i lleugeresa i essent igual de resistent que les façanes lleugeres convencionals.  

Avui dia existeixen sistemes on, mantenint l’aspecte exterior sense perfils, la fixació oculta és produeix 
mecànicament: a l’interior de la càmera del doble envidrament s’introdueix un ancoratge mecànic que serveix de 
fixació del vidre interior i, per tant, de la unitat del doble envidrament. La fixació del vidre exterior segueix essent 
confiada al segellant de silicona estructural. 

-Mur abotonat: El vidre adquireix un comportament mecànic autoportant i per això pot ser subjectat només de 
forma puntual (botons) sense necessitat d'un recercat total. La subjecció del vidre a l'estructura auxiliar, situada 
en un pla excèntric, es realitza mitjançant una peces metàl·liques articulades en forma d'aranya (grampons). 
L'estanquitat del pla de la façana correspon en aquest cas al vidre i s'aconsegueix mitjançant el segellat a testa de 
les llunes. Aquestes façanes creen una sensació de màxima transparència i lluminositat gràcies a aquest original 
sistema de subjecció del vidre. La concentració de tensions a la zona dels trepans obliga a l’ús de vidres trempats. 

Exemple a l’esquerra de la vista exterior d’un mur cortina amb silicona estructural, i a la dreta d’un mur cortina amb vidre abotonat 

-Façana suspesa: Són façanes on els elements resistents són elements vitris, normalment contraforts o jàsseres 
vítries, i on el tancament de la façana se sol realitzar normalment amb vidres a testa, és a dir, vidres sense marc, 
utilitzant el sistema abotonat. La tècnica de les façanes estructurals de vidre suspès es basa en penjar la façana de 
l’estructura de l’edifici de la part superior del forat d’obra o recolzar-la en l’estructura inferior mitjançant vidres 
perpendiculars a la façana que actuen com a elements resistents de la façana y reben el tancament frontal, donant 
com a resultat una gran transparència i lluminositat, amb una sensació d’espai obert. Es fan servir fonamentalment 
en parts de façanes d’edificis en grans forats d’obra sense forjats intermedis, com grans entrades i/o atris d’edificis i 
zones d’aparadors de grans dimensions. 

-Façana pretesada: Són sistemes que cobreixen grans superfícies en les que no hi ha la possibilitat de tenir punts 
d’ancoratge intermedi, excepte en el perímetre de la zona a cobrir. En aquest sistema els elements estructurals es 
substitueixen per cables o rodons que es fixen i pretesen a la part superior, inferior i laterals, aconseguint formar 
una retícula. En aquesta retícula és on es disposen els elements de vidre, que s’uneixen a aquesta estructura 
mitjançant fixacions mecàniques puntuals i regulables similars a les del vidre abotonat. 

A l’esquerra vista interior de l’Estació de Cadis amb una façana suspesa.  
A la dreta vista interior de la façana pretesada de vidre de la Seu d’Endesa a Madrid 

-Façana ventilada (o de doble pell): És una envoltant constructiva formada per dos superfícies separades per una 
cavitat que és utilitzada com a canal d'aire que separa l'interior de l'exterior. Proporciona a la vegada una major 
protecció a la intempèrie i una millora del confort tèrmic interior, gràcies a la càmera d'aire que queda entre els dos 
murs. El sistema és molt versàtil ja que permet efectuar diferents tipus de ventilació, i utilitzar diversos tipus de 
materials a la façana interior, mantenint sempre la part exterior amb un aspecte independent. La ventilació d'aquest 
tipus de façanes s'efectua per convecció natural o forçada. La convecció natural es produeix per efecte xemeneia a 
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causa de l'escalfament de l'aire de la cambra, evacuant així, part de l'energia absorbida pels vidres de la fulla 
exterior. La ventilació forçada fa referència al fet que s'actua voluntàriament sobre la velocitat de convecció de 
l'aire dins de la cambra, controlant alhora el flux d'aire que entra i que surt de la càmera. 

Croquis exemple d’una façana de doble pell 

 

1.4.2 CLASSIFICACIÓ SEGONS LA SEVA POSADA EN OBRA. 

Les façanes lleugeres consten bàsicament d'uns elements verticals (muntants) i d'altres elements horitzontals 
(travessers) que donen origen a una retícula en què, bàsicament, es col·loquen vidres per aconseguir les zones de 
visió i d'entrada de llum natural, plafons opacs per aconseguir les zones cegues i elements practicables per facilitar 
la ventilació i/o la neteja de la façana. No obstant existeixen diferents sistemes de col·locació en obra: 

-Sistema convencional (tradicional/stick): aquest procediment d'execució consisteix a fabricar en taller la retícula 
estructural (els muntants i travessers, amb els seus elements de fixació i part dels accessoris). En obra es realitza 
principalment l'acoblament dels perfils per formar posteriorment la retícula on s'incorpora l'envidrament, les 
finestres i/o els panells. 

Croquis exemple de la posada en obra d’un mur cortina tradicional 

-Sistema modular: aquest procediment d'execució consisteix a fabricar al taller uns mòduls totalment acabats, és a 
dir, que incorporen els panells cecs de tancament, les finestres i el seu corresponent vidre. Generalment, l'alçada 
d'aquests mòduls coincideix amb la distància entre forjats de manera que cada mòdul té el seu propi ancoratge i és 
constructivament independent de la resta de mòduls. La realització de tots els treballs al taller repercuteix en una 
millor qualitat del producte acabat, ja que es realitza un millor control sobre els mateixos. A més, aquest sistema no 
necessita per la seva posada en obra la instal·lació de bastides per l’exterior, ja que tots els treballs s’executen des 
de l’interior de l’edifici, estimant-se una rapidesa de col·locació com a mínim tres cops superior al mur cortina 
tradicional. 

Croquis exemple de la posada en obra d’un mur cortina modular 
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2 ESTUDI 

2.1 ELS ANYS 50 I 60. NOVES FINESTRES. PRIMERS MURS CORTINA 

A la segona meitat dels anys 50 l’arquitectura espanyola comença a despertar de la llarga letargia de la 
postguerra. En un context nacional-catolicista i sense gaires contactes culturals amb l’exterior, pocs poden 
evadir-se del caire historicista de l’arquitectura oficial. Els contactes amb el racionalisme dels anys trenta s’han 
trencat i els ensenyaments acadèmics són vagament classicistes i donen l’esquena a l’evolució internacional. 

Durant aquest temps s’amplia l’oferta de les fusteries metàl·liques. S’introdueix l’alumini com a material base de 
les fusteries, deixant de banda les obres amb fusteries d’acer i es comença a  treballar amb el sistema importat 
de mur cortina. 

Al mateix temps comença la preocupació per la protecció solar. Els edificis d’oficines, que semblaven 
condemnats a costosos sistemes d’aire condicionat i a la improvisació amb tot tipus de barreres interiors 
d’eficàcia molt baixa, comencen a projectar-se amb dobles envidraments amb control solar, i alguns projectes 
introdueixen sistemes de lamel·les exteriors. 

 

FACULTAT DE DRET  

Any de construcció: 1958 

Arquitectes: Guillermo Giráldez, Pedro López Íñigo i Xavier Subías 

Ús: Docent 

Adreça: Av. Diagonal, 684 (Barcelona) 

Reconeixements: I Premi FAD d’Arquitectura (1958) 

 

La Facultat de Dret es va projectar i construir només en setze mesos com a conseqüència de les presses de les 
autoritats davant el clima d’agitació dels estudiants, els quals es volien apartar del centre de la ciutat per evitar les 
revoltes estudiantils, tot i que les informacions oficials afirmaven que es traslladaven les universitats lluny del nucli 
urbà per la manca de espai al centre de la ciutat. Així es crearia l’anomenada Nova Ciutat Universitària. Don Antonio 
Torroja, rector del centre, va fer directament l’encàrrec de l’obra a l’arquitecte Pedro López Iñigo, el qual ja era 
col·laborador de la universitat. L’encàrrec determinava un programa funcional que recollia les necessitats del 
moment de la universitat, doncs l’edifici antic no havia estat capaç de continuar donant cabuda a l’increment 
d‘estudiants. 

L’edifici representa un bon exemple del canvi de l’arquitectura pública a Barcelona després de la Guerra Civil. Va 
suposar, pel seu aspecte estètic i formal, tota una innovació i, amb el temps, una de les referències arquitectòniques 
de la ciutat, englobades dintre del moviment arquitectònic del Grupo R. 

L’única empresa que es va presentar al concurs per licitar l’obra va ser la constructora Sala Amat S.A., ja que en 
aquell temps les constructores treien el benefici de l’obra precisament en la poca definició dels projectes executius. 
En aquest cas, però, els arquitectes havien fet molt bé la feina i no hi havia detall constructiu que no estès 
perfectament detallat i pressupostat a la partida corresponent dintre de l’estat d’amidaments. 

Els autors del projecte, englobats dintre del moviment arquitectònic propiciat pel Grupo R, es van inspirar en l’edifici 
“Crown Hall” de Mies van der Rohe, construït a Chicago (EEUU) entre el 1950 i el 1956, com podem comprovar a les 
següents fotografies: 

El nus de l’ esquerre pertany a l’ edifici del Mies, “Crown Hall”, el de la dreta, a l’ aula magna de la Facultat de Dret 
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La disposició dels pòrtic de les dues façanes, que són els qui defineixen el ritme de composició del parament, són semblants, essent el de l’esquerra el corresponent al “Crown Hall” i el de la dreta a la Facultat de Dret. 

En primer lloc es disposa una vista de la façana de l’Alumni Hall, en la que s’ obté un tancament independitzat de la marcada estructura, on la horitzontalitat ve marcada per la fusteria. Tenim el mateix cas a les façanes de la Facultat. 
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Coherents amb la seva concepció racionalista de la construcció i amb el seu referent en el Moviment Modern 
Europeu van plantejar un projecte que s’articulava a partir d’una estructura metàl·lica per la rapidesa de la seva 
execució i la plasticitat que oferia deixant-la aparent a façana, i que pretenia l’ús de la prefabricació com a 
sistema per accelerar el ritme de l’obra i com a demostració de les innovacions tècniques que oferia el sector. 

I tal com es va plantejar en un inici, la previsió inicial del termini de lliurament es va complir: l’inici del curs del 
1958, com es va fer ressò La Vanguardia i el Diario de Barcelona d’aquells dies. 

L’edifici sorgeix del mig d’una àmplia zona enjardinada, conformat per una sèrie de volums desenvolupats al llarg 
de dos eixos principals, erigint-se sobre l’ eix transversal el cos més alt, i sobre l’eix longitudinal els volums més 
baixos. 

 

 

 

 

Portades de La Vanguardia del dia 21 d’octubre de 1958 i del Diario de Barcelona del 19 d’octubre de 1958 

Vista general de la Facultat de Dret 

 

 

 

 

Façana principal de la Facultat de Dret 
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Façana posterior de l’edifici

Per a la projecció de la Facultat de Dret de Barcelona és va tenir en compte que el tancament de l’edifici havia de 
ser independent de l’estructura. Aquesta estructura principal va ser metàl·lica ja que, tot i ser innovadora i més 
costosa per la racionalització del ferro en el mercat del moment, era un fet indispensable en una obra de només 
nou mesos d’execució degut a la seva obligada rapidesa d’execució. El muntatge ràpid de l’estructura permetia 
una multiplicitat dels punts de treball, podent així accelerar el ritme de l’obra. 

A les façanes de l’edifici es va aconseguir un dels propòsits de projecte, mostrar clarament la desvinculació entre 
l’estructura portant i els tancaments, formant l’estructura metàl·lica una retícula que es vol fer expressiva a 
façana quedant el buit format ocupat pel tancament.  

Les façanes es van composar mitjançant un joc de plafons cecs i obertures vidrades en els panys de façana 
compresos entre els suports de l’estructura. Des de la perspectiva històrica cal ressaltar el sistema constructiu 
aplicat: el plafó hauria d’haver estat prefabricat i format per una multicapa composta de materials 
industrialitzats però, les possibilitats de l’època segurament no varen permetre la industrialització de la 
construcció d’aquest plafó, el qual es va fer in situ mitjançant diverses capes de maó solidaritzades amb una 
malla metàl·lica, entre les quals es va col·locar un aïllant tèrmic, amb un aplacat exterior format per peces de 
gres de color blanc. 

La característica més remarcable a nivell de posada en obra és que tota la fusteria és col·locava abans de fer els 
tancaments de la fàbrica. Primer és fixava la fusteria soldant-la als perfils de l’estructura metàl·lica, a continuació 
es soldava la malla metàl·lica tant a l’estructura com a la fusteria i posteriorment es realitzaven els diferents 
gruixos d’ obra que composen el tancament. 

Fotografia que mostra la retícula formada per l’estructura metàl·lica, on s’encabiria la fusteria i les parts opaques 
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Composició dels tancaments cecs de l’edifici 

 

 

 

Des dels anys vint les finestres de fusta patien la competència de la fusteria de ferro. Els perfils laminats en 
calent eren molt més resistents mecànicament que els de fusta i permetien crear unes fusteries més esveltes i 
força més econòmiques. 

A aquesta obra la perfilaria utilitzada per les fusteries va ser de ferro laminat de la casa Mondragón, sistema que 
proveïa pràcticament la totalitat del mercat de fusteria metàl·lica de l’estat espanyol del moment. La 
característica diferencial consistia en que la perfilaria era de 45 mm de profunditat en comptes de l’habitual 
model de 35 mm. En part aquest fet venia manat per la dimensió d’alguns vidres que requerien major rigidesa de 
l’estructura i, per altra banda, es volia donar una nota de distinció dins un producte tan estès. 

Els perfils perimetrals de la fusteria metàl·lica formaven tapajunts que recollien la fàbrica i intentaven garantir 
l’estanqueïtat, amb seccions que evitaven l’entrada d’aigua. Com és habitual el perfil inferior té un sobreeixidor 
que en cas d’entrar aigua l’aboca a l’exterior. Això era especialment important en aquesta obra ja que tota la 
fusteria estava enrasada amb el parament exterior de manera que rebia tota l’aigua que llisca per la façana quan 
plou. 

Totes les fusteries permeten l’apertura, per poder facilitar la seva neteja exterior, excepte en alguns elements de 
planta baixa en les que l’accés era fàcil i es van disposar fixes. Les apertures són pivotants, en les grans fulles 
d’eix vertical i en les petites d’eix horitzontal. 

Seccions de la perfilaria utilitzada 

 

 

Fotografia de l’estat actual del perfil de la fulla 
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Vista exterior i interior d’un mòdul amb tres parts fixes, dos finestres pivotants d’eix vertical i una finestra pivotant d’eix horitzontal 

 

 

 

 

Va ser innovador el sistema emprat per accionar els tancaments de més difícil accés, es tractava d’un 
accionament a distància anomenat “Teleflex” que consistia en un torn que a través d’un cable enfundat amb 
juntes tòriques accionava un braç que tancava la fulla de la finestra. Al poc temps es van anar substituint aquests 
comandaments ja que amb la força de l’aire que incidia en les finestres s’anaven obrint soles. 

Els rivets estaven previstos de fusta recoberta d’alumini per tal de donar rigidesa a aquest metall, però finalment 
es van col·locar uns perfils d’alumini d’un gruix superior i uns plecs suficients per evitar les deformacions, 
agilitzant així la posta en obra, fixats mecànicament als perfils de la fusteria. L’acabat del rivet, anoditzat en color 
plata, contrasta amb el color negre de les fusteries. 

Fotografies de diferents manetes que han anat substituint el mecanisme original 

Instantània del rivet d’alumini amb fixacions mecàniques 
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Les fusteries exteriors es van envidrar amb una lluna monolítica transparent de 6/8 mm, model Cristañola de 
Cristaleria Española S.A., adoptant-se unes dimensions que permetien la seva manipulació i col·locació sense 
elements d’elevació. 

Publicitat de la lluna Cristañola a La Vanguardia del 30 de novembre de 1965 

Per intentar evitar el soroll dels cotxes i l’assolellament de la façana de l’avinguda Diagonal es van fer unes 
finestres més petites, a costa de treure vistes des de l’interior de l’edifici. Només les que donen a l’escala tenen 
l’ampit baix. 

Alçat principal de l’avinguda Diagonal 

Diferents materials que composen la façana 
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Secció vertical per finestra estreta                                     Secció horitzontal de trobada entre finestra i pilar metàl·lic   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secció vertical per finestra de doble element amb ampit 
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Les obertures de façana venien equipades amb persianes de lamel·les horitzontals orientables tipus Gradulux 
com a filtres solars. Es van considerar imprescindibles ja des de la fase de redacció del projecte i per tant calia 
incloure-les en aquelles obertures orientades al sud, a l’est i algunes de l’oest.  

Vista exterior i interior de mòduls de fusteria amb persianes Gradulux per l’interior 

Publicitat de l’època de les persianes Gradulux al diari La Vanguardia. La primera correspon a la tirada del 24 de novembre de 1956 i la 
segona al 15 de febrer de 1959 

En aquest projecte, segurament pel fet d’utilitzar solucions constructives adquirides d’una construcció importada de 
països més avançats (arquitectònicament parlant) adaptades al nostre entorn tecnològic, no es van resoldre amb 
garantia d’èxit tots els detalls: el nombre de juntes és molt elevat, creant molts ponts tèrmics i acústics, i dificultant 
l’estanqueïtat. 
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Diferents juntes entre diversos materials 

Tampoc és va instal·lar cap tipus de condicionament d’aire, només la calefacció per plafons radiants. Aquest fet 
lligat a l’elevat número de ponts tèrmics, a una fusteria encara sense evolucionar i a un vidre simple, va provocar 
que hi haguessin zones on les temperatures interiors eren molt elevades, tot i l’intent insuficient de sufragar-ho 
amb les persianes interiors. 

 

EDIFICI SEU DE LA PIRELLI 

Actualment: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de 
Catalunya 

Any de construcció: 1958 

Arquitecte: Eusebi Bona 

Ús: Oficines 

Adreça: Gran Via 612-614 (Barcelona) 

 

Eusebi Bona, l’arquitecte d’aquest edifici, va ser considerat durant gran part de la seva trajectòria un arquitecte 
classicista. A mida que avançava la seva carrera en va conservar el classicisme, però va apaivagar la primitiva 
estridència. Es va anar adaptant a la creixent disponibilitat de ferro i de pòrtland i va anar canviant els seus criteris, 
fins al punt d'haver de deixar de banda el repertori acadèmic, el qual ja no s'avenia amb les noves tècniques que 
permetien construir espais més amples i lluminosos amb menys columnes i parets mestres, i emprant estructures 
més lleugeres. És així com es projecta aquest edifici: la seu de Pirelli. 

Vista frontal de la façana principal



ESTUDI HISTÒRIC I ANALÍTIC DE LES FAÇANES AMB TANCAMENTS DE VIDRE A LA CIUTAT DE BARCELONA I LA SEVA ÀREA METROPOLITANA 
 

35 

Aquest edifici es va construir amb una estructura de formigó armat, donant forma una retícula exterior entre 
pilars i forjats en un mateix pla, formant un pla de façana de 7 plantes de les 10 que té l’edifici, amb una amplada 
d’aproximadament 39,50 m. En un segon pla, i independent de l’estructura, es va col·locar el tancament. 

La fusteria es va realitzar amb perfilaria d’acer i vidre simple, formant grans fulles pivotants d’eix horitzontal 
sobre un ampit ceràmic amb marbre. 

Planta de l’edifici 

Façana de l’edifici, amb la retícula de formigó armat 

Buits formats per la retícula de l’estructura, amb el tancament en un segon pla 

A l’esquerra Instantània des de l’interior mostrant els pilars i la finestra. A la dreta vista interior de la finestra oberta, amb la seva maneta 
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Encreuament a nivell de forjat, que permet visualitzar el doble pla, essent l’exterior el format per la retícula estructural i el pla interior el 
format per l’ampit i la fusteria 

 

 

 

 

Aquest tipus de tancaments, tant pels materials emprats com pel sistema constructiu, presenten grans 
problemes d’estanqueïtat, aïllament tèrmic i acústic, i de seguretat, tal i com veurem també amb l’ Escuela 
Técnica de Aparejadores de Barcelona (ETAB) presentada més endavant (pàg. 51). 

El control solar i lumínic de les obertures es va intentar pal·liar amb unes cortines venecianes interiors, tipus 
Gradulux. 

Fotografia exterior que mostra les persianes 

Fotografia interior de les persianes 
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EDIFICI MONITOR 

Any de construcció: 1957-1958 

Arquitecte: Francesc Mitjans 

Ús: Oficines 

Adreça: Tuset, 8 (Barcelona) 

 

Aquest edifici d’oficines construït entre mitgeres, presenta una façana estèticament molt similar a obres futures 
executades amb murs cortina. Contempla una façana lleugeríssima on a la façana només hi ha un muntant 
vertical estructural metàl·lic que passa per davant del forjats, formant una retícula amb buits rectangulars molt 
grans on es col·loca la fusteria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia de la façana principal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secció vertical de l’edifici 
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La modulació d’aquesta fusteria es va estudiar amb deteniment a la fase de projecte, on es van estudiar diferents 
possibilitats de modulació de cada element. 

Finalment la modulació escollida va ser la de finestres de quatre mòduls en ample i tres en alçada, essent la 
franja superior e inferior fixes, i a la franja intermèdia fixes els dos mòduls centrals i practicables els dels extrems. 

Plànols de l’estudi de possibilitats de modulació, amb dos, tres, quatre o cinc mòduls en amplada per element.  

 

 

 

 

Modulació de façana 
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Aquest edifici aporta diverses novetats respecte l’arquitectura de les façanes de l’època: 

-l’estructura exterior vertical que suporta els mòduls de fusteria no es va executar amb formigó armat, com els 
casos anteriors, sinó que és un element metàl·lic independent el que transmet les càrregues de vent als forjats. 
L’estructura vertical principal es troba en un pla interior, no es presenta alineada amb la façana. 

-la fusteria que es va col·locar era fabricada amb perfils d’alumini, molt lleugera, trencant amb el costum habitual 
de construir amb fusteria de ferro. No obstant el vidre que es va col·locar encara era monolític, essent una lluna 
trempada Securit. 

-no existeix un ampit d’obra, sinó que es la mateixa fusteria la que arriba fins al terra, existint un únic sistema 
constructiu a la façana. 

Pocs anys després van començar a comprovar-se vicis a la façana. Els mòduls de fusteria, que estaven fixats 
lateralment als perfils metàl·lics verticals de façana i horitzontalment, tan superior com inferiorment, 
directament als forjats, presentaven separacions respecte aquests elements perimetrals, tal com va denunciar la 
Comunitat de Propietaris l’any 1963, només cinc anys després de la finalització de l’edifici. 

 

 

Informe sol·licitat per la Propietat respecte els problemes de façana, de 15 de juny de 1963 

                         Planta de l’edifici 
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Informe sol·licitat per la Propietat respecte els problemes de façana, de 23 de juny de 1964. 

 

S’hauria d’haver tingut en compte durant l’execució que al tancament d’aquesta façana coincideixen materials 
amb comportaments totalment diferents: formigó armat als forjats, acer al muntant vertical exterior i alumini i 
vidre a la fusteria exterior. 

Així com el muntant vertical d’acer sí que es va col·locar de forma discontinua i independent a cada planta, per 
no acumular tensions a tota l’alçada de l’edifici, a l’hora de col·locar la fusteria exterior no es van tenir aquestes 
consideracions: es va ancorar directament sobre el forjat i sobre el perfil metàl·lic vertical. Quan els materials van 
començar a tenir els moviments propis de dilatació degut a l’assolellament i a les diferents càrregues que 
suportaven, la fusteria va fletxar, formant-se escletxes de separació respecte els forjats de diferents magnituds: 
des de 1 mm fins a 12 cm, creant-se entrades d’aigua i aire a l’interior. A mes, aquests moviments de la fusteria 
van provocar que els vidres entressin en contacte amb els perfils d’alumini de la pròpia fusteria i es trenquessin. 

Una junta elàstica perimetral a la fusteria, juntament amb ancoratges de fixació que permetés el lliure moviment 
dels diferents materials, segurament hauria estalviat molts problemes a aquesta façana. 

Posteriorment, a l’any 2011, es va fer una rehabilitació total de la façana, on no es van mantenir ni la mateixa 
modulació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          Fotografia de l’estat actual  
de la façana, un cop rehabilitada 
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EDIFICI D’HABITATGES C. Enric Granados cantonada amb c. Mallorca 

Any de construcció: 1958 

Arquitecte: Guillem Cosp i Vilaró 

Ús: Residencial 

Adreça: C. Enric Granados cantonada amb c. Mallorca (Barcelona) 

 

Aquest edifici d’habitatges es troba situat en un xamfrà de l’Antiga Esquerra de l’Eixample.  Si bé aquest edifici 
no destaca ni per la seva distribució, ni pels materials estructurals o de tancament, si que ho fa pel tractament de 
la llum solar.  

Incorpora una novetat respecte als mètodes de protecció solar del moment. A l’època era més habitual col·locar 
persianes, o inclús gelosies de lamel·les horitzontals orientables (com veurem per exemple en l’Edifici 
d’habitatges de Johan Sebastian Bach, 7 – pàg. 44), essent el bastidor fixe, col·locades davant de les fusteries. En 
aquest cas, a més dels bastidors fixes, s’afegeixen a la façana també bastidors mòbils, essent la gelosia –en 
aquest cas de lamel·les fixes, per la complexitat del sistema en aquell moment- corredissa. 

 

Estat actual de la façana de l’edifici 

Les gelosies es van col·locar damunt d’un ampit d’obra. Els bastidors fixes es van situar davant de la fusteria d’acer 
en les zones de la sala d’estar, on el tancament de la sala coincideix amb el pla de façana. Les mòbils, en canvi, es 
col·locaren a les zones de terrasses, permetent la visual amb el carrer, al mateix cop que amb el bastidor mòbil es 
podia gaudir de més intimitat i una major protecció solar mantenint la ventilació. 

La innovació d’aquest sistema va ser aprofitat per l’empresa promotora per incloure-ho a la seva publicitat com a 
“Persianas metálicas de doble acción y correderas”. 

Aquest sistema mòbil s’ha tornat a executar amb més intensitat aquesta última dècada, com podem veure, per 
exemple, a l’edifici d’habitatges Illa de la llum, dels arquitectes Lluís Clotet i Ignacio Paricio, al barri Diagonal Mar de 
Barcelona. 

Anunci a La Vanguardia, el 27 de desembre de 1958 

 

 

 

 

 

 

 

Edifici d’habitatges Illa de la Llum 
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BANCO COMERCIAL TRANSATLÁNTICO 

Actualment: Deutsche Bank 

Any de construcció: 1957-59 

Arquitecte: Santiago Balcells 

Ús: Oficines 

Adreça: Av. Diagonal, 446, cantonada Passeig de Gràcia (Barcelona) 

 

A final de la dècada dels 50 es va construir aquest edifici en alçada, formant una retícula amb l’estructura de 
formigó armat similar a l’abans comentat Edifici Pirelli (pàg. 34) o l’Escola d’Aparelladors (es comentarà 
posteriorment a la pàg. 51) , omplint els buits amb uns ampits d’obra i una fusteria en un segon pla. 

Ens trobem encara a una època on les entitats bancàries construeixen els seus edificis amb aparença pesada, 
sòlida, per a donar una imatge de seguretat. 

Aquest edifici introdueix una evolució en les fusteries i envidraments utilitzats. En primer lloc, la fusteria, 
d’alumini d’extrusió, es importada pel taller encarregat de la instal·lació (Folcrá) a l’empresa Kawneer, que tot i 
ser americana fabricava a Alemanya els perfils d’aquest sistema per a la distribució europea. Ens trobem davant 
d’una sèrie amb un sistema de juntes i ferramentes que garanteixen unes millors garanties a la permeabilitat a 
l’aire, estanqueïtat a l’aigua i resistència al vent. En aquest cas els mòduls de fusteria, col·locats sobre l’ampit, 
tenien una estreta finestra inferior d’apertura abatible a l’interior d’eix horitzontal, amb un gran finestral 
superior pivotant d’eix vertical. 

Publicitat del moment corresponent al Banco Transatlántico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia interior de la finestra  

 

 

Instantània de l’edifici al 1973 
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En segon lloc, l’envidrament utilitzat ja és un doble envidrament, incolor. Són els inicis del doble envidrament, 
anomenat comercialment a l’època per Thermopane, que permet passar d’un coeficient de transmissió tèrmica 
de 5,7 W/m2K del vidre simple a un valor de 3 W/m2K d’aquest doble vidre. 

Interiorment, tot i l’avantatge que suposava la col·locació del doble envidrament, es va decidir col·locar unes 
cortines interiors per pal·liar l’excés de llum natural i, sobretot, de radiacions tèrmiques. Aquesta cortina 
veneciana de làmines molt primes, tipus Microlux de la casa Gradulux, es col·locava entre les dos llunes del doble 
envidrament. 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

Publicitat del doble envidrament a La Vanguardia del 14 de juliol de 1967           Anuncis a La Vanguardia del 8 de juny de 1960 i del 24 de març de 1959, respectivament, corresponents a la casa comercial instal·ladora de les cortines interiors
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Al 1993 l’edifici va patir una rehabilitació integra de la façana, retirant tot el sistema de fusteries existent i 
eliminant els ampits, col·locant una única peça de vidre fixe a cada buit de la retícula de la façana. 

Estat actual de l’edifici 

 

EDIFICI D’HABITATGES Johann Sebastian Bach, 7 

Any de construcció: 1957-1960 

Arquitecte: Josep Antoni Coderch de Sentmenat 

Ús: Residencial 

Adreça: Johann Sebastian Bach, 7 (Barcelona) 

Reconeixements: Premi FAD d’Arquitectura (1960) 

 

En Josep Antoni Coderch de Sentmenat va ser l’arquitecte d’aquesta obra. Essent un dels fundadors del Grupo R i 
integrant de la primera Junta Directiva (1951), Coderch va formar part de la primera generació de postguerra, els 
quals volien una nova arquitectura seguint els passos d’Europa, abandonat els historicismes i les solucions 
constructives predefinides. Coderch, però, també fugirà de la imatge de modernitat i definirà el seu camí a 
l’arquitectura tradicional, sàvia per necessitat, sàvia a base de errar i millorar, l’única autèntica per a ell. Pensar cada 
construcció fent servir la raó, pensant en el que és fonamental. “No fer una arquitectura de revistes”, va dir ell, “sinó 
per les persones”. I es així com neix aquest projecte. 

Aquest edifici d’habitatges, amb planta quadrada i pati central, sense mitgeres, té com a objectiu obtenir llum 
natural i ventilació exterior a totes les estades. En aquest cas s’aconsegueix fins i tot als banys. No obstant continua 
essent primordial a un edifici d’habitatges el fet de gaudir d’intimitat i de protecció solar. Es per aquesta raó que a 
totes les façanes, tant les de carrer com les del jardí del pati posterior, es col·loquen unes gelosies amb lamel·les 
horitzontals orientables. Aquesta gelosia va col·locada sempre en el pla de façana, aconseguint una planor de les 
façanes quan les lamel·les estan tancades.  

Planta tipus
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Alçats lateral i principal de l’edifici 

 

L’estructura és de parets de càrrega perpendiculars al carrer provocant dos situacions diferenciades: les façanes 
laterals són més cegues, amb finestres petites enrasades a la part exterior del mur, i les façanes frontals són més 
permeables a la llum i la ventilació.  

 

 

Façana Principal                       Façana Posterior                  Diferents perspectives de les tribunes
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Així doncs, hi ha dos disposicions diferents de col·locació de les gelosies de lamel·les: a les façanes laterals les 
gelosies van col·locades just davant de les fusteries, mentre que a la façana principal i la posterior -són 
simètriques- la gelosia tanca una galeria longitudinal que permet, en obrir la fusteria corredissa del saló, 
incorporar aquesta terrassa a la sala d’estar, gaudint de la privacitat i al mateix temps de la ventilació que 
garanteix la gelosia. Aquestes galeries acaben en planta en forma triangular, formant unes tribunes, que són els 
únics llocs de les façanes que permeten una visual directe amb el carrer degut a que no tenen gelosia, sinó una 
barana de vidre, tot i que el tema de la protecció solar i intimitat està també solucionat amb un tendal de lona 
plastificada. 

 

 

 

 

 

 

 

Vista exterior de les tribunes                                                                                                  Vista interior de la tribuna 
Croquis de la zona de tribunes  
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Les gelosies exteriors es van executar amb lamel·les de fusta amb els bastidors d’acer i uns mecanismes que 
permetien la seva orientació horitzontal, tot pintat en color blanc. 

 

 

 

 

 

 

Pressupost parcial de la gelosia exterior         Estat actual de les lamel·les col·locades inicialment a l’edifici                  Mecanisme que permet l’orientació de les lamel·les
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Fins i tot al pati central es van tancar les obertures amb gelosies de lamel·les, segurament provocat més per un 
fet d’igualar tots els tipus de tancament que no pas per la seva utilitat, en ser un pati de poc perímetre i molt 
vertical. 

Les fusteries exteriors, interiors a la gelosia, també es van executar en fusta. Tot i ser un moment on ja es 
construeix amb fusteries d’acer, es de suposar que s’executen amb fusta per mantenir un mateix criteri del 
material de la fusteria i de la gelosia exterior. 

Memòria del projecte 

 

 

 

 

 

 

 

Vista del pati interior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vista conjunta de la fusteria interior i de 
la gelosia exterior 
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Com hem vist amb anterioritat al saló existeixen uns conjunts amb una porta corredissa que permet incorporar la 
terrassa al saló interior. Aquesta fulla corredissa, també de fusta, anava penjada amb uns mecanismes de ferro 
que permetien desplaçar-la just davant d’un pany cec, fet que va provocar que aquestes zones s’haguessin 
d’avançar els cantells de forjat per allotjar les guies dels tancaments corredissos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secció horitzontal de la porta del saló       Secció vertical de la porta del saló i de la fulla corredissa 

Vista interior del saló, amb la fulla corredissa 
desplaçada 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pany cec que allotja la fulla corredissa quan està oberta 
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La singularitat d’aquest edifici d’habitatges, remarcada per l’aprofitament de la llum sense menysprear la 
intimitat del propietari, el va fer distingit amb un Premi FAD d’Arquitectura de l’any 1960. 

 

Notificació a l’arquitecte del Premi FAD 

Actualment s’ha fet una rehabilitació de la façana principal, substituint totes les lames de fusta per unes noves de 
PVC, mantenint les antigues a les façanes laterals. 

Estat actual de l’edifici 
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ESCUELA TÉCNICA DE APAREJADORES DE BARCELONA (ETAB) 

Actualment: Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona (EPSEB) 

Any de construcció: 1957-1961 

Arquitectes: Eusebi Bona i Puig, Pelayo Martínez i Paricio, i Josep Maria Segarra 

Ús: Docent 

Adreça: Av. Doctor Marañón, 44-50 (Barcelona) 

 

Seguint amb la intenció de treure les universitats del centre de Barcelona per part de les autoritats es va 
projectar aquest edifici a la zona que s’anomenaria “Sector Técnico-Artístico del Nuevo Núcleo Universitario de 
Barcelona”, que abastava la pròpia Escola d’Aparelladors, l’Escola d’Arquitectura, la de Belles Arts i l’Aula Magna 
i Museus. 

Eusebi Bona, aquest cop amb Martínez i Paricio y Josep Maria Segarra, va projectar aquest edifici de forma molt 
semblant a l’abans esmentat Edifici Pirelli (pàg. 34): una estructura independent amb forjats unidireccionals i 
jàsseres i pilars de formigó armat formant una retícula exterior coincidint en un mateix pla a la façana, col·locant 
unes fusteries de ferro als buits. 

Vista aèria de l’Escola d’Aparelladors, amb la construcció de l’Escola d’Arquitectura al seu costat 

Fotografia durant l’execució de l’edifici el maig del 1960 

Fotografia del 24 d’octubre de 1960, amb la façana de l’edifici acabada 



 ESTUDI HISTÒRIC I ANALÍTIC DE LES FAÇANES AMB TANCAMENTS DE VIDRE A LA CIUTAT DE BARCELONA I LA SEVA ÀREA METROPOLITANA 52 

Aquest edifici seria ampliat a principis dels 70 amb un segon edifici contigu. 

En un principi, segons podem observar al mateix projecte arquitectònic, es pensava en modular les fusteries de 
façana de forma que tinguessin una finestra abatible a l’interior d’eix horitzontal en la banda superior i una 
finestra de guillotina inferior, tal com podem observar tant als plànols de façana com al Quadre de Preus 
Descompostos. A més, el material projectat per les fusteries exteriors era fusta, a diferència del que finalment es 
col·locaria. 

 

Quadre de preus descompostos del projecte executiu. La partida 3-III correspon a la fusteria exterior de façana 
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Alçat del projecte executiu, amb les finestres modulades de forma diferent a com finalment s’executarien 

Finalment la fusteria tipus col·locada va ser un element que presenta una fulla abatible cap a l’interior d’eix 
horitzontal a la banda superior, dos fulles practicables en una banda intermèdia i un fixe inferior. 

Alçat Est i Oest amb els diferents tipus de mòduls de fusteria executats 

 

 

Fusteria tipus de l’edifici 
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També es comprova en un pressupost que es va fer per l’obra com es van valorar dos alternatives reals de 
materials per a les fusteries: acer i alumini, sense tenir en compte la fusta del projecte inicial. El preu de la 
partida de la fusteria d’alumini dobla el valor de la fusteria d’acer, el que ens fa suposar que l’elecció es va fer 
tenint en compte el pressupost, no pas la millor solució tècnica. 

 

Pressupost pel subministrament i col·locació de les fusteries, tant d’alumini com d’acer 

Les fusteries d’acer que es van instal·lar eren del tipus Mondragon, sovint utilitzades a aquesta època, amb vidre 
monolític incolor de 6 mm d’espessor. Exteriorment es va col·locar una persiana maniobrable des de l’interior amb 
la intenció de reduir l’assolellament directe. 

 

Perfils de la finestra 

 

 

 

En aquest cas els ampits de les finestres, a diferència de l’Edifici Pirelli, van ser revestits amb xapa, solució molt més 
innovadora, col·locada sobre un tancament ceràmic amb càmera, sense cap aïllament addicional.  

Aquest tipus de construcció va continuar presentant una àmplia col·lecció de ponts tèrmics, sobretot en la unió de la 
pell exterior i l’estructura principal, degut a que també és exterior, juntament amb grans problemes d’estanqueïtat, 
aïllament tèrmic i acústic, i de seguretat, principalment. 
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Al llarg del temps la façana d’aquest edifici ha gaudit de diverses actuacions. Una de les primeres actuacions que 
es va fer fou la instal·lació d’aparells de climatització. Les fusteries i l’envidrament col·locats tenien una gran 
transmissió tèrmica a l’interior, essent necessària l’aportació artificial de fred. En les següents fotografies 
comprovem com amb només una dècada de diferència apareixen a la façana instal·lacions d’aire condicionat. 

La primera instantània correspon al moment de la inauguració (1961), mentre que la fotografia inferior està pressa aproximadament una 
dècada després (1972) 

Les diverses actuacions realitzades a la façana han permès fer diversos estudis sobre les millores incorporades. En 
concret hi ha un estudi (1) que ens mostra l’evolució entre diferents materials amb els següents resultats: 

a) A les fusteries de la Biblioteca es va canviar el vidre inicial de planta 1 per un doble envidrament format per dues 
llunes incolores de 4 mm amb càmera d’aire intermèdia de 12 mm, mantenint la mateixa fusteria d’acer inicial. 

L’estudi tèrmic ens mostra com els fluxos (w/m2) corresponents als dos vidres mantenen la mateixa traça, amb la 
diferència que el vidre doble es comporta millor reduint les pèrdues de calor quan la temperatura exterior és més 
baixa –durant les nits- i, en canvi, quan la temperatura exterior és més alta els dos vidres tenen pràcticament el 
mateix comportament. 

b) Posteriorment es va decidir el canviar les fusteries d’acer per unes noves fusteries d’alumini, amb perfils de 
poliamida per a ruptura de pont tèrmic al marc i amb fulla oculta, col·locant un doble vidre de seguretat, format per 
dos vidres laminars incolors 3+3 mm i una càmera d’aire de 10 mm intermèdia. 

 
 

(1) ESTUDIO TÉRMICO DEL EDIFICIO DE LA EPSEB (UPC) MEDIANTE CERTIFICACIÓN CON CALENER Y ESTUDIO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 
MEDIANTE LIDER – 2010 - Nuria Barriuso i Sandra Boned 
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En aquest cas veiem com la millora del flux és constant durant les vint-i-quatre hores del dia, obtenint una 
reducció d’una mitjana al voltant de 20 W/m2. 

Aquesta millora respecte al punt a) i, sobretot, respecte a la fusteria inicial d’acer amb vidre monolític es poden 
resumir en dos punts: millora de prestacions del sistema de fusteria, i millora de prestacions del vidre (col·locació 
de càmera d’aire i augment de la massa del vidre). Aquesta evolució de materials i sistemes les anirem veient 
incorporades en futurs edificis més contemporanis. 

Actualment l’edifici presenta unes fusteries amb la mateixa modulació que els elements de la façana inicial, amb 
perfils d’alumini lacat i doble envidrament, havent utilitzat una sèrie de fusteria amb fulla oculta, fet que 
presenta una igualtat estètica des de l’exterior tant dels mòduls fixes com dels mòduls practicables, i que conté 
uns perfils de poliamida al marc per complir la funció de ruptura de pont tèrmic. 

Estat actual de la façana nord, amb les fusteries de la sèrie N’EPURE de Technal 

EDIFICI D’HABITATGES Johann Sebastian Bach, 28 

Any de construcció: 1960-1962 

Arquitecte: Ricardo Bofill 

Ús: Residencial 

Adreça: Johann Sebastian Bach, 28 (Barcelona) 

 

El fet de comentar aquest edifici, situat entre dos mitgeres laterals i una posterior,  no es degut a una execució 
material diferent, sinó a una evolució del concepte de disseny de les façanes. 

En Ricardo Bofill va projectar aquest edifici d’habitatges, a l’inici de la seva carrera professional, tenint en compte 
dos conceptes importants.  El primer era el de donar-li la mateixa importància a la façana principal i a la posterior. 
No es va intentar amagar la façana posterior sinó que se li va donar un aspecte de façana principal. 

Alçat principal de l’edifici             Fotografia de la façana principal de l’edifici 
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Planta tipus de l’edifici 

Fotografia de la façana posterior de l’edifici

 

 

 

 

 

L’altre aspecte important era la cerca de la llum, de la mateixa forma que el construït a pocs metres i abans 
esmentat Edifici d’habitatges al número 7 del mateix carrer (pàg. 44). En lloc de plantejar l’habitual pati 
compartit amb els edificis laterals, amb entrada de llum zenital, es va plantejar una planta amb un pati esbiaixat 
orientat cap al sud per un major aprofitament de la llum solar i portar-la fins al fons dels dormitoris i del saló 
(living). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudi d’assolellament inclòs al projecte arquitectònic 
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Es per aquesta raó que les fusteries exteriors -encara de ferro tot i l’existència de les fusteries d’alumini des 
d’una dècada abans- es col·loquen de terra a sostre. La fusteria, realitzada amb perfils molt subtils, es va dividir 
en elements molt estrets i alts, on un de cada dos són practicables, essent l’altre fixe, però tot i així no es van 
col·locar baranes de seguretat degut a la proximitat dels muntants verticals. 

Al mateix cop, a la façana principal es va intentar donar una privacitat i una protecció solar amb dos materials 
diferents. D’una banda es va construir una gelosia ceràmica i d’altre es van col·locar unes persianes corredisses 
de lamel·les horitzontals i fixes de fusta, amb una doble guia que permetia la superposició del conjunt. A més, 
part de les gelosies centrals s’amagaven darrera de la gelosia d’obra.  

 

 

 

Vista de la fusteria des de l’interior d’un dormitori, cap a la façana posterior              Fragment de la façana amb la gelosia ceràmica i la gelosia de lamel·les de fusta          Guies pel desplaçament de la gelosia de lamel·les de fusta 
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Actualment s’han substituït les persianes de lamel·les per altres més noves, mantenint, però, el mateix material 
(la fusta) i canviant mínimament la modulació. 

Estat actual de la façana principal de l’edifici 

Fragment de la façana actual 

SEU DEL COL·LEGI OFICIAL D’ARQUITECTES DE CATALUNYA (COAC) 

Any de construcció: 1958-1962 

Arquitecte: Xavier Busquets Sindreu 

Ús: Oficines 

Adreça: Plaça Nova, 5 (Barcelona) 

 

Xavier Busquets va ser el guanyador d’un concurs amb dues convocatòries per projectar la seu del Col·legi Oficial 
d’Arquitectes de Catalunya a Barcelona.  La primera ronda la va guanyar amb un edifici d’un sol cos amb un 
revestiment de mur cortina a tot el seu perímetre. Per la ronda final, promoguda degut a un canvi d’Ordenances de 
1958, va presentar un projecte amb un cos baix ajustat al perímetre del solar, trapezoïdal, amb una torre a sobre de 
8 plantes d’alçada, ocupant només la part del fons del solar, que va resultar també guanyador i seria el projecte que 
finalment s’executaria. 

Tot i ser l’arquitecte Xavier Busquets el guanyador final, va fer l’encàrrec a cada un dels altres equips participants 
l’interiorisme de cada planta. 

 

Comunicació de la resolució del concurs d’adjudicació del projecte 
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Secció vertical 

 

 

 

 

 

 

Planta 2, seccionant horitzontalment els dos cossos                        Croquis corresponent al projecte guanyador de la segona ronda 
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Aquest edifici juntament amb la torre d’oficines de SEAT (1962, César Órtiz-Echagüe) van ser els primers edificis a 
Barcelona a incorporar a les seves façanes el mur cortina, tecnologia importada gràcies al creixement econòmic 
estatal del moment i a la modernitat del moviment arquitectònic. 

Façana de l’edifici un cop acabat a l’any 1962 

Fotografia de la façana de mur cortina, amb el friso de Picasso a primer pla 

El fet de construir una façana tan moderna dintre del centre històric de Barcelona, envoltada d’edificis antics, a més 
del friso espectacular de planta baixa dissenyat per Pablo Picasso (i executat per l’artista noruec Carl Nesjar), va 
donar molt que parlar a l’època, tal com podem veure a diferents publicacions de l’època. 

Vista aèria de l’edifici i el seu entorn 

A l’esquerra, portada de La Vanguardia, el 29 de maig de 1962. A la dreta, acudit publicat a El Correo Catalán, l’1 de maig de 1962 
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El bloc alt, que es va realitzar amb estructura metàl·lica, disposava els pilars a l’exterior de la façana, dividint 
l’espai horitzontal entre pilars en quatre mòduls. Verticalment cada planta es va dividir en dos mòduls, un de 
visió i un opac. 

Alçats de l’edifici 
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Fotografia que mostra la modulació del mur cortina 

 

 

 
Instantània presa durant l’execució de l’estructura metàl·lica                                    Instantània presa durant l’execució del tancament de façana                   
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Es va disposar un ampit fixe de rajoles de vidre pintat (amb un to verdós) de 10/12 mm d’espessor amb una xapa 
de fusta (“tàblex”) foradada i pintada de color morat, que a més de, en compondre’s amb el verd del vidre deixar 
veure el color gris que es volia, evitava les radiacions degudes a una forta insolació. A més es va col·locar un 
panell aïllant interior (“Porexpan”) de 15 mm, subjectat a la fusta de l’interior, per proporcionar aïllament tèrmic. 

A les zones de visió es van instal·lar dos tipus de finestres: els dos mòduls laterals amb finestres de guillotina que 
s’obrien per davant de l’ampit i els dos centrals estaven equipats amb finestres abatibles a l’interior d’eix 
horitzontal superior, fet que facilitava la neteja exterior. 

 

 

 

 

Secció vertical del mur cortina 

 

 

 

 

Secció horitzontal entre pilars de la façana 

 

 

 

 

 

Secció horitzontal de detall del mur cortina, corresponent la secció superior a la franja de visió 
(essent la de l’esquerra la finestra de guillotina i la de la dreta la finestra abatible) i la secció 
inferior a la franja opaca 
 

 

Secció vertical de detall del mur  
cortina tallant una finestra de guillotina 
 

 

Secció vertical de detall  
del mur cortina tallant una finestra abatible
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Les fulles eren de fusta però estaven folrades en els punts delicats amb làmines de xapa, essent de llautó cadmiat 
els reforços de les finestres de guillotina i de ferro galvanitzat els de les finestres abatibles, que permetien la 
manipulació i facilitava l’estanqueïtat. Estaven proveïdes de doble envidrament incolor. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fotografia interior de la finestra abatible           Fotografia exterior de la finestra abatible

Instantània interior on es pot visualitzar la modulació interior entre pilars verticals i l’apertura de les finestres centrals 
 

Pressupost d’un industrial per a l’execució de la façana 
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Per al muntatge del tancament de façana es van fer servir bastides penjades per l’exterior des de la planta 
coberta. 

Fotografia durant els treballs d’execució de la façana, realitzats amb ajut de bastides penjades de la planta coberta 

L’edifici confiava la seva climatització a un sistema d’aire condicionat centralitzat que pal·liava el deficient 
aïllament tèrmic, tot i que a l’interior de les finestres es van col·locar unes persianes interiors de lamel·les 
horitzontals orientables, tipus Gradulux. 

Fotografia de l’exterior on es visualitzen les cortines interiors 

A la façana d’aquest edifici, el fet de disposar mòduls més estrets que amples, juntament amb l’estructura vertical 
vista, es provocava que estèticament s’inspirés una verticalitat de la torre. Aquest fet va desaparèixer nou anys 
després quan una actuació a la façana, dirigida pel Sr. Alfonso Milà, va col·locar unes plaques de fibrociment 
(Uralita) a les zones opaques, que encara avui dia resten col·locades, marcant les línies horitzontals de la façana, per 
evitar les condensacions que es formaven a la zona opaca de la façana. 

A la instantània de l’esquerra podem comprovar la façana original, tota de vidre, mentre que a la dreta ja s’han col·locat els panells de 
fibrociment segons l’actuació de 1971 

 

Secció horitzontal per la banda opaca amb el panell de fibrociment Placa de fibrociment superposada a la franja opaca 
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EDIFICI D’HABITATGES MITRE 

Any de construcció: 1959-1964 

Arquitecte: Francesc J. Barba Corsini 

Ús: Residencial 

Adreça: Ronda General Mitre, 3-13 (Barcelona) 

 

L’edifici Mitre va ser una aposta innovadora a finals dels 50 per diversos motius, tant financers (habitatges de 
renda limitada promoguts per inversors no professionals, gestionats pel propi arquitecte davant de la manca de 
treball del moment), urbanístics (un edifici aïllat en una ciutat i un context acostumat a edificis amb mitgeres i un 
plantejament intensiu de serveis comuns en planta baixa) i tècnics (organització de l’espai radical, diversitat de 
formes d’ús amb el recurs d’envans mòbils, progressista en la imatge, composició neoplàstica basada en la 
lleugeresa d’alguns materials...). 

Inicialment es van estudiar dos possibilitats, executant-se l’opció d’un sol bloc paral·lel al carrer posterior, en lloc 
de la solució de dos edificis independents de diferents alçades.  

Plànol corresponent a les dos solucions inicials estudiades, executant-se finalment la solució B 

Estudi d’assolellament de les dos solucions estudiades 

 

La solució que es va executar estava formada per una repetició de set cossos idèntics al voltant de caixes d’escales. 

Planta de distribució dels set cossos formant un sol edifici 
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No obstant els habitatges que s’organitzaren a tot l’edifici van ser molt diversos: des d’estudis amb un sol espai 
fins a habitatges amb quatre o cinc dormitoris, amb un total de 298 habitatges. 

Planta general confeccionada a partir de les plantes corresponents als pisos 3, 4, 6, 7, 9 i 10 

Secció longitudinal 

 

 

Aquesta diversitat d’habitatges diferents es mostra a la façana principal. Cada tres plantes hi ha darrera agrupacions 
de tres habitatges per planta i nucli, i això comporta una continuïtat del tancament envidrat. En canvi, la resta de 
plantes amb dos habitatges cada una, disposen d’unes amples terrasses. 

Fotografia de la façana principal, l’any 1968 
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A l’esquerra alçat parcial i secció vertical de la façana principal. A la dreta, fotografia actual corresponent al 
mateix alçat 

A aquestes terrasses, les baranes es van dissenyar de forma que permetessin una visió clara des de l’interior i 
impedissin la vista des de  l’exterior, executant l’ampit amb un pla de petites làmines de fibrociment. 

Fotografia actual de la barana de les terrasses 

A l’esquerra alçat i secció vertical de la façana oest, a la plaça. A la dreta, fotografia actual corresponent al mateix alçat 

Des del mateix avant-projecte l’arquitecte va tractar que les façanes fossin lleugeres, tal com podem veure en els 
esbossos inicials de l’arquitecte. 

Esbós inicial de l’arquitecte pertanyent a l’avantprojecte 
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La façana posterior es va projectar totalment plana, amb tots els tancaments de vidre idèntics, fent servir vidre 
translúcid de seguretat amb diferents tipus de blaus col·locat davant de l’ampit de blocs de formigó, amb els 
mòduls de fusteria a sobre. 

Fotografia de la cantonada entre la façana posterior i la façana oest 

Alçat parcial i secció vertical de la façana posterior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plànol corresponent al mòdul tipus de tancament de la façana posterior 
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El sistema constructiu de les façanes envidrades d’aquesta obra va ser molt innovador: en lloc del típic precerc 
agafat a un tancament d’obra ja executat es van fer servir uns bastidors metàl·lics que es van ancorar al sostre i 
al terra deixant lliure l’ampit, dibuixant una retícula. 

Posteriorment es va tancar l’ampit amb blocs de formigó i es va col·locar la subestructura (rastrells verticals) que 
servirien de guia pels revestiments exteriors. 

Façana principal durant l’execució de l’obra 

Fotografies que il·lustren el sistema constructiu de col·locació dels precercs i l’ampit 

La fusteria projectada inicialment era de xapa plegada, on els marcs s’havien d’omplir amb  una beurada de ciment 
per donar més rigidesa, tot i que realment no es va executar així. Es va col·locar una senzilla fusteria d’acer, tipus 
Mondragon, amb perfileria molt lleugera de 35 mm de profunditat, amb un vidre monolític incolor. 

 

 

Plànol d’escandall de la fusteria exterior de l’edifici 
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Plànol corresponent al mòdul tipus de tancament de la façana principal, plantes 1,4,7 i 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Detalls constructius de la fusteria projectada inicialment 
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Actualment s’ha rehabilitat molta part de les façanes, però en ser un edifici d’habitatges amb múltiples 
propietaris, cadascú ha anat fent la seva i canviant la fusteria exterior, en diferents moments en el temps, amb 
desiguals modulacions, sistemes i acabats, provocant l’actual descomposició de la façana òbvia per a qualsevol 
observador una mica qualificat tècnicament parlant, podent trobar ara mateix per a un mateix mòdul de 
tancament finestres d’acer i d’alumini, acabats lacats i anoditzats, diferents sistemes d’apertura (practicables, 
oscil·lobatents, corredisses) i diferents amples de fulla. 

Fotografia de la façana posterior a l’actualitat, on es presenten les diferents 
modulacions de las diverses rehabilitacions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Diferents solucions adoptades pels propietaris a la façana posterior per a un mateix tipus de tancament, essent la primera la finestra original 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dos solucions diferents per a un mateix element de la façana principal, essent el de l’esquerra el tancament original però on el propietari ha realitzat un altre 
tancament independent per l’interior 
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BANCA CATALANA 

Actualment: Oficines de diverses entitats 

Any de construcció: 1964-1967 

Arquitectes: Enric Tous i Josep Maria Fargas 

Ús: Oficines 

Adreça: Passeig de Gràcia, 84 (Barcelona) 

 

La façana de la seu de la Banca Catalana al passeig de Gràcia va suposar un avís del que suposava l’arquitectura 
moderna inserta en un passeig-saló on el prestigi es mesurava en el cognom dels propietaris i en l’arquitecte 
encarregat de l’edifici (Gaudí, Domènech i Montaner, i Puig i Cadafalch...). 

Façana principal al Passeig de Gràcia 

La façana d’aquest edifici, situat entre mitgeres, no es pot considerar encara realment un mur cortina, ja que els 
seus muntants verticals no passen per davant dels forjats. No tenen continuïtat mecànica i cadascú dels fragments 
que els formen es fixen als dos forjats que els limiten, com a franges independents. Tot i així cada muntant suporta 
igualment les accions, tan gravitatòries com de vent, que li transmeten els paraments. A més, els ancoratges amb 
regulació impedeixen que les deformacions dels forjats es transformin en accions sobre els muntants. 

La distància horitzontal entre muntants verticals és diversa, però sempre múltiple del mòdul tipus (0,833 m, una 
tercera part de 2,50 m), essent alguns mòduls del doble o triple d’amplada que el mòdul tipus, i l’alçada és sempre 
la de la planta sencera entre forjats. 

 

 

 

 

Fotografia de la façana de la seu de la Banca Catalana                     Alçat de la façana principal 
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Planta tipus de l’edifici 

Secció vertical 

Per a l’execució del tancament de façana no es va utilitzar cap sistema comercial: el sistema emprat a aquesta obra 
és totalment artesà. Els muntants són una mena de doble T asimètrica d’acer, composada per un tub de 50x15 mm, 
al que se li va soldar per l’interior una platina de 48x8 mm i per l’exterior se li va cargolar, un cop col·locat el vidre o 
el tancament opac, una altra de 42x4 mm. Aquesta platina exterior es va revestir amb una tapeta de planxa plegada 
d’acer inoxidable. Aquest sistema, òbviament, no té cap tipus d’element que realitzi la funció de ruptura de pont 
tèrmic. 

 

 

Secció horitzontal dels muntants, a l’esquerra per la zona de vidre i a la dreta pel panell opac 

 

 

Les zones de visió es van solucionar amb un doble envidrament, que per si mateix ja suposava un avançament tècnic 
en els sistemes de façana de l’època, amb un altre avançament tècnic: la capa de control solar. En aquest edifici es 
van fer servir un vidre amb una “capa tova” de control solar (tractament magnetrònic): la capa StopRay Doré de la 
casa Glaverbel. Aquesta capa, col·locada en la cara dos (la cara interior) del vidre exterior de 6 mm d’espessor va 
facilitar la protecció tèrmica de la façana (la transmissió d’energia tèrmica es redueix un 10% respecte un vidre 
incolor), tot i que també va comportar una reducció de la transmissió lumínica (reducció d’un 13%). 

Les zones opaques es van disposar a la façana alternant-se amb les zones de visió. Estaven formades per uns panells 
sandwich, amb el mateix gruix del vidre, composats per dos làmines paral·leles de polièster armat amb fibra de vidre 
entre les que es va col·locar un aïllament tèrmic de poliestirè, donant una forma geomètrica composada per quatre 
fragments de paraboloide hiperbòlic. Es va decidir fer servir aquest material, utilitzat fins aquell moment al sector 
naval, degut a la seva resistència a la intempèrie.  
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Secció vertical de la façana pel 
panell opac 

Secció horitzontal de la façana pel panell opac 

 

 
 

Fotografia de la façana principal 
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El cantell del forjat, tal com hem comentat independent del sistema constructiu de la façana, es va revestir amb 
un panel sandwich composat per una planxa de coure de 0,5 mm d’espessor a l’exterior, una làmina d’aïllament 
intermèdia i una planxa d’alumini a l’interior. 

L’estanqueïtat d’aquesta franja es va aconseguir amb un remat horitzontal superior que es solapa al panell 
sandwich i un altre remat horitzontal inferior a modus d’escopidor, realitzats ambdós amb planxa d’acer 
inoxidable, donant una imatge a la façana de dos línies horitzontals ben marcades a cada forjat, independitzant 
(visual i constructivament) cada planta. 

Vista frontal del cantell de forjat, amb la banda dreta amb el 
panell sandwich col·locat i l’esquerra amb el panell retirat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secció vertical pel cantell de forjat 

El sistema de muntants, travessers correguts, vidres i plafons opacs es va dissenyar de forma que es poguessin 
intercanviar zones de visió i zones opaques en funció de les necessitats de distribució interior, com a una façana 
modulada. Aquesta possibilitat no s’ha arribat mai a executar. Com a anècdota, indicar que el client no ho va voler 
fer mai ja que la disposició inicial portava intrínseca i oculta una senyera. 

Actualment s’està realitzant una rehabilitació a la façana. 

Alçat amb la senyera oculta remarcada 

Fotografia de la façana durant la rehabilitació 
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BANCO ATLÁNTICO 

Actualment: Banc Sabadell 

Any de construcció: 1965-1969 

Arquitectes: Francesc Mitjans i Santiago Balcells 

Ús: Oficines 

Adreça: Av. Diagonal, 407 bis, cantonada C. Balmes (Barcelona) 

 

L’edifici de 83 metres d’altura i 22 plantes sobre rasant, va ser el primer gratacels de l’avinguda Diagonal. Els 
arquitectes es van inspirar en la Torre Pirelli de Milà, executada el 1961, de l’arquitecte Gio Ponti. 

 

A cada sèrie de fotografies podem observar a l’esquerra l’edifici del Banc Atlàntic i a  la dreta la Torre Pirelli de Milà 
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El gran prisma central que arriba a una altura de 24 pisos es va separar lleugerament dels edificis veïns per 
ressaltar la seva esveltesa, i d’aquesta manera va quedar clarament identificat com a edifici singular de la zona 
mitja de l’Avinguda Diagonal, ja que els edificis d’habitatges i oficines del seu voltant no li han pogut fer ombra ni 
amb altura ni amb aspecte. 

Fotografia de l’edifici al 1973                     Secció vertical de l’edifici 

L’edifici es va implantar en un solar quadrat, recolzant-se a la Diagonal i recuperant les cantonades com a 
xamfrans tradicionals de l’Eixample. La planta lenticular s’adapta perfectament a la geometria del xamfrà. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Croquis de situació 

Aquest edifici va representar el canvi en el tipus d’edificació de les entitats bancàries a Barcelona, passant de 
construccions aparentment sòlides des de l’exterior (realitzades amb materials petris) a construccions d’estructura 
metàl·lica i façanes vítries. Aquesta evolució es presenta fins i tot en el mateix arquitecte, ja que el mateix Santiago 
Balcells havia executat feia una dècada el Banco Transatlántico (pàg. 42), amb una estructura més sòlida 
(estèticament parlant). 

Aquest nou tipus de construcció bancària d’edificis singulars amb façanes tecnològicament evolucionades, es va 
continuar desenvolupant durant la següent dècada. Un anunci del mateix Banco Atlántico als diaris de l’època ens 
mostra aquesta nova forma de veure els bancs, com a exhibició de poder. 

Fotografia de l’edifici un cop acabades les obres, el 1969 

 

 

 

 

 

 

 

Publicació a La Vanguardia el dia 2 de març  de 1969 
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Les façanes longitudinals consten d’un mur cortina subdividit en tres trams verticals per donar la forma de 
prisma a la planta.  

 

Alçat de la façana principal                   Alçat de la façana posterior 

Planta del pis 24 

 

Horitzontalment el mur cortina està modulat a cada planta amb dos vidres de visió i una franja 
opaca, amb totes tres peces de dimensions diferents, en tons bronze. 

Alçat interior del mur cortina 
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Instantània corresponent la modulació de façana 

 

 

 

 

 

 

 

Alçat parcial i secció horitzontal del mur cortina 

 

 

 

Secció vertical del mur cortina 
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La perfilaria del mur cortina és d’alumini, acabat anoditzat bronze, on els muntants verticals tenen més 
profunditat exterior que els travessers, fet que provocar que es marqui una verticalitat de la façana. La línia 
horitzontal que es marca entre el dos vidres de visió, tot i ser més ampla que la resta, queda difuminada pel fet 
d’haver estat anoditzada en un color més fosc. 

A les zones de visió es va col·locar un doble envidrament amb control solar Stopray de color rosat i a les zones 
opaques una lluna monolítica trempada de color negre Emalit amb un aïllament interior. En ambdós casos la 
subjecció és mecànica mitjançant uns galzes interiors, que permeten la col·locació i, en cas de manteniment, la 
retirada i substitució sense haver de treballar per l’interior del l’edifici. 

 

Secció horitzontal panell-panell             Secció horitzontal vidre-vidre 

 

Secció vertical panell –vidre                    Secció vertical vidre -vidre 

 

 

 

El mur cortina es va penjar del perfil en U del cantell dels forjats d’estructura metàl·lica, mitjançant ancoratges amb 
regulació tridimensional.  

Secció vertical del cantell de forjat 
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Les franges verticals de la façana que divideixen el mur cortina verticalment en tres parts, coincideixen amb els 
pilars interiors i es van revestir amb marbre blanc, importat des de l’antiga Iugoslàvia, de la mateixa forma que es 
van revestir els paraments de les pantalles dels testers de l’edifici. 

Les franges verticals i els testers es van revestir amb marbre blanc 

Tots els mòduls formats pel mur cortina són fixes, fet que provoca que la instal·lació de climatització hagi de 
funcionar constantment, a excepció de quatre finestres per planta d’obertura interior, col·locades als extrems. 

Finestra integrada al mur cortina 

La protecció tèrmica i lumínica de la façana es va complementar amb unes cortines interiors de lamel·les verticals 
orientables i corredisses, com podem comprovar a un anunci publicat a La Vanguardia. 

 

 

Publicació a La Vanguardia el dia 9 de gener de 1972 
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Ens trobem pràcticament començant els anys 70 i encara no hi ha cap tipus de consideració al respecte de la 
sectorització contra incendis a la façana. A l’avantprojecte es troben diverses característiques a complir, com la 
construcció d’una escala d’emergència i de diverses boques d’incendi alimentades per una xarxa de canalització 
amb un dipòsit propi, però cap ni una condició a complir en la façana. 

 

Extracte de l’avantprojecte del 2 de maig de 1963 

El mur cortina del Banco Atlántico té una magnitud que requereix una atenció especial a 
l’hora de netejar-lo. Ja en aquella època es van instal·lar unes vies a la planta coberta que 
servirien per transportar una gòndola per tot el perímetre de l’edifici, i que anirien 
subjectades per dos braços, la base dels quals seria la que circularia per les vies 
instal·lades a les plantes cobertes, aquests dos braços s’havien preparat perquè d’una 
manera automatitzada subministressin cable a les gòndoles perquè es poguessin 
desplaçar verticalment, fent el recorregut de tota l’alçada de la façana, així d’una manera 
ordenada podien netejar tots els vidres del mur cortina. Aquestes gòndoles estaven 
preparades per encabir-hi un operari amb totes les eines necessàries per dur a terme el 
seu objectiu. Quan la neteja del mur cortina està parada els braços de subjecció de les 
gòndoles es retiren cap al centre de l’edifici situant la gòndola damunt la planta coberta, 
deixant-la invisible des del carrer. Aquest sistema es convertiria des de aquell moment en 
l’habitual en edificis d’alçada amb façana de mur cortina. 

 

 
 
 

Planta coberta de l’edifici, amb la gòndola i el seu carril
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2.2 ELS ANYS 70. EVOLUCIÓ DEL SISTEMA CONSTRUCTIU 

Els primers anys setanta s’inicien amb la dictablanda que culmina amb la mort de Franco l’any 1975, convertint-
se Espanya en una monarquia constitucional l’any 1978. Són anys de liberalització econòmica, que lligades a 
l’escassetat energètica derivada de la guerra del petroli, impulsaran les primeres normes d’estalvi energètic a 
l’estat espanyol. A més el nivell de qualitat de les obres comença a estar fixat per la publicació de les normes 
tecnològiques. 

A aquesta dècada les façanes dels edificis bancaris, com la de les seus de les grans empreses, es converteixen en 
una qüestió de prestigi, d’exhibició de poder, convertint-se les grans superfícies de façana envidrada amb el 
sistema que millor respon a aquesta exigència. Al mateix cop tota la confiança del control tèrmic es diposita en 
l’aire condicionat. Els vidres amb control solar del moment porten lligada la protecció solar a la pèrdua 
d’il·luminació natural, exigint més il·luminació artificial i, per tant, major aportació tèrmica. 

Serà cap a finals de la dècada que començaran a comercialitzar-se sistemes de mur cortina i fusteries amb perfils 
de ruptura de pont tèrmic integrat al seu interior, fet que millorarà qualitativament els tancaments exteriors. 

 

EDIFICIS TRADE 

Any de construcció: 1965-1971 

Arquitecte: Josep Antoni Coderch de Sentmenat 

Ús: Oficines 

Adreça: Gran Via de Carles III, 84-98 (Barcelona) 

 

A finals de la dècada dels 60 i principis dels 70 es va inaugurar els Edificis Trade. En ple creixement de la ciutat de 
Barcelona es va construir aquest projecte per part d’una empresa promotora pertanyent al Grup Immobiliari 
Habitat, situat a escassos metres de la Diagonal (en aquells moments encara avinguda Generalísimo Franco) i 
integrat a una zona on es preveia que es desplaçarien les principals empreses de Barcelona i, fins i tot, de fora de la 
ciutat. 

El projecte va ser encarregat directament a l’arquitecte Josep Antoni Coderch de Sentmenat, un dels fundadors del 
Grupo R tal com hem comentat amb anterioritat. 

Hi ha diferents versions sobre les primeres idees de l’arquitecte Coderch al respecte d’aquest projecte. Alguns 
estudiosos diuen que la primera intenció era la de fer tres torres més altes que les actuals. Altres comenten que la 
idea era la de fer un sol edifici però molt més ample. 

No obstant, quan a Coderch li van encarregar el projecte per a les noves oficines prop de la Diagonal li venia amb 
una ordenació prefixada: s’havien previst quatre torres de deu plantes cadascuna on tres d’elles unides per un 
basament conformat per la planta baixa i l’entresol. Aquesta ordenació contemplava quatre torres quadrades de 20 
x 20 metres de planta, per tant les plantes tipus tenien 400 m2. Coderch, que era un arquitecte amb una gran 
sensibilitat, va percebre que aquelles formes quadrades amb tantes cantonades eren molt brusques per a edificis en 
altura i va voler crear una nova forma que suavitzés les anteriors fent servir les corbes. 

A l’esquerra, planta i emplaçament segons l’ordenació prefixada. A la dreta, proposta de J.A. Coderch 
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Comparació volumètrica encarregada i proposada per Coderch Planta general dels edificis 

Diferents vistes dels edificis 
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Diferents alçats i seccions dels edificis  
La finalització de les torres es va fer de forma esglaonada, essent acabada la primera torre el 1968 i l’última el 1971. 

La publicitat inserida a la premsa per part dels promotors venien l’edifici com un edifici, tècnica i tecnològicament 
parlant, del futur. Com podem veure a una portada de El Correo Catalán del 1968 s’expressa aquest projecte com 
“Una ciudad para el año 2000”.  

També a altres anuncis de l’època, seguint amb la publicitat de la modernitat de l’edifici, es feia publicitat del fet de 
que fos un edifici de vidre indicant el número de tancaments vidriats (tot i que eren fixes li deien ventanas) i el fet 
de que tingués un sistema de climatització a totes les oficines. 

A l’esquerra, portada de El Correo Catalán, al 1968.  
Al centre i a la dreta, publicitat de l’edifici a La Vanguardia del 2 de juliol de 1967 i del 17 de juny de 1967, respectivament. 
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La promotora va incloure publicitat de l’edifici a moltes publicacions durant els anys 1967 i 1968, anteriors a 
l’entrega del primer edifici , a més de les esmentades anteriorment, com per exemple la revista Destino. 

A l’esquerra, publicitat de l’edifici a la revista Destino a l’octubre de 1967. Al centre, al novembre de 1967. A la dreta, al juny de 1968 

 

El conjunt d’edificis, tècnicament parlant, es va construir amb una estructura formada per pilars centrals de 
formigó armat i per altres perifèrics metàl·lics, endarrerits respecte la línia de façana. Els forjats són reticulars de 
formigó armat, alleugerats amb peces ceràmiques, sistema innovador en la construcció del moment a l’estat 
espanyol. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

Fotografia presa durant l’execució dels forjats 

 
 
 

Planta d’un edifici amb la previsió dels pilars rodons 

 

Els pilars perimetrals segons el projecte inicial havien de ser rodons de formigó armat. Amb aquesta forma 
s’eliminava la possibilitat de que qualsevol pla del pilar es confrontés amb el pla del tancament vidriat i, i que per 
tant alteressin l’ordre de les franges verticals delimitades pels muntants verticals de la façana. 

No obstant, finalment es van fer metàl·lics i de secció quadrada o rectangular (per la unió de perfils UPN i de 
platabandes), obligant a recompondre la seva disposició envers la façana. Com a resposta va confegir-se un gir a 
cada pilar de manera que una de les seves diagonals fos paral·lela a la tangent de la corba de la façana en un punt 
perpendicular al centre del pilar. D’aquesta manera només una aresta del pilar s’encarava amb el tancament. 

La variació de les seccions d’aquests pilars no podia no respondre a la seva particular disposició, de manera que el 
creixement es plantejà sempre respecte a les cares confluents a l’aresta encarada a la façana, tal com s’indica a 
l’esquema. 

Respecte el mur cortina, si observem la planta del projecte que es va presentar per sol·licitar la llicència d’obres a 
l’Ajuntament de Barcelona el març del 1966, podem observar que el mur cortina havia de ser llis, seguint les línies 
corbes del cantell del forjat. Encara no es trencava en dent de serra com finalment s’executaria. També es poden 
contar els mòduls de la planta tipus (en té projectats 100) que són els mòduls que finalment es van construir. Per 
tant Coderch ja havia iniciat el replanteig dels muntants i aquest s’havia de mantenir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

        Planta d’un edifici amb la orientació dels pilars metàl·lics               Planta projectada el març de 1966, amb el mur cortina llis 
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Després del primer projecte l’arquitecte va pensar que zigzaguejar el mur cortina li donava la possibilitat de fer 
creure que aquesta nova geometria feia girar el tancament i que l’únic que havia de fer era rotar els vidres en un 
angle constant mentre en mantingui el radi de la corba i investigar un perfil de muntant vertical que li 
respongués la sol·licitud (s’ha de tenir en compte que la planta tipus estava formada per corbes convexes i 
còncaves i que el radi que conformava les unes era diferent del de les altres; per aquest motiu l’angle de gir dels 
vidres i travessers no és constant en tot el perímetre).  

Primera idea pel muntant de la façana esglaonada 

 

Secció del muntant definitiu de la façana esglaonada, reflectida  
en plànols del  8 de setembre de 1967  Dent de serra de la façana vista des de l’exterior 

És així com finalment el mur cortina va esdevenir en una retícula amb forma de dent de serra, facilitant l’adaptació a 
les corbes de la façana, i a la mà d’obra del taller corresponent, ja que amb un únic perfil de muntant vertical 
solucionava tota l’obra. 

 

 

Segona idea pel muntants de la façana esglaonada, reflectida en plànols amb data 24 de juny de 1967, amb tres solucions de terminació exterior 

 

   Secció horitzontal de la dent de serra del mur cortina 
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La modulació del mur cortina era de 80 cm entre muntants verticals, dotant d’una gran diversitat de possibilitats 
en la disposició dels envans interiors. L’alçada total de la planta (3 m) es va dividir en dos mòduls: un opac que 
tapava el cantell de forjat i la zona de l’ampit que es va crear al perímetre de totes les plantes, i un de visió.    

Tot i no ser finalment el pressupost acceptat es te constància d’un pressupost valorat per una empresa catalana, 
Marcelo Vilà, on la perfilaria era alemanya. Alemanys i italians han estat durant molts anys els pioners a Europa 
dels murs cortina. 

Finalment el sistema de mur cortina van ser perfils fabricats per Metalúrgicas Terán (una empresa de Sant 
Sebastià), essent perfils d’alumini amb un gruix d’entre 2 i 2,20 mil·límetres i anoditzats en el seu color natural. El 
gruix d’aquest anoditzat fou de 22 a 25 micres, restant totalment protegit dels agents corrosius. Cal esmentar 
que avui dia els espessors corresponents als anoditzats actuals romanen entre 15 i 20 micres, en funció de 
l’ambient d’aplicació. Per tant estem parlant que a aquella època ja es va aplicar una capa d’anoditzat suficient 
per garantir la protecció durant molts anys i en un ambient molt agressiu. 

Desglossament corresponent al perfil d’extrusió del muntant vertical i el seu corresponent galze. 

Pressupostos no contractats per part d’un industrial 

 

Desglossament corresponent al perfil d’extrusió del travesser horitzontal i els seus corresponents galzes. 
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La zona de l’ampit consistia en un doble envà ceràmic replè de formigó cel·lular, que feia la funció d’aïllament 
acústic. Sobre aquest ampit es van fixar els ancoratges del mur cortina. Aquests ancoratges consistien en un 
doble angular d’acer galvanitzat, un fixat sobre l’ampit i l’altre sobre el muntant vertical, de forma que es 
permetés la regulació. Es van col·locar cada dos plantes, fent que el muntant vertical tingués una alçada total de 
sis metres. Però només la subjecció inferior suportava les tensions i esforços del mur cortina; la subjecció 
superior servia per equilibrar el muntant, permetent-li el moviment vertical perquè pogués absorbir les 
dilatacions i retraccions. Al mateix cop, aquest ampit ceràmic feia també la funció de sectorització contra 
incendis entre plantes.  

Més endavant en el temps hom s’adonaria que l’alumini funciona molt millor a tracció, fet que faria invertir les 
funcions dels ancoratges, essent el superior el que suporta les tensions i esforços del mur cortina, i l’inferior el 
que absorbeix els moviments. 

Els muntants es van col·locar començant per la primera planta i seguint cap amunt, col·locant una metxa interior 
entre perfils per garantir la verticalitat, segellant la junta que es creava per evitar l’entrada d’aigua i de  brutícia i 
l’atac d’agents atmosfèrics a l’interior dels perfils, i cobrint-les amb un passamà d’alumini per evitar la 
deterioració del segellat. 

Instantània de l’execució de l’obra, durant la col·locació dels muntants verticals del mur cortina 

Diferents vistes del passamà que envolta el segellat entre muntants

Instantània de l’execució de l’obra, on es pot comprovar l’aixecament dels ampits d’obra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Sistema d’ancoratge i d’unió dels muntants verticals  
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Posteriorment s’unien els travessers als muntants. Als muntants se’ls havia previst una ranura on els travessers 
s’encaixaven però per reforçar la unió a les dues peces també anaven previstes d’uns forats que coincidien on 
s’introduïen uns reblons d’alumini que fixaven l’entramat. 

Fotografies de la unió interior dels travessers amb els muntants, essent la de l’esquerra la vista interior i la de la dreta la vista exterior 

 

A continuació de la retícula es van col·locar els vidres, que es fixaven amb rivets des de l’interior. A la zona de 
visió es van col·locar vidres acolorits en massa de 6 mm d’espessor. A les zones opaques, davant de l’ampit, es 
van col·locar vidres tipus Emalit, que eren vidres trempats i pintats. 

El vidres col·locats en la zona de visió eren del tipus Parsol de Cristalería Española, SA. Existien en tres colors: 
gris, verd i bronze, essent la tonalitat gris l’escollida per aquesta obra. Era un moment de plena expansió 
d’aquest tipus de vidre, com podem comprovar a diversos anuncis a La Vanguardia d’aquella època. 

En aquells moments els murs cortina encara eren molt novells i, partint de l’evolució de les fusteries, 
l’envidrament es col·locava i fixava des de l’interior, dificultant la posada en obra dels vidres per davant dels 
ampits d’obra i dels cantells de forjats. Avui dia l’envidrament de gairebé tots els sistemes del mercat es fa des 
de l’exterior, facilitant la seva posta en obra i sense repercutir en altres treballs que es puguin estar fent alhora 
des de l’interior. 

Exteriorment es va basar l’estanqueïtat en el segellat amb Thiokol (cautxú polisulfur) entre alumini-vidre i 
alumini-alumini. 

Diferents anuncis a La Vanguardia del vidre tipus Parsol 

 

 

 

 

 
Perspectiva amb el segellat perimetral                Vista dels segellats perimetrals exteriors 
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Al mur cortina no es va considerar instal·lar cap finestra. El fet de que tots els mòduls fossin fixes facilità 
l’estanqueïtat a l’aigua i l’aire de la façana, però alhora va obligar a que tota la ventilació fos artificial. 

El vidre col·locat (Parsol gris de 6mm) evita en un 49% la transmissió de la radiació solar, aconseguint un alt 
estalvi energètic a l’hora de refredar l’espai i evitant part de les radiacions solars. Però com a contrapartida 
també priva l’entrada dels rajos solars en èpoques fredes per poder aprofitar tota la seva escalfor. 

Si a més afegim que no es va tenir en compte en la redacció del projecte l’orientació de les façanes, i que les 
torres projectaven ombres unes sobre les altres, es feia indispensable l’ús de climatització artificial durant tot 
l’any. Es va utilitzar un sistema automàtic que el regulava en funció de la posició del Sol, existint la possibilitat 
d’emetre al mateix cop aire fred a determinades estances i aire calent a d’altres. Les condicions interiors que es 
van tenir en compte per al càlcul de la climatització van ser: 

Estiu:  Temperatura 24ºC +-1ºC 
Humitat relativa 55%+-5% 

Hivern: Temperatura 21ºC+1ºC 
Humitat relativa 50%+-5% 

Interiorment es van col·locar unes cortines enrotllables superiorment, amb accionament manual, que permetien 
neutralitzar els rajos solars. 

Aquestes cortines s’han anat canviant pels múltiples usuaris dels edificis, trobant avui dia diversos sistemes 
instal·lats. 

A dalt a l’esquerra, cortines originals a l’interior de les oficines. A dalt a la dreta i inferiors, diferents sistemes de cortines instal·lats avui dia 

 

El fet de tenir un vidre acolorit, amb interminables plans verticals formats per la geometria de la planta que 
provoquen diferents reflexions, amb diversos edificis formant ombres entre ells, i, en menor mida, amb les cortines 
de l’interior amb diferent grau d’obertura segons les necessitats de cada usuari, provoca que el vianant, en passar 
pel carrer, visualitzi una façana amb diferents tonalitats que poden provocar una imatge de façana a pegots. 

 

 
 
Vista general de les façanes on s’aprecia els diferents contrastos 
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El mur cortina dels Edificis Trade, de la mateixa forma que ho hem vist al Banco Atlántico, té instal·lades unes 
gòndoles a les plantes cobertes dels edificis, una per a cada torre, amb unes vies en tot el perímetre de les 
façanes, per procedir a la neteja i manteniment de les façanes. 

Instantània de la gòndola situada a la coberta d’un dels edificis 

 

Amb l’execució d’aquests edificis aterra una nova imatge en el panorama arquitectònic i per tant cultural. Els 
Trade van ser els primers edificis aïllats tancats exclusivament amb un mur cortina d’alta qualitat i que 
actualment encara són vius, perquè passat gairebé mig segle no ha perdut vigència, encara que sigui assumint 
tots els defectes inherents. 

 

CREDIT LYONNAIS 

Actualment: Oficines de diverses entitats 

Any de construcció: 1970-1972 

Arquitecte: Fernando Cavestany 

Ús: Oficines 

Adreça: Londres, 102-104 (Av. Diagonal / C. Aribau) (Barcelona) 

 

Seguint amb el corrent de construcció de seus d’edificis bancaris a Barcelona es va construir aquest edifici a la 
cantonada Diagonal-Aribau de Barcelona a principis de la dècada dels 70. 

Fotografia de l’edifici acabat el 1973 

Ens trobem a una època on s’acabaven d’inaugurar els edificis de Banca Catalana (pàg. 74), Banco Comercial  
Transatlántico (pàg. 42) i Banco Atlántico (pàg. 78), i en breu es construiria el Banco Industrial de Bilbao (pàg. 99), en 
plena expansió de les entitats bancàries a Barcelona, que continuen fent-se publicitat constantment per demostrar 
la seva expansió. 
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Publicitat inserida a La Vanguardia del dia 1 de març de 1972, a l’esquerra, i del dia 24 de juny de 1972, a la dreta. 

El fet diferencial de la façana d’aquest edifici, amb dos façanes vistes al carrer formant noranta graus, es troba a 
la remarcat del muntant vertical. Fins ara hem estudiat edificis on els muntants verticals estaven dimensionats en 
funció de les sol·licitacions a rebre. En aquest cas, i de forma ornamental, es superposen tres perfils, creant un 
muntant de quaranta-un centímetres de profunditat, formant amplies ombres al pla de façana. L’estanqueïtat en 
la unió d’aquests perfils es garanteix mitjançant una junta segellada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Unió dels perfils de muntant, amb la junta segellada 

Façana a l’avinguda Diagonal, on es remarquen les línies verticals 
respecte les horitzontals 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Alçat al carrer Aribau 
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Aquests muntants coincideixen amb els pilars metàl·lics interiors, i es pengen d’aquests últims i dels cantells de 
forjat mitjançant ancoratges de regulació tridimensional. 

La perfilaria d’alumini que forma el mur cortina es va tractar mitjançant un procés d’anoditzat en color bronzejat. 

Cada planta es va dividir verticalment en dos mòduls, creant una franja de visió i una opaca. Els mòduls de la 
franja de visió eren en la seva gran part fixes, essent només amb apertura pivotant d’eix vertical dos unitats per 
façana i planta. 

Secció vertical de la façana 

Perspectiva de detall de la façana 

Finestra integrada al mur cortina 

 

Alçat i secció vertical, marcant la diferenciació de franja de visió i franja opaca 
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El sistema de fixació dels elements de visió i de les zones opaques són diferents. Les zones de visió, que calcen 
dobles envidraments amb el vidre exterior tintat en massa (tipus Parsol) de color bronze, es fixen mitjançant 
galzes per l’interior, mentre que les zones opaques, composades per un conjunt format per un vidre monolític 
opac tipus Emalit de color bronze a l’exterior, un panell d’aïllament tipus Porexpan intermedi i un xapat a 
l’interior de Formica, es fixen per l’exterior. 

 

 

A l’esquerra, secció horitzontal de la façana per la franja de visió.  
Al centre, secció horitzontal de la façana per la franja de l’ampit 

 

 

 

 

 
 
 

Vista exterior d’un travesser, on s’aprecia el ribet exterior de la franja opaca envers el perfil 
continu de la franja de visió 
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No obstant, com hem vist a altres edificis, el control solar d’aquests envidraments encara no està suficientment 
evolucionat i es col·loquen unes cortines interiors de lamel·les verticals, orientables i corredisses, que juntament 
amb l’aire condicionat intentar minimitzar l’aportació tèrmica per la gran transmissió dels envidraments i per la 
manca de ruptura de pont tèrmic. 

Anunci de La Vanguardia el 17 de setembre de 1972, on podem visualitzar les cortines interiors. 

 

La climatització de l’edifici es va dividir en dos sectors principals, tractats de diferent forma: el sector de façanes i 
el sector interior. Es considerava per sector de façanes la superfície formada pel perímetre de la façana i una 
amplada de cinc metres. Es va adoptar una distribució perimetral dels inductors d’aire per combatre les pèrdues i 
aportacions degudes al mur cortina. Així mateix, aquest sector de façanes també es va subdividir en dos zones 
ben diferenciades: la façana amb orientació sud-oest (c. Aribau) i la façana amb orientació nord-oest (Av. 
Diagonal). 

Tal com es va comprovar a l’estudi anterior del Banco Atlántico i dels Edificis Trade, l’execució de façanes amb murs 
cortina integrals comporten la necessitat d’una solució a la neteja exterior, que també en aquest cas, i gairebé en la 
resta d’edificis contemporanis i posteriors, resulta de la col·locació d’una gòndola superior instal·lada a la terrassa 
de l’edifici. 

Instantània de la gòndola de l’edifici 

Actualment es poden veure diverses de les finestres d’apertura pivotant on segurament degut a l’entrada d’aigua 
des de l’exterior per les juntes entre els perfils horitzontals superiors, s’ha col·locat un perfil trencaaigües superior, 
afegint així unes línies a la façana fins ara inexistents. 

Finestra amb un perfil superior suplementat 
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BANCO INDUSTRIAL DE BILBAO 

Actualment: Oficines de diverses entitats 

Any de construcció: 1969-1973 

Arquitectes: Enric Tous i Josep Maria Fargas 

Ús: Oficines 

Adreça: Av. Diagonal, 468 (Barcelona) 

 

Tornem a estudiar un altre edifici d’una entitat bancària en un moment de plena expansió d’aquest sector. En 
aquest cas va predominar en la realització del projecte una voluntat d’integració en l’entorn urbà, sense deixar 
de banda els sistemes de façana en continua evolució, que no pas una imatge agressiva i de predominança de 
l’edifici envers el seu voltant. 

 

 

 

 

A l’esquerra, secció vertical de l’edifici. A la dreta, fotografia de la façana principal de l’edifici a l’avinguda Diagonal 

A dalt, planta tipus. A baix, alçat 
principal de l’edifici 
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El sistema utilitzat a la façana per aquests arquitectes va ser molt semblant a l’utilitzat poc temps abans per ells 
mateixos a l’edifici de Banca Catalana del Passeig de Gràcia (pàg. 74): muntants verticals en forma de T amb una 
platina cargolada per subjectar els vidres i els panells, i travessers realitzats amb planxa conformada d’acer. Els 
vidres que es van fer servir eren dobles envidraments amb càmera, amb el mateix tractament tèrmic, la capa 
StopRay Doré de Glaverbel. 

Secció vertical de la façana 

Les diferències a la façana més representatives respecte a l’anterior edifici van ser dues:  

- la façana, a diferència de la Banca Catalana, no forma un pla vertical, sinó que dibuixa unes tribunes que donen 
una forma de residència del segle XIX, efecte que els arquitectes van volen incloure a la façana per integrar-la dintre 
de la resta de façanes circumdants. El tancament exterior, alliberat de la funció estructural, abandona la superfície 
plana habitual d’aquest sistema en altres edificis, barrejant-se-se amb el seu entorn;  

       Diferents tribunes a la façana 

 

 

 

- aquest edifici va ser pioner en la utilització d’un nou material a la façana: la planxa de ferro preoxidat, anomenat 
avui dia comercialment com a acer cortén. Aquest material es va fer servir com a revestiment de les zones opaques, 
fent al·lusió al caràcter industrial de l’origen geogràfic de l’entitat bancaria. 

 

 

 

 

 

 

 

Acer cortén com a material predominant de la façana 
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Interiorment es van col·locar unes cortines interiors de lamel·les verticals, orientables i corredisses, que evitaven 
l’entrada a les radiacions solars que el tipus de vidre emprat encara no era capaç de pal·liar per si sol. 

A la banda de dalt es visualitzen unes cortines originals i a la planta inferior unes diferents instal·lades per l’usuari actual 

 

CAJA DE PENSIONES PARA LA VEJEZ Y AHORROS “LA CAIXA” 

Actualment: Seu de la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona “La Caixa” 

Any de construcció: 1974 

Arquitectes: Jordi Martí Oliveras, Jaume Seguí, Ferran Galí i José Antonio Coderch. 

Ús: Oficines 

Adreça: Av. Diagonal, 621-629 (Barcelona) 

 

Com estem veient a molts edificis, cap entitat bancària vol quedar-se sense el seu edifici representatiu, i es així com 
neix aquest projecte. 

En aquest cas no es va edificar un sol edifici, sinó que van ser dos, en alçada, de 13 i 25 plantes respectivament, més 
dos plantes de coronació, arribant a una alçada màxima de 90 metres a la torre més alta. Les dues torres s’uneixen 
per un cos baix de dos plantes. 

Vista general dels dos edificis i del nucli de connexió             Secció vertical de la torre amb més alçada 
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Quan s’estava construint la més baixa de les dues torres per altre promotor, La Caixa es va interessar per l’edifici 
i el va comprar, fet que va provocar que alguns tancaments exteriors d’alumini ja instal·lats, s’hagueren de 
repintar in situ en color negre, ja que s’havien col·locat en color plata. 

El disseny exterior de les dues torres és idèntic: una planta que forma un esquema regular, que trenca amb la 
clàssica secció quadrada o rectangular, gràcies al seu joc de volums amb entrants i sortints de la seva secció, que 
mantenen una rígida verticalitat en alçat. 

Degut a la geometria del projecte, amb canvis de pla entre zones opaques i zones de visió, el sistema constructiu 
utilitzat va ser el de bandes modulars horitzontals, tant per les franges opaques com per les franges de visió. 

Perspectiva de l’element tipus de cantonada       

 Alçat, secció vertical i secció horitzontal d’un mòdul tipus de façana 

Planta tipus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Instantània de la modulació del 

mòdul tipus de façana 
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Les zones opaques estan formades per uns perfils estructurals horitzontals d’alumini anoditzat negre, que units 
entre sí mitjançant uns perfils verticals d’alumini anoditzat, conformen el xassís portant, que es fixa 
mecànicament a la part superior del panell formigó interior i inferiorment a la part inferior del forjat. Formant el 
tancament es van col·locar uns panells aïllants composats per un vidre trempat i opac tipus Emalit de 5 mm a 
l’exterior, poliuretà com aïllament intermedi i una placa de fibrociment a l’interior.  

Es va tenir en consideració que, degut a les nombroses juntes en cantonada, existia l’eventual risc d’infiltracions 
d’aigua. Per aquesta raó es va col·locar una tela de PVC impermeable entre l’ampit de formigó interior i els 
panells aïllants. 

La franja horitzontal corresponent a la zona de visió s’executa amb una retícula de perfils d’alumini d’extrusió, 
també amb acabat anoditzat negre, que alterna zones fixes i zones practicables. Aquesta retícula es fixa sobre els 
perfils de les zones opaques, col·locats amb anterioritat. L’envidrament està composat per una lluna tipus Parsol 
(tintada en massa) de color gris de 10 mm trempada, càmera d’aire i una lluna incolora de 8 mm a l’interior, 
formant dos plans verticals diferents depenent de la seva ubicació a la façana, que s’afegeix al tercer pla format 
per la franja opaca. 

 

Secció vertical de la façana per un tall d’element fixe de visió                        Secció vertical de la façana per un tall d’element practicable de visió 

Secció horitzontal de la façana per la franja opaca 

 

 

Secció horitzontal de la façana per la franja de visió 
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Fotografia representativa del joc de plans verticals a la façana 

No obstant, les finestres practicables es van col·locar com a element d’apertura manual pel cas d’emergència o 
avaria del sistema d’aire condicionat, principal sistema de tractament tèrmic de les estances, juntament amb la 
lluna tintada en massa (que evita la transmissió lluminosa però no l’aportació tèrmica) i d’un sistema de cortines 
automatitzades controlades mitjançant una centraleta, que baixaven horitzontalment. 

Aquest projecte incorpora una solució a una preocupació que serà constant a edificis executats a posteriori: el 
sistema tallafocs de la façana. En aquest cas es va optar per construir a l’interior un ampit de formigó, de tota 
l’alçada de la franja opaca, que a més de la funció portant de la retícula fa la funció de tallafocs, complementat 
amb un panell composat per dos planxes d’acer galvanitzat i un panell de llana de roca intermedi, a la zona de la 
llinda, sota del forjat. 

La gòndola per neteja i manteniment ja s’havia convertit en un element essencial a les façanes vidriades, essent 
present tant a les dues torres com a l’edifici d’unió. 

Fotografies de les gòndoles durant la neteja de la façana 

Fotografia de la coberta d’una de les torres, amb el carril de desplaçament de la gòndola 
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EDIFICIO ZURICH-VITA-HISPANIA 

Any de construcció: 1975 

Arquitecte: Ulrich Pfeiffer Brandenberger 

Ús: Oficines 

Adreça: Via Augusta, 200 (Barcelona) 

 

Amb la inauguració d’aquest edifici el 1975 es va implantar a la zona alta de Barcelona una de les més grans 
assegurades europees. 

L’edifici està format per dos volums paral·lels, units per un nucli central, creant una planta en forma de Z, amb 
deu plantes en alçada. 

Extracte de La Vanguardia del 21 de maig de 1975, 
amb la notícia de la inauguració de l’edifici 

 

 

 

 

 

Vista general de la façana l’edifici des de la Via Augusta 

A dalt, alçat Nord de l’edifici . A baix, alçat Sud 
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Planta tipus de l’edifici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seccions verticals de l’edifici 

 

Les façanes de l’edifici es van tancar amb un mur cortina modulat de forma que permetés la més amplia visió des de 
l’interior i il·luminació natural possible, creant a cada planta un mòdul molt alt amb vidre de visió y reduint al mínim 
possible la franja opaca a la dimensió del cantell del forjat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modulació tipus del mur cortina 
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El fet diferencial d’aquest mur cortina es troba en el seu interior. Els perfils utilitzats per a la retícula del mur 
cortina, acabats anoditzats en el seu color natural, incorporen una ruptura de pont tèrmic. Es tracta de la unió de 
dos perfils d’alumini d’extrusió i un perfil de poliamida, donant com a perfil resultant una secció conjunta.  
Realment es més semblant a una sèrie de fusteria d’alumini que no pas al que realment avui dia coneixem com a 
mur cortina: els muntants verticals són passants per davant dels forjats, ancorats a aquests, amb una secció 
important que garanteix la inèrcia necessària, com els murs cortina, però els vidres es col·loquen per l’interior de 
la planta fixats mitjançant uns rivets de pressió, essent els perfils de muntant i travesser molt semblants als de 
qualsevol sèrie de fusteria en quan a que són un únic perfil amb la ruptura de pont tèrmic inclosa a l’interior. 

A les zones de visió es va col·locar un doble envidrament amb càmera, amb una lluna de 6 mm d’espessor a 
l’exterior amb capa de control solar tipus StopRay gris-bleu. A les zones opaques es va tancar amb un panell 
sandwich amb una planxa d’alumini a l’exterior, ocultant la vista dels travessers des de l’exterior de l’edifici. 

Interiorment, per seguretat, es van col·locar unes baranes, també de vidre, que eviten els cops directes al vidre 
de la façana. Les peces de vidre de les baranes es van emmarcar amb un perfil en U d’alumini que es va fixar 
mitjançant uns ancoratges amb forma de Z a la part interior dels muntants verticals de la retícula del mur cortina. 

També a l’interior es van col·locar unes cortines enrotllables superiorment i d’accionament manual per ampliar 
l’excés d’il·luminació i radiació solar que els vidres del moment, tot i disposar de capes de control solar, encara 
no són capaces d’absorbir. Aquestes cortines eren guiades verticalment per uns perfils d’alumini d’extrusió fixats 
als muntants verticals, tot i que avui dia aquestes guies no s’utilitzen en haver-se canviat les cortines inicials per 
altres que no les fan servir. 

A la coberta d’aquest edifici també es van instal·lar cistelles penjades per neteja de les façanes (gòndoles), tal 
com hem vist en anteriors edificis i que, a l’actualitat, segueix essent el sistema més utilitzat pels edificis amb 
façanes vidriades. 

A l’esquerra, vista interior de la barana interna de la façana.  
Al centre, vista exterior de la barana interna de la façana 

Vista exterior del mur cortina, amb les verticals marcades pel muntant d’alumini i amb els travessers ocults pel panel sandwich 
 

 

Vista de les guies fixades als muntants verticals, inservibles amb el nou sistema de cortines instal·lat 
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2.3 ELS ANYS 80. EVOLUCIÓ DELS MATERIALS I NOUS SISTEMES CONSTRUCTIUS. 

La dècada s’inicia amb l’intent frustrat de cop d’estat del tinent coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero, que 
aconsegueix consolidar la democràcia encara novell. Durant aquesta dècada l’estat espanyol ingressa en la CEE 
(Comunitat Econòmica Europea) i a l’OTAN (Organització del Tractat de l’Atlàntic Nord), fet que facilita que les 
empreses espanyoles comencin a tenir relacions internacionals intenses, obrint nous mercats en països 
emergents. 

L’elecció de la ciutat de Barcelona el 1986 com a seu per a l’organització dels Jocs Olímpics del 1992 trencaria 
amb una dècada de crisi econòmica (i, per tant, immobiliària), rellançant els diferents sectors de la societat, 
entre ells el de la construcció.  

A nivell constructiu existeix un moviment arquitectònic postmodernista, que intenta combinar formes i materials 
historicistes (per exemple materials petris) amb façanes de vidre. 

S’estandarditzen els sistemes de mur cortina i es comencen a fer servir d’altres sense perfileria exterior (en un o 
en ambdós sentits), amb la denominada silicona estructural: un adhesiu elàstic que permet enganxar el vidre a 
l’alumini. Al mateix cop es produeix una difusió molt ràpida de noves xapes metàl·liques i estratificats, com el 
panell composite d’alumini.  

 

NESTLÉ 

Any de construcció: 1983-1987 

Arquitectes: MBM Arquitectes (Josep Martorell, Oriol Bohigas i David Mackay) 

Ús: Oficines 

Adreça: C. Melcior Llavinés, cantonada C. Gaietà Faura (Esplugues de Llobregat) 
 Accés per Av. Països Catalans, 25-51 

 

L’edifici Nestlé que aquí es presenta correspon a l’ampliació que es va fer de l’edifici existent construït el 1976, que 
en només set anys ja s’havia quedat petit per a una empresa en plena expansió productiva. Els dos edificis 
comparteixen el mateix solar, essent edificis aïllats. 

Vista dels dos edificis: a l’esquerra el construït el 1976 i a la dreta l’edifici corresponent a l’estudi 

En una primera proposta les façanes de l’edifici es van projectar amb una pell exterior de persianes de control remot 
separades del pla del vidre per un pas de manteniment realitzat en trama metàl·lica, que permetria una ventilació 
per convecció dintre de la càmera. Va ser el client el que va refutar aquesta idea en basant-se en els fets de la 
necessitat d’un alt manteniment de la façana, preferint l’augment de la despesa de la climatització artificial 
provocada per la execució d’un mur cortina convencional. 

Podem comprovar que ens trobàvem a una època on encara no es donava la importància actual a valors com la 
sostenibilitat, el medi ambient i l’escassesa de recursos energètics, traduint aquests criteris a unes xifres merament 
econòmiques. No obstant, la idea inicial dels arquitectes d’una doble pell amb uns para-sols exteriors esdevindria en 
un futur en una solució àmpliament estesa. 
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Anys després el mateix client s’adonaria de la seva errada i en comprovar que el consum energètic era excessiu, 
va fer col·locar uns films adhesius de protecció solar als vidres, solució de durabilitat dubtosa i eficàcia 
insuficient. 

Detall del despreniment dels  films adhesius de protecció solar col·locats a les façanes de l’Aeroport de Tenerife 

 

Els murs cortina a l’estat espanyol a aquesta època ja s’havien convertit en sistemes estandarditzats de mercat. 
Eren solucions, molt semblants a les actuals, amb uns muntants verticals i travessers horitzontals d’alumini 
d’extrusió, ancorats als cantells de forjat, amb una subjecció dels vidres mecàniques mitjançant tapetes 
opressores exteriors, i un element aïllant que crea la ruptura de pont tèrmic entre els dos perfils. L’estanqueïtat 
d’aquests sistemes solien tenir dos segellats, un exterior i altre interior, creant entre ambdós segellats una 
càmera drenada que permet córrer a l’aigua, passant de les juntes horitzontals a les verticals, per ser evacuada 
per la part inferior de cada muntant. 

Estanqueïtat a l’aigua i a l’aire d’un mur cortina tipus 

 

Secció longitudinal i planta dels dos edificis, essent el de la dreta l’edifici existent i el de l’esquerra l’edifici nou 
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No obstant, en aquest projecte aquestes tapetes exteriors d’alumini es van substituir per unes bandes de EPDM 
(cautxú d'etilè propilè diè), que complien al mateix cop les missions d’estanqueïtat i fixació del vidre, minimitzant 
l’evidència externa dels elements constructius. 

La desaparició de l’embellidor exterior va suposar un avanç a la recerca de la simplicitat formal de la façana. Tot i 
així, constructivament va ser una solució massa laboriosa. Els marcs d’EPDM, amb les quatre cantonades 
vulcanitzades per cada unitat d’envidrament, havien d’ajustar-se perfectament als vidres i l’espai entre marcs 
havia de deixar exactament l’ample per a que el cordó central entrés a pressió, garantint l’estanqueïtat. Massa 
exactitud per a un element que s’havia d’executar in situ a l’obra.  

Aquest sistema no va ser utilitzat mai més per Folcrá, l’empresa instal·ladora de la façana, en benefici de les 
façanes amb subjecció de silicona estructural. En aquest cas, anys després es van substituir aquestes juntes per 
una tapeta embellidora exterior d’alumini lacada en negre, segellant les juntes amb vidre entre el perfil i el vidre. 

La perfileria d’alumini, que es va tractar amb un lacat de color blanc, passa per davant dels forjats, tenint 
continuïtat les zones de visió amb les dels cantells de forjats. 

El sistema de façana es completament independent de l’estructura, essent aquesta de forjats reticulars i pilars 
metàl·lics recoberts de formigó. 

 

 

Perspectiva dels diferents elements del mur cortina Alçat longitudinal de la façana 

 

Planta tipus de l’edifici 

 

 
Vista actual d’un encreuament entre quatre peces de vidre, amb el 
perfil d’alumini exterior 
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El mur cortina es divideix a cada planta verticalment en tres mòduls, fent coincidir els travesseres amb les línies 
superior i inferior del cantell del forjat, i un altre travesser intermedi coincidint amb la línia de fals sostre, creant 
dos mòduls petits de la mateixa alçada i un mòdul de gran alçada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alçat parcial i secció vertical de la façana 

 

 

 

Fotografia d’una part de la façana 
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Els muntants verticals es van fixar als cantells dels forjats mitjançant ancoratges d’acer que permetien la 
regulació tridimensional a l’espai (mitjançant la unió de tres angulars), restant el muntant penjat des del 
ancoratge superior i emmetxat amb el muntant inferior, permetent la lliure dilatació de cada muntant.  

 

Alçat parcial i secció horitzontal amb la disposició dels ancoratges del mur cortina 

 

 

 

Ancoratge de subjecció dels muntants del mur cortina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secció vertical del mur cortina tallant dos mòduls de visió i un de coronació 
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Els travessers horitzontals es recolzaven a la vegada als muntants verticals mitjançant unes camises interiors 
fixades als muntants, que permeten la lliure dilatació del travessers, així com la transmissió d’esforços. Els 
travessers col·locats tenen dos profunditats: els que coincideixen amb el terra de cada planta són d’igual 
profunditat que el muntant vertical, i la resta de menor profunditat.  

A l’esquerra vista interior del travesser gran, coincidint amb el terra. A la dreta, vista interior dels  travessers petits 

Als mòduls grans de visió es va fer servir un doble envidrament composat per un vidre reflectant i de color gris 
tipus Antelio de la casa Saint-Gobain Glass a l’exterior de 6 mm, càmera d’aire deshidratat intermèdia de 12 mm i 
un vidre incolor a l’interior de 6 mm. El vidre exterior disposa d’una capa pirolítica dipositada sobre un vidre 
tintat en massa (Parsol). 

Com a fet diferencial als dos mòduls petits (les zones de cantell de forjat i de fals sostre) es va fer servir un doble 
envidrament incolor, dels mateixos espessors que el vidre reflectant, facilitant, per una banda, que als mòduls de 
fals sostre es permetés a l’usuari contemplar directament, sense filtres, la llum diürna de l’exterior, i per altra 
banda, que als mòduls de cantells de forjat es veiés la peça d’ancoratge, que es va pintar de color groc per donar 
un caire estètic a un element funcional. 

Fotografia dels diferents tipus de vidre: transparents als dos mòduls petits coincidents amb el forjat i reflectant a la peça gran 

A sobre dels travessers que coincideixen amb la part baixa del cantell de forjat es van situar unes safates de xapa 
amb panell aïllant, creant així una sectorització acústica entre les plantes. 

Secció vertical del mur cortina a l’alçada del cantell del forjat 
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A les zones opaques, coincidint amb mòduls de coronació i amb les franges verticals de cantonada, es va col·locar 
un conjunt composat per un vidre esmaltat del mateix color que el vidre reflectant a l’exterior, barrera de vapor i 
un panell aïllant de llana de roca. 

A la façana es van fer dos grans excavacions, una en la cantonada sud de la planta baixa i altre en la cantonada 
nord de les tres últimes plantes, amb la finalitat de donar un caràcter personal al que si no hauria estat una 
façana completament llisa. 

Obertures a les façanes de l’edifici 

Per a la col·locació del sistema emprat a la zona de cantells de forjats sembla que només es tingueren en compte 
aspectes estètics, deixant de banda altres aspectes com poden ser sistemes tallafocs entre plantes i acumulació 
de tensions i temperatura a les zones de vidre transparent, a més de la ja comentada amb anterioritat necessitat 
de climatització artificial durant les vint-i-quatre hores del dia degut a que es una façana totalment exposada a la 
llum solar, sobretot la façana sud.  

Es per aquesta raó que es van haver de posar unes cortines interiors, guiades per uns perfils d’alumini fixats als 
muntants verticals. Aquestes cortines s’utilitzen constantment, sobretot per a evitar el pas de llum del vidre 
superior incolor, que permet un excessiu pas de lluminositat, provocant reflexos molestos a l’interior de l’edifici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cortines interiors de la façana 
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Per a la neteja i manteniment de la façana es va instal·lar una gòndola a la planta coberta, amb el carril paral·lel 
al perímetre de la façana. 

Fotografia de la gòndola de l’edifici 

HERON II 

Any de construcció: 1986-1988 

Arquitectes: Enric Tous i Josep Maria Fargas 

Ús: Oficines 

Adreça: Av. Diagonal, 605-607, cantonada amb C. Gandesa (Barcelona) 

 

A finals de la dècada dels 80 es projectaria en massa l’edificació a aquesta zona sud de la Diagonal, entrada principal 
de Barcelona. En aquest estudi s’analitzen diversos d’aquests edificis com és el cas de l’Edifici Heron II, que 
s’especifica en aquest capítol, o els veïns Edifici Núñez y Navarro (pàg. 120), Hotel Hilton (pàg. 132) i L’Illa Diagonal 
(pàg. 157). 

Aquest edifici aïllat d’onze plantes d’alçada sobre rasant es troba ubicat en un solar on, curiosament, la façana 
longitudinal és perpendicular a una de les entrades principals de Barcelona, l’avinguda Diagonal, essent la façana 
menor la paral·lela. 

 

 

Fotografia de les façanes nord i est de l’edifici 
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L’edifici es podria entendre com a dos edificis independents, simètrics, units per una mitgera, compartint un pati 
i un nucli central. Es va aixecar amb estructura de pilars de formigó armat i forjats reticulars. 

Alçat longitudinal corresponent al carrer Gandesa 

 

Planta tipus

 

 

 

 

Secció vertical de l’edifici 
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Les façanes es van executar amb un mur cortina perimetral, on els muntants verticals es van fixar a cada planta 
mitjançant ancoratges d’acer amb regulació tridimensional, i separats horitzontalment 60 o 120 cm, alternats. A 
l’hora de formigonar els forjats es va deixar preparat a la cantonada inferior un perfil metàl·lic longitudinal, tipus 
L, per a que romangués encastat al forjat, i facilités a posteriori la fixació de l’ancoratge del mur cortina. 

Les cantonades segueixen una directriu de 45º respecte les façanes, quedant aixamfranades, al mateix cop que 
deixen un forat triangular que s’aprofita per passar les instal·lacions de climatització de l’edifici. 

Secció horitzontal per cantonada 

Fotografia d’una cantonada 

Verticalment cada planta es va dividir en dos mòduls, un opac i un de visió, creant a la façana bandes horitzontals.  

Façana sud, on s’aprecien clarament les bandes horitzontals opaques i de visió 

A la banda de visió, composada totalment per elements fixos sense apertures practicables, es va col·locar un doble 
envidrament amb una lluna exterior de color plata de 6 mm d’espessor, una càmera d’aire de 12 mm i una lluna 
interior incolora de 6 mm. 

La banda opaca es va tancar mitjançant panells amb una planxa d’alumini a l’exterior, acabat anoditzat color plata, 
amb un panell de llana de roca intermedi i a l’interior es va col·locar un taulell d’aglomerat amb acabat de 
melamina, ja que es deixava veure a la part superior, fent de sòcol, juntament amb un remat interior amb alumini 
d’extrusió fixat lateralment als muntants verticals. 
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Els muntants verticals eren un perfils tubulars d’alumini d’extrusió de sistema estàndard de mercat, amb una 
tapeta opressora exterior per subjectar l’envidrament, acabant-se amb una tapeta embellidora. En canvi, a les 
zones opaques els panells es fixaven verticalment directament al muntant, de forma oculta, restant amagat per 
part del taulell interior, convertint la funció de les tapetes opressora i embellidora exteriors en només una funció 
estètica, de forma que l’estanqueïtat de la façana a aquesta zona es confiava exclusivament a la col·locació d’un 
segellat amb silicona. En ambdós casos es va col·locar un perfil de poliamida que feia la funció de ruptura de pont 
tèrmic entre l’exterior i l’interior. 

Secció horitzontal per la banda de visió 

 

 

 

 

 

Secció horitzontal per la banda opaca 
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Els travessers, en canvi, eren pràcticament inexistents. Es limitaven a un perfil en forma de Z, d’alumini 
d’extrusió, en lloc d’un perfil tubular que venia essent l’habitual als murs cortina. La finalitat era que els 
travessers quedessin el més ocult possible, marcant només les línies verticals. Es van disposar de forma que, en 
col·locar els panells opacs exteriors, no es visualitzessin des de l’exterior, al mateix cop que es va col·locar una 
junta elàstica per separar físicament les planxes exteriors dels travessers, creant una ruptura de pont tèrmic. 
Sobre aquests travessers es col·locaven també els envidraments. 

Esbós on es marquen les línies verticals i es contempla la unió dels perfils verticals de tapeta coincidint amb la zona opaca 

Amb aquest sistema constructiu s’aconseguia el que estèticament els arquitectes buscaven: zona de visió i zones 
ocultes diferenciades, amb materials diferents, marcant només les verticals, i sense línies horitzontals més enllà 
de les pròpies del canvi de material. No obstant, a costa d’aconseguir aquesta estètica, es va arriscar creant una 
façana “artesana”: es va debilitar l’estanqueïtat de les juntes verticals a les bandes opaques i es va dificultar la 
posada en obra de la façana. Aquesta posada en obra feia que els panells opacs s’haguessin de col·locar des de 
l’exterior, mentre que els vidres es col·locaven des de l’interior però amb un sistema de fixació mixt: verticalment 
es fixen des de l’exterior mitjançant les tapetes opressores i horitzontalment des de l’interior amb galzes 
interiors. Aquesta posada en obra també dificulta posteriors substitucions, ja que al mateix cop s’hauria de 
treballar tant des de l’interior com des de l’exterior. 

A l’interior de l’edifici es va fixar horitzontalment entre muntants un perfil tubular a modus de barana, amb la 
funció d’elevar respecte el nivell de terra un recolzament per a les persones, ja que la peça de vidre començava a 
una alçada inferior al metre respecte la cota del terra acabat. 

Secció vertical de l’arrencada de la façana, a l’alçada del forjat de planta primera, i on es pot veure el perfil tubular de barana interior 

Fotografia presa des de l’exterior, on s’entreveu la barana interior de la façana 
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També voldria afegir que a les zones del cantell de forjat es va omplir l’espai entre els panells i el propi forjat amb 
borra de llana de roca, creant una sectorització acústica entre plantes, al mateix cop que s’intentava fer una 
sectorització vertical contra incendis. I dic “s’intentava” perquè en col·locar a l’interior del panell opac un taulell 
de fusta, essent aquest un material inflamable, facilitava en cas d’incendi la propagació del foc, anul·lant la funció 
que es buscava amb la col·locació de la llana de roca. 

Secció vertical de la façana a l’alçada del cantell de forjat 

EDIFICI NÚÑEZ I NAVARRO 

Any de construcció: 1988 

Arquitecte: Santiago Casanova Navarro 

Ús: Oficines 

Adreça: Av. Diagonal, 593-595 (Barcelona) 

 

Aquest edifici d’oficines, veí dels comentats a aquest estudi Heron II (pàg. 115), Hotel Hilton (pàg. 132) i L’Illa 
Diagonal (pàg. 157) presenta una característica completament diferent a la resta d’edificis esmentats: la façana és 
totalment de vidre. 

A aquest projecte, desenvolupat per un arquitecte de la pròpia empresa promotora, la façana de vidre, continuant 
el desenvolupament dels murs cortina, no presenta cap tipus de perfil metàl·lic a l’exterior, essent una façana 
completament llisa de vidre. 

 

Fotografia de la façana principal (est) de l’edifici 
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Perspectiva de la façana sud i est de l’edifici 

Si en el cas, com havíem vist anteriorment, de l’edifici Nestlé (pàg. 108) els vidres es subjectaven exteriorment 
amb un perfil d’EPDM, en aquest cas s’evoluciona cap a una façana de les anomenades de silicona estructural. 

Promoció de l’empresa promotora a La Vanguardia del 19 de febrer de 1989, remarcant la modernitat de l’edifici 

En aquesta tipologia de murs cortina la retícula interior és idèntica als murs cortina tradicionals. Es forma per 
muntants verticals d’alumini d’extrusió fixats als forjats mitjançant ancoratges que permeten la regulació 
tridimensional, normalment (i en aquest cas en concret també) d’acer galvanitzat, i per travessers horitzontals, 
també d’alumini d’extrusió, que es fixen sobre els muntants verticals. El canvi esdevé en el tipus de subjecció de 
l’envidrament: l’envidrament passa de estar subjectat mecànicament a fixar-se mitjançant un adhesiu, la silicona 
estructural. 

A l’edifici Núñez y Navarro es va modular tota la façana en peces d’iguals dimensions, dividint l’alçada de cada 
planta en dos peces, una de visió i una opaca, però que gràcies a la gran reflexió del vidre utilitzat no permeten 
diferenciar-se des de l’exterior durant el dia. 

Els vidres es van fixar mitjançant la silicona estructural a un marc perimetral d’alumini, que al mateix temps es fixava 
mecànicament sobre la retícula interior del mur cortina. Aquest procés d’enganxat del vidre al marc es realitza a la 
fàbrica del proveïdor de vidre o al taller de l’industrial de la façana, però sempre a unes càmeres amb unes 
condicions molt controlades d’higiene, temperatura i humitat, indicades pel fabricant de la silicona estructural. És a 
dir, el marc amb el vidre enganxat arriba a l’obra directament per a la seva col·locació.  

 

 
 

Fotografia exterior amb un filtre de polarització que facilita la visió de l’enganxat perimetral de la silicona estructural 
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En el cas de les zones de visió, on es feia servir un doble envidrament amb càmera amb un tractament a la lluna 
exterior tipus Stopsol de color bronze, el vidre es va haver de decalar. El decalat és un procés on la lluna exterior i 
la interior del doble envidrament es tallen amb diferents mides. En aquest cas el decalat va ser a les quatre cares 
per permetre l’enganxat de la lluna exterior al marc perimetral. 

En el cas de les zones opaques es va fer servir una lluna monolítica del mateix espessor (8 mm) que la lluna 
exterior de la zona de visió, fet que permetia mantenir la planor exterior de la façana i una idèntica fixació 
mitjançant la silicona estructural al marc perimetral. Aquesta lluna es va opacitar, a més de disposar del mateix 
tractament de reflexió que el vidre de visió (Stopsol color bronze). Interiorment, i fixat mecànicament al marc 
perimetral del vidre, es va col·locar un panel sandwich composat per dos planxes i un replè d’aïllament 
intermedi, al mateix cop que es tancava termo-acústicament l’espai horitzontal entre el forjat i el mur cortina 
amb dos safates d’acer galvanitzat i un replè intermedi amb borra de llana de roca. 

 

Secció horitzontal d’un muntant tipus, corresponent el detall de l’esquerra a les franges de vidres de visió i a la dreta a les franges opaques 

Secció vertical del mur cortina 
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A les zones de cantonades el vidre exterior es va decalar respecte el marc perimetral, tallant-lo més llarg que la 
longitud del marc, de forma que tapessin el muntant vertical i coincideixin exteriorment en una cantonada a 90 
graus totalment neta vidre-vidre. 

A l’esquerra, vista exterior d’una cantonada de l’edifici 
A la dreta, vista interior de la mateixa 

 

 

El mur cortina de silicona estructural es trobava llavors en ple desenvolupament i la falta d’experiència en aquest 
tipus de façanes va provocar que per prevenir riscos es busqués una solució mecànica que no afectés a l’estètica 
de la façana i que permetés que el mur cortina continués funcionant en cas de fallada de la silicona estructural. 

Aquesta solució va arribar de la mà d’uns cargols que travessen els vidres, fixant mecànicament aquests últims al 
marc perimetral interior. Es van fer servir uns cargols d’acer inoxidable amb cap avellanat, envoltats d’un casquet 
plàstic per evitar el contacte acer-vidre, col·locats a cada cantonada del vidre (quatre unitats per peça de vidre), 
de forma que queden enrasats amb el mateix pla del vidre. El trepà fet al vidre també es va fer, és clar, amb 
forma avellanada, d’un diàmetre més gran a la cara exterior respecte la cara interior del vidre. És evident 
recordar que les llunes a foradar (la lluna exterior del doble envidrament  i la lluna monolítica del vidre opac) 
tenen un tractament de trempat.  

I és la conjunció d’aquest procés de trempat, del tractament d’alta reflexió del vidre, dels esforços aplicats per les 
fixacions puntuals de les cantonades de les peces i, segurament, d’una excessiva lleugeresa del vidre per les 
grans dimensions de les peces, el que provoca una gran deformitat visual (i física) a les peces, observable fent un 
simple cop d'ull a la façana. La planor que es volia plasmar a la façana en fer servir aquest tipus de mur cortina 
queda desvirtuada per aquest efecte. 

Vista exterior dels cargols que travessen el vidre 

Fotografia parcial de la façana on es pot veure les deformacions dels vidres. La fotografia superior correspon a una instantània real i la inferior 
amb un filtre d’inversió de colors. 
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Per l’interior es va aprofitar l’alçada entre el terra i el travesser horitzontal (corresponent a la zona opaca) per 
col·locar un moble de fusta que amagava a l’interior la instal·lació de climatització, situada al perímetre de 
l’edifici. 

Fotografia interior del moble de fusta que encabeix la instal·lació de climatització 

A aquest tipus de façana tan planes encara es fa més fàcil la neteja, ja que únicament hi ha un únic pla a netejar i 
no existeixen altres elements metàl·lics sobresortints, fent de la gòndola un element indispensable. 

Instantània de la gòndola de neteja i manteniment, recollida a la coberta superior de l’edifici 

Aprofitaré aquest edifici per comparar la normativa de sectorització d’incendis del moment amb l’actual. A la 
Memòria de Prevenció d’Incendis de la documentació del projecte arquitectònic es troba aquest extracte: 

“El tancament perimetral de façana es realitzarà tipus mur cortina o similar. La trobada entre distintes plantes a 
nivell de forjat es realitzarà un tallafocs tipus RF-120, amb una alçada total de 60 cm inclòs el gruix del forjat, 
d’acord amb (...) la NBE-CPI-82.” 

La normativa del moment al respecte de protecció d’incendis era d’obligat compliment des del 1982, la norma 
bàsica NBE-CPI-82, que responia a una actualització de la normativa aprovada l’any anterior (NBE-CPI-81). 

Bàsicament pel que fa a la propagació exterior de les façanes de murs cortina aquesta normativa obligava a realitzar 
una sectorització vertical entre diferents sectors de 60 cm d’alçada i una resistència RF-120. 

Extracte de l’article 6.3.1 de la norma bàsica NBE-CPI-82 

Article 6.4.1 de la norma bàsica NBE-CPI-82 

 

A la normativa NBE-CPI-82 es parlava únicament del terme RF, que definia el temps en el que un element havia de 
mantenir les condicions de “estabilitat mecànica, aïllament tèrmic, estanqueïtat a les flames i absència d’emissió de 
gasos inflamables”. 

Article 3.1.1 de la NBE-CPI-81. A la normativa NBE-CPI-82 es canviaria el terme “resistència mecànica” per “estabilitat mecànica”. 

Extracte de l’article 3.1.2 de la norma bàsica NBE-CPI-82 
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La següent normativa al respecte de la protecció d’incendis va ser la norma bàsica NBE-CPI-91, que substituïa 
l’anterior. El primer canvi substancial es la definició de diversos paràmetres en funció del comportament a 
sol·licitar: estabilitat al foc (EF), paraflames (PF) i resistència al foc (RF). No obstant, pel cas que ens pertoca, es 
segueix sol·licitant que es compleixi un valor de resistència al foc, que engloba els altres factors. 

Article 13.1 de la NBE-CPI-91. 

 

Amb aquesta normativa i el cas d’aquest edifici ens exigiria una sectorització vertical d’alçada 1 m i una 
resistència al foc de RF-60. S’incrementa l’alçada de l’element però es rebaixa la resistència que ha de complir 
respecte la normativa anterior. 

Extracte de l’article 15.2 de la norma bàsica NBE-CPI-91 

Extracte de l’article 15.1 de la norma bàsica NBE-CPI-91 

Extracte de l’article 14 de la norma bàsica NBE-CPI-91 

La següent norma que va substituir la de l’any 91 va ser la norma bàsica NBE-CPI-96, de l’any 1996. Pel que fa als 
aspectes que incumbeixen al mur cortina no va haver-hi cap canvi significatiu, mantenint-se la necessitat de 
sectoritzar mitjançant una franja vertical d’un metre d’alçada i amb un comportament exigible de RF-60. 

Gràfic extret de l’article 15.2 de la norma bàsica NBE-CPI-96 
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A l’actualitat la norma d’obligat compliment relativa a protecció d’incendis és el Document Bàsic Seguretat en cas 
d’incendi (DB-SI), inclòs dintre del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) aprovat el 2006. 

A aquest document es manté la necessitat de executar una franja d’alçada d’un metre però les condicions 
exigibles a la sectorització no tenen cap relació ni amb l’alçada de l’edifici ni amb la resistència de l’estructura, és 
un valor fixe anomenat EI-60. 

Extracte del punt 1-Medicions i Façanes, corresponent a la secció SI-2.Propagació Exterior, inclòs al DB-SI del CTE 

El significat d’aquesta nova nomenclatura no està especificat al Codi Tècnic i ens hem de remuntar a la Decisió 
2000/367/CE de la Comunitat Europea, de l’any 2000, que especifica diferents classificacions dels elements en 
funció de la seva resistència al foc. D’aquest document s’extreu que la nomenclatura EI correspon a un element 
que manté la seva integritat (E) i el seu aïllament (I) durant el temps especificat.  

Extracte de l’Annex de la Decisió 2000/367/CE de la Comunitat Europea 

Podem observar com per l’obra en qüestió s’exigia una barrera horitzontal de 60 cm d’alçada i avui dia es demanaria 
d’un metre, però en canvi al moment d’execució de l’obra la resistència exigida era de 120 minuts contra els 60 
minuts actuals. No obstant, encara que sembli que la norma actual sigui més laxa que la de l’any 1982 realment no 
és així, ja que la norma antiga permetia “jugar” amb la forma de demostrar la resistència al foc, mentre que la 
norma actual és molt més exigent en la justificació de la resistència del sistema constructiu. 

Extracte de l’article 1.1.2 de la norma bàsica NBE-CPI-82 

Extracte de l’article 3.1.2 de la norma bàsica NBE-CPI-82 
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PALAU DE LA MÚSICA CATALANA (Intervenció a la façana) 

Any de construcció: 1988-1989 

Arquitectes: Òscar Tusquets i Lluis Clotet 

Ús: Cultural 

Adreça: Carrer del Palau de la Música, 4 (Barcelona) 

Reconeixements:   Premi FAD d’Arquitectura – Reformes i rehabilitacions (ex aequo) (1989) 

Premi Ciutat de Barcelona – Restauració d’edificis (1989) 

 

El Palau de la Música Catalana es va aixecar en 1908, projectat per l’arquitecte Domènech i Montaner. Aquest 
simbòlic edifici de la identitat i cultura catalana, s’aixeca amagat i encaixonat entre altres edificis, en una trama 
de carrers estrets amb poca perspectiva. El lloc es va justificar, al seu dia, per estar poper al lloc de residència de 
cantants i socis, procedents de la classe popular sense molts recursos. Es considerat una obra mestra del 
Modernisme, nomenat Monumento Nacional el 1971 i declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO el 
1997. 

Aquest edifici ha patit diverses intervencions a la seva llarga vida. En aquest cas ens centrarem a l’actuació que es 
va realitzar entre el 1982 i el 1989 per part dels arquitectes Òscar Tusquets i Lluis Clotet, i més concretament en 
l’aixecament d’un mur cortina abotonat en la façana posterior (1988-1989). 

Fer una intervenció en un edifici d’aquesta importància històrica sense caure en les crítiques del sector és 
sempre difícil. Els arquitectes van intentar basar-se en una difícil dialèctica: Respecte i Intervenció. Respecte en el 
millor sentit crític de la paraula, es a dir, en el d’estudiar i entendre l’essencialitat i les intencions del projecte 
original de Domènech i Montaner i voler així potenciar-lo. Intervenció en el sentit, a vegades no compartit per les 
comissions que vetllen per la Conservació del Patrimoni, de modificar certs elements, en base a una actuació que 
permeti que l’edifici s’adapti a les necessitats del moment. 

La façana posterior de l’edifici estava situada oculta en un estret pati de veïns. Domènech i Montaner la va 
construir reproduint exactament l’altra façana longitudinal que donava al carrer Amadeu Vives, amb grans 
vidrieres i sense escatimar cap acabat, tot i que restava oculta per l’antiga Església de Sant Francesc de Paula i, 
per aquesta raó, rebia l’oposició de l’Orfeó Català, propietari de l’edifici. En aquesta intervenció es va poder obrir 
gran part d’aquest pati posterior i fer visible aquesta façana tants anys oculta, creant un nou accés al Palau. La 
nova distribució i les exigències d’evacuació de les normatives del moment de la intervenció van obligar a 
disposar en aquest pati d’una escala d’accés directe a la primera planta. Es per aquesta raó, per protegir aquesta 
escala de la intempèrie, que es va pensar en col·locar davant de la façana una làmina de vidre que permetés la 
visió de l’antiga façana, intentant desmaterialitzar al màxim aquest teló exterior. A més, aquest buit entre la 
façana antiga i la nova pell de vidre facilitava crear un espai pel retorn de l’aire condicionat. 

Croquis inicial de l’escala d’evacuació i la pell de vidre exterior 

A l’esquerra, vista exterior de la façana 
A la dreta, vista interior de l’espai entre la pell exterior de vidre i la façana antiga, amb l’escala d’evacuació al fons 
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Els vidres utilitzats per aquesta pell exterior eren d’unes grans dimensions (1,80 m d’ample i 3,50 m d’alçada). 
Van ser vidres monolítics de 12 mm d’espessor, incolors sense cap tipus de tractament tèrmic ni estètic, amb un 
procés de trempat, que aportava seguretat en cas de trencament i feia possible el fet de poder trepanar-los per 
la fixació. 

 

Planta, alçat interior i secció de la doble pell de vidre 

 

 

 

 

Instantània de les peces de vidre col·locades, marcant exteriorment els botons de fixació 



ESTUDI HISTÒRIC I ANALÍTIC DE LES FAÇANES AMB TANCAMENTS DE VIDRE A LA CIUTAT DE BARCELONA I LA SEVA ÀREA METROPOLITANA 129 

Els vidres es van fixar mitjançant quatre botons a les cantonades a unes peces d’ancoratge o manetes. Aquestes 
manetes es recolzaven a la façana d’obra posterior mitjançant uns perfils tubulars d’acer inoxidable de diàmetre 
43 mm, contrarestant l’acció del vent, i, al mateix cop, penjaven d’un rodó de 12 mm de diàmetre d’acer 
inoxidable que funcionaven com a tensors i penjaven d’uns grans perfils IPN situats a la coronació de la façana, 
sostenint el pes propi de la façana exterior. Aquestes bigues romanien amagades darrera d’un remat de xapa. 

Secció vertical de la façana de vidre Vistes interiors de la façana, amb els diferents elements de suport 
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En una primera instància es va pensar que també caldria uns rodons que enriostessin horitzontalment les 
manetes i les unissin al perímetre, però, en aquest cas, es van desestimar per innecessàries. 

Les manetes, també d’acer inoxidable, van ser dissenyades amb una corona circular que permetia la fixació dels 
tensors de penjat. La creueta interior facilitava la unió a l’estructura horitzontal.  

Fotografia d’una maneta col·locada a la façana 

 

 

La creueta interior es va preveure en un inici coplanària amb la corona, però es va poder comprovar que la 
fixació resultaria molesta per la fixació del vidre. 

Es per aquesta raó que finalment la creueta es va dissenyar bombada cap a l’interior, permetent que la fixació 
amb el tub interior no interferís amb els vidres exteriors.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disseny de la maneta amb la creueta interior coplanària a la corona 

Disseny de la maneta y els diferents elements de fixació  

 

 

Disseny de la maneta amb la creueta interior bombada cap a l’interior 
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Les juntes entre vidres de la pell exterior es van segellar, aconseguint així una façana estanca.  

Anys més tard, entre el també l’arquitecte Òscar Tusquets realitzaria una altra actuació a la façana. Degut a la 
importància d’aquesta nova intervenció estudiarem el cas en un capítol apart, situat cronològicament al seu 
capítol corresponent, els anys 2000 (pàg. 192). 
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2.4 ELS ANYS 90. SOFISTICACIÓ 

La dècada dels 90, que comença amb l’eufòria constructiva per l’organització a Barcelona del Jocs Olímpics del 
1992, aviat quedarà apaivagada per una nova recessió econòmica, lògica per l’esforç i endeutament aconseguit, 
alentint el ritme de creixement, que desencadenarà un canvi de govern el 1996. El nou objectiu de Barcelona no 
és realitzar noves obres, sinó acabar les començades.  

L’arquitectura espanyola adquireix molt prestigi internacional. S’integren totalment els sistemes informàtics als 
estudis professionals, fent més fàcil la manipulació de la informació gràfica, alhora que més exigent. 

A nivell constructiu de façanes en aquest moment convergeixen noves i antigues idees, aquestes actualitzades 
amb tècniques més evolucionades. 

Els sistemes de mur cortina es sofistiquen, millorant les seves característiques i permetent noves solucions. 
Tancaments cecs amb forats per fusteria rememorant a les façanes pre-envidrades, ara revestits amb sistemes 
de façana ventilada, i tancaments de vidre abotonat, reduint a la mínima expressió la perfileria exterior, 
comparteixen espai amb els sistemes de mur cortina. 

 

HOTEL HILTON 

Any de construcció: 1987-1990 

Arquitectes: Albert Viaplana i Helio Piñón 

Ús: Hotel 

Adreça: Av. Diagonal, 589-591 (Barcelona) 

 

Ens trobem a una època on a Barcelona van aflorar una multitud d’hotels amb motiu de l’organització dels Jocs 
Olímpics del 1992, entre ells l’Hotel Hilton de la av. Diagonal. 

 

Vista general de l’Hotel Hilton 

 

 

 



ESTUDI HISTÒRIC I ANALÍTIC DE LES FAÇANES AMB TANCAMENTS DE VIDRE A LA CIUTAT DE BARCELONA I LA SEVA ÀREA METROPOLITANA 133 

Aquest edifici va patir diversos canvis de propietari i ús durant la seva construcció. Inicialment va ser projectat 
pels arquitectes Jordi Mir Valls, Rafael Coll Pujol i Jordi Carmona Sanz. Va ser comprat per la cadena hotelera 
Hesperia quan les obres de l’anterior propietari ja es trobaven a nivell de carrer, essent inicialment un edifici 
destinat a un ús diferent a l’hoteler, i havent de reconvertir el projecte en un hotel de categoria de quatre 
estrelles. Posteriorment, durant l’aixecament de l’edifici va haver-hi un altre canvi de propietari, en aquest cas la 
cadena hotelera Hilton l’any 1988, que va mantenir l’ús però va canviar la categoria, passant a ser un hotel de 
cinc estrelles i rebent l’encàrrec els arquitectes Albert Viaplana i Helio Piñón. 

 

 

Publicitat inserida a La Vanguardia del dia 10 de març de 1990 

A continuació observem una fotografia presa durant la construcció de l’edifici, al mateix temps que podem veure 
que ja s’havia construït l’edifici Heron II (pàg. 115) i l’edifici Núñez y Navarro (pàg. 120), i es pot observar el solar on 
s’edificaria posteriorment L’Illa Diagonal (pàg. 157). 
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L’edifici està format per dos blocs paral·lels de planta rectangular, units pel centre per la caixa d’ascensors i 
escales. 

Croquis de l’arquitecte, a l’esquerra corresponent a  la façana principal i a la dreta a la façana posterior 

A dalt, planta tipus. A baix, planta baixa 

Alçat posterior 

Secció transversal 
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Si fins aquest moment les façanes dels edificis d’hotels i oficines estaven evolucionant cap a una façana sencera 
de mur cortina, ens trobem davant d’un canvi molt important amb l’aparició de les façanes ventilades. I no 
només pel fet de col·locar una pell exterior ventilada sobre un parament interior, sinó també perquè aquest 
parament interior es converteix en un element lleuger, de construcció seca, en lloc d’un element ceràmic, que 
hagués creat una contradicció (per altra banda habitual) en el fet de col·locar una façana lleugera sobre un 
parament pesat. 

Un altre punt a indicar es que els tancaments de vidre es col·loquen en el mateix pla que la façana, en lloc de 
reculades que venia sent l’habitual en la construcció amb finestres independents. 

 

 

 

 

Fotografia on es pot comprovar que les fusteries es troben en el mateix pla 
que la façana ventilada 

 

 

 

 

 

 

 

Secció vertical amb la fusteria enrasada amb la pedra 

En el cas d’aquest edifici es va crear una subestructura metàl·lica composada per perfils Z d’acer galvanitzat, que es 
van col·locar horitzontalment i fixar als pilars metàl·lics de façana, que delimitaven l’amplada de cada habitació, a 
l’alçada de l’ampit i de la llinda.  

Sobre aquesta subestructura es va col·locar verticalment uns muntants exteriors d’acer galvanitzat coincidint amb la 
junta vertical del panell exterior i ancorats principalment a la jàssera del cantell de forjat . És sobre aquests rastrells 
en forma d’U que es van penjar les peces de granit gris (perla o ochavo, segons la situació) que formaven la part 
opaca de la façana, creant així la façana ventilada en deixar les juntes obertes.  

 

 

 

 

Fotografia general on es distingeixen els dos colors del granit 
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El fet de que la subestructura de la façana ventilada es fixés directament a la jàssera del cantell de forjat facilita 
el fet de que el parament interior no sigui ceràmic, ja que es treu de sobre tota funció de suport de càrregues de 
la façana exterior. 

A l’interior de la subestructura es va col·locar una planxa d’acer galvanitzat amb la funció de suport pel posterior 
aïllament i impermeabilització intermedis. 

Interiorment les zones opaques es van tancar amb dos plaques de cartró-guix, donant l’acabat interior. 

A les zones de visió, forats envoltats pel perfil metàl·lic tipus Z, es van instal·lar les fusteries d’alumini, amb 
l’acabat en color gris Aquestes fusteries, que disposaven de un doble envidrament amb capa de control solar 
Reflectasol a l’exterior, es van col·locar totes fixes, sense apertures de cap tipus. A l’interior es va col·locar una 
cortina, habitual en els hotels per gaudir el clients d’una major intimitat, no pas per a aconseguir una millora 
tèrmica. 

 

Façana ventilada de granit, amb la seva subestructura interior fixada directament a l’estructura principal de l’edifici 
 

 

 

 

 

 

 

Tot i que he trobat interesant incloure aquesta façana a aquest estudi no és el punt més interessant de l’edifici des 
de el punt de vista de les façanes vidriades. Aquest es troba a l’entrada principal i a la banda posterior, on es va 
crear una superfície envidrada que trenca la sobrietat de la façana de granit. A més, sobre l’entrada principal es va 
situar una coberta envidrada sustentada per uns pilars, a modus de porxo o baldaquí. 

A l’esquerra, entrada principal, amb la façana vidriada vertical i el baldaquí. A la dreta, mòdul 
envidrat de la façana posterior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instantània d’un element tipus de fusteria de la façana 
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La façana de l’entrada principal i la posterior es van dissenyar com una superfície transparent quadrada 
d’aproximadament 15,60 metres de costat, subdividida verticalment mitjançant cinc travessers horitzontals, 
formant una façana suspesa mitjançant cables d’acer inoxidable, amb dos plans verticals que conflueixen al 
centre. 

Alçat i secció horitzontal de la façana suspesa 

 

 

 

Detall tipus dels elements de fixació 

Aquests cables fan la funció de muntants verticals, i es van col·locar coincidint amb les juntes dels vidres, i de dos en 
dos perpendicularment a la façana. Els cables més propers al vidre, a l’exterior, són els portants, els que aguanten el 
pes propi de la façana, mentre que els cables situats més a l’interior són cables de seguretat i de contrabalanç del 
pes propi de la façana. 

Fotografia de l’ancoratge dels cables als elements horitzontals, a la banda recta 

Fotografia de l’ancoratge dels cables als elements horitzontals, a la banda de confluència dels dos plans 
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Els cables portants es van fixar, mitjançant uns ancoratges amb regulació tridimensional a la jàssera superior, que 
és un doble perfil metàl·lic UPN. En canvi els cables de contrabalanç es van fixar a la jàssera inferior, formada per 
platabandes i perfils angulars formant una caixa, per absorbir les càrregues de compensació. Les dos sèries de 
cables van requerir un control del allargament sota càrrega, fins arribar a l’estabilitat del sistema. 

Així mateix, les càrregues dinàmiques degudes al vent estan suportades pels travessers horitzontals, construïts 
amb tubular 200x80x5 mm d’acer inoxidable, que les transmeten a l’estructura lateral i el pilar central. 

Els vidres es van col·locar exteriorment i es van fixar només horitzontalment, creant un galze amb un perfil 
tubular interior i una motllura feta amb planxa a l’exterior, essent les juntes verticals segellades amb silicona 
estructural per garantir l’estanqueïtat. Es tracta d’un doble envidrament amb una capa de control solar tipus 
Cool-lite a l’exterior. 

Secció vertical de la façana suspesa 

 

 

 

 
 

 

Instantània de la motllura exterior de subjecció del vidre 

Secció horitzontal central de la façana suspesa  

Fotografia del galze interior cargolat al tub estructural i de la junta vertical segellada entre vidres 
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A la part inferior d’aquesta façana es va construir una gran marquesina treballant a voladís, amb vidre laminar de 
seguretat 15+15 mm, sobre de les portes giratòries. 

Com hem comentat anteriorment, davant d’aquesta entrada principal es va construir un baldaquí mitjançant una 
estructura metàl·lica tractada amb oxidon. El tancament horitzontal superior es va executar mitjançant una 
retícula tubular d’alumini lacat, sobre la qual es van col·locar els vidres laminars de seguretat, que descansen 
sobre la retícula pel seu pes propi i que es van subjectar superiorment per seguretat per unes platines d’alumini 
a modus de tapeta, amb juntes per evitar el contacte alumini-vidre. 

Perspectiva del baldaquí 

Detall constructiu del baldaquí 

 

 

Vista superior del baldaquí  
 

Vista inferior del baldaquí 
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A la coberta es va instal·lar una gòndola per al manteniment i neteja de la façana, amb una via perimetral 
col·locada a la planta coberta que permet accedir-hi a qualsevol punt de la façana. 

Planta coberta de l’edifici, amb la gòndola i el seu carril perimetral 

TORRE MAPFRE 

Any de construcció: 1990-1992 

Arquitectes: Iñigo Ortiz i Enrique León 

Ús: Oficines 

Adreça: Carrer de la Marina, 16-18 (Barcelona) 

 

Considerat un dels edificis emblemàtics de la Barcelona olímpica va significar, juntament amb la torre veïna de 
l’Hotel Arts, l’apertura al mar de la ciutat. Situada al nou barri creat a la ciutat, la Vila Olímpica, l’edifici dóna una 
imatge extravertida, lluminosa i tranquil·la, amb la intenció de l’edifici de servir com a mirador cap a la ciutat. 

Vista general de l’edifici 
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Si al seu dia el Banco Atlántico (pàg. 78) i els edificis de La Caixa (pàg. 101) ja es veien a Barcelona com a 
veritables gratacels, aquesta torre, de 44 plantes i 153 metres d’alçada total sobre rasant, amb una planta 
quadrada de 33 x 33 m, els superaria amb escreix i es convertiria en l’edifici més alt de tota la ciutat i l’estat 
espanyol, tot i que en breu es veuria superat per l’obra civil de la Torre d’Ascó. 

Gràfic extret i corregit de La Vanguardia del dia 27 de maig de 1990 

Primer es va aixecar l’estructura del nucli central d’ascensors de formigó armat, a meitat de l’any 1990, i 
posteriorment s’aixecarien les plantes amb estructura metàl·lica.  

Anunci a La Vanguardia en el moment de culminació de l’estructura central, el 2 de juny de 1990 

 

 

 

Gràfic extret de La Vanguardia del dia 31 de desembre de 1993 

Planta tipus de l’edifici, amb el nucli central de formigó armat i l’estructura perimetral metàl·lica.  
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Sense haver acabat de pujar tota l’estructura ja es van començar a instal·lar els panells de tancament.  

 
 

A l’esquerra, fotografia on s’observa l’aixecament acabat del nucli central i l’estructura metàl·lica de les plantes més baixes.  
Al mig, fotografia on es comprova com a mida que es continuava aixecant l’estructura metàl·lica de l’edifici s’instal·laven també els panells de tancament, amb l’ajut d’una grua auxiliar col·locada fora del perímetre de l’edifici 
A la dreta, vista un cop instal·lats els panells de tancament es va col·locar a sobre el revestiment
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L’obra s’acabaria exteriorment dos anys després, per juliol del 92, per als Jocs Olímpics, tot i que no estaria 
enllestida interiorment fins a finals del mateix any. 

Diferents anuncis a La Vanguardia al juliol de 1992, amb la façana de l’edifici executada 

La composició de la façana es va basar en una atapeïda organització de franges horitzontals. A cada planta hi ha 
tres franges: una més baixa en un pla horitzontal que fa la funció de passarel·la de servei, una segona en un pla 
vertical a la part interior de la plataforma i una tercera formada per uns vidres inclinats cap afora que recuperen 
l’aresta exterior de la plataforma horitzontal. 

Fotografia parcial d’una planta, amb la diferenciació de les tres franges                              Secció vertical d’una planta 
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La seva construcció es va fer a partir d’una peça de formigó prefabricat en forma de diedre. Aquest diedre es va 
col·locar amb un pla horitzontal, la passarel·la, i un altre vertical que oculta l’espessor del fals sostre i el forjat i 
conforma els ampits. Aquestes peces es van fixar al cantell del forjat de forma que són capaces d’assumir les 
accions del vent, a més de complir la funció de sectorització de plantes en la protecció davant el foc. 

Perspectiva dels diferents elements que formen la façana Plànol de detall dels diferents elements de la façana 
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El pla vertical del diedre es va revestir exteriorment amb panells sandwich de planxa d’acer inoxidable tant a 
l’exterior com a l’interior amb un panell de llana de roca intermedi. Aquests panells es van fixar a l’ampit 
prefabricat de formigó mitjançant uns rastrells d’acer inoxidable que a la vegada es fixaren a uns elements, 
també d’acer inoxidable, prèviament rebuts al prefabricat. La unió vertical dels panells es va garantir amb un 
segellat de silicona.  

Degut a la situació de l’edifici en un estat molt agressiu en ubicar-se a primera línia de mar (incidència del vent, 
ambient salí, intensitat del sol...) el material bàsic que es va emprar va ser l’acer inoxidable amb qualitat AISI 316 
per tots els components de l’exterior, essent l’acer inoxidable amb qualitat AISI 434 l’utilitzat pels ancoratges, 
rastrells i accessoris que no estan en contacte amb l’atmosfera. 

Els panells s’enfilaven a la passarel·la transitable, revestida amb planxa d’acer antilliscant, al mateix cop que es 
va col·locar una barana de cables, també d’acer inoxidable.  

La part superior dels panells es va rematar amb unes motllures d’acer inoxidable que formen la base per 
incorporar la faixa horitzontal de visió i que amaguen la guia de seguretat. El doble envidrament col·locat estava 
format per un vidre laminar de seguretat a l’exterior 8+6 mm amb tractament de control solar tipus Cool-lite 
TB140, una càmera d’aire de 12 mm i una lluna de 10 mm a l’interior. Aquestes peces de vidre es van col·locar a 
testa, garantint l’estanqueïtat entre vidres amb unes juntes elàstiques per una banda i un segellat de silicona per 
l’altre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista frontal d’una planta, amb els vidres col·locats a testa, 
el revestiment de panel sandwich vertical, la barana de 

cables i el revestiment horitzontal de planxa d’acer 
inoxidable

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Detall de la junta vertical  entre panells 

Detall de la junta vertical  entre envidraments 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista interior de la façana 
acabada 
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A les cantonades les peces de vidre es van continuar col·locant a testa, formant-se unes peces amb forma de 
trapezi, amb dues cantonades diferents a noranta graus. Així mateix, el revestiment horitzontal de planxa d’acer 
inoxidable també es va col·locar al biaix. 

Vista exterior d’una cantonada, amb els vidres amb forma de trapezi i el revestiment horitzontal al biaix. 

El resultat va ser una secció molt eficaç com protecció solar. Si tenim en compte que la inclinació de la franja 
envidrada ja és de 45º, deduïm que no entrarà a l’interior la radiació solar que arribi amb un angle inferior a 35º 
amb l’horitzontal, i aquest tipus de rajos solars tan baixos només es donen a l’hivern i estan molt debilitats per la 
capa atmosfèrica. 

No obstant amb la pràctica s’ha pogut comprovar que la il·luminació interior no és del tot correcta, ja que hi ha 
punts que es troben excessivament il·luminats, motivat per l’excessiva entrada de llum solar per a les necessitats 
de l’interior. En aquest punt aprofitarem per comentar la necessitat de fer una bona distribució interior en 
conjunt amb l’elecció de la façana. En aquest cas en concret tot i que la façana es va projectar amb zones 
opaques, amb només una franja de visió té un vidre amb una transmissió lluminosa molt baixa (36% per una 
composició de 6/12/6) i que a més a més es troba inclinada, hi ha punts de treball interior on l’exposició a la llum 
és massa gran, produint-se reflexos a les pantalles d’ordinador. En aquest cas és obvi que la distribució interior 
no ha estat la correcta, havent-se d’haver reorganitzat. En lloc d’això s’han col·locat a algunes oficines unes 
cortines interiors que disminueixen la sensació de lluminositat, però sense arribar a ser del tot efectiu, ja que són 
massa translúcides. 

A l’esquerra, distribució interior dels llocs de treball, amb la cortina oberta o tancada, segons el cas. A la dreta, cortina estesa, amb excés de 
transluciditat. 

Durant el dia la façana de l’edifici es converteix en una pantalla opaca, degut tant a la poca superfície de vidre 
(aproximadament un 50% de la superfície es opaca) com al fet de que aquest vidre tingui una transmissió lluminosa 
molt baixa i una gran reflexió. No obstant a les nits l’edifici il·luminat es deixa veure mostrant l’interior seu i creant, 
juntament al veí Hotel Arts, un nou paisatge nocturn. 

Vista nocturna, amb la Torre Mapfre a la dreta i l’Hotel Arts a l’esquerra 
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AEROPORT DE BARCELONA  

Actualment: Terminal 2 de l’Aeroport de Barcelona 

Any de construcció: 1989-1992 

Arquitecte: Ricardo Bofill 

Ús: Serveis 

Adreça: El Prat de Llobregat 

 

Al 1989 va començar l’ampliació de l’antiga terminal de l’Aeroport de Barcelona, que datava de 1968, davant de 
l’imminent arriba de turistes provocada per la organització dels Jocs Olímpics de 1992. L’obra es va acabar en la 
data prevista i es va poder inaugurar el febrer de l’any 1992, culminant la porta de la Nova Barcelona. 

La Vanguardia, a 18 de febrer de 1992 

L’edifici, que consta de dues plantes i està dividit en tres terminals, és d’una gran magnitud: està constituït per 
30.000 m2 de doble façana, el que representa 60.000 m2 de façana real. 

Aquest disseny modular de l’aeroport va permetre la seva remodelació per fases, ja que no es podia interrompre 
en cap moment el seu funcionament. 

Façana de la Terminal A 

Façana de la Terminal C 

Vista exterior de la façana des de les pistes d’enlairament i aterratge 
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Per la façana es va adoptar la solució de dos plànols complets de vidre que tancaven una càmera contínua, 
convertint-se en una de les primeres façanes de l’estat espanyol amb aquest sistema. 

L’estructura es va formar per elements verticals metàl·lics de secció circular, composats en gelosia arriostrats 
amb travessers horitzontals de secció rectangular, i realitzada amb ferro lacat de color RAL 9006, unides de dos 
en dos per a donar una major estabilitat i evitar en part el pandeig.  

Aquesta estructura es va disposar amb un ancoratge pivotant a la part inferior i lliscant a la part superior. 
D’aquesta forma s’aconseguien evitar les transmissions de les càrregues en forma de moments d’encastament. 

 

 

Vista interior de l’estructura, amb unió horitzontal de dos en dos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Croquis de la unió horitzontal de dos en dos de l’estructura vertical de la façana 

Plànol de l’estructura interior de la façana 
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Detalls corresponents als ancoratges superiors de l’estructura vertical de la façana 

 

 

 

 

Detalls corresponents als ancoratges inferiors de l’estructura vertical de la façana 

 

 

 

 

Fotografia de l’ancoratge inferior de l’estructura vertical de la façana 
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Diferents vistes de l’estructura interior en la trobada amb el forjat inferior 

 

Els dos plànols de vidre es van col·locar separats entre sí per un metro i vint-i-cinc centímetres. Aquesta càmera 
contínua que integra l’estructura, va incorporar un sistema de climatització que manté la temperatura adequada 
a cada temporada per evitar la condensació, a més de garantir una bona protecció acústica davant el soroll dels 
avions (aïllament acústic de 52dB). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plànol de la ventilació i climatització interior de la façana 
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L’accés a l’interior de la façana, pel manteniment, es fa a través d’unes portes de vidre dissimulades a la pell 
interior e la façana. 

Porta d’accés a l’interior de la doble pell de la façana 

 

 

Com s’observa al plànol corresponent a un estudi higrotèrmic de la façana, aplicant aire a la càmera entre les dos 
pells a una temperatura constant de 15ºC existeix una gran diferència de temperatures entre l’interior i l’exterior 
de l’edifici per a ser una façana de vidre, aconseguint un gradient tèrmic de 20ºC. 

 

 

 

 

 

 
 

Gradient tèrmic de la façana 
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Els vidres, de dimensions de 2500 mm d’amplada i 1250 mm d’alçada, es van subjectar a l’estructura metàl·lica 
mitjançant unes peces de suport amb quatre fixacions directes al vidre, amb l’anomenat sistema abotonat. La 
composició dels vidres de les dos pells que es van col·locar van ser monolítics (de 12 mm d’espessor cadascun) i 
trempats, aquesta última característica fet indispensable per poder trepanar els forats, de diàmetre 20 mm 
cadascun.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Axonomètrica simplificada de 
l’estructura portant de la façana 
envidrada 

Cada peça de suport té un dispositiu que permet el lliure moviment del vidre, tant en sentit horitzontal com en 
vertical, per així absorbir les dilatacions i moviments que es poden produir en ambdós sentits. Les peces de suport, 
en aquest cas, es van fabricar amb alumini d’extrusió i mecanitzat, essent l’acabat també lacat del mateix color que 
l’estructura, mentre que les fixacions entre aquestes peces i els vidres van ser amb cargols d’acer inoxidable 8/10 
mm, envoltats de un casquet de neoprè que evités el contacte entre el cargol i el vidre, així com amb volandera i 
contra-volandera, una a cada costat del vidre, ambdues de silicona esponjosa per regular la pressió del cargol i, amb 
la mateixa funció que el casquet de neoprè, evitar el contacte directe amb el vidre. 

Detall tipus de la peça de suport del vidre i el seu ancoratge a l’estructura vertical 

 

Vista frontal de la peça de suport del vidre           Fotografia de la peça de subjecció del vidre 
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Les juntes dels vidres es van segellar amb silicona, fent estanques les dos pells de vidre, essent aquestes d’una 
amplada teòrica de 5 mm, suficient per permetre la dilatació del vidre. Així mateix, tant a les juntes de cantonada 
com des de dilatació de l’estructura es van col·locar uns perfils d’etilè propilè (EPDM) continus. A més, a aquesta 
última junta la peça de suport del vidre es subdivideix en dos peces, per tal de garantir el lliure moviment de la 
façana juntament amb el de l’estructura. 

Planta parcial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotografia d’una cantonada entre vidres A dalt, secció horitzontal tipus de la façana. A baix, secció horitzontal de cantonada 
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A l’esquerra, secció horitzontal a la junta de dilatació de l’estructura principal 
A la dreta, fotografia de la peça de subjecció del vidre a una junta de dilatació 

 

Tant la fulla exterior com la interior es van disposar amb tractaments diversos segons l’alçada per incrementar la 
protecció solar. A la faixa superior és va col·locar un vidre gris tintat en massa amb òxids metàl·lics (Parsol) tant a 
l’exterior com a l’interior, a la faixa intermèdia només un dels dos vidres és gris i a la banda inferior els dos vidres 
són transparents, de forma que proporciona, a més de l’efecte estètic buscat, un gradient de lluminositat molt 
particular i de gran confort amb una eficaç protecció solar. 

Vista interior, amb els diferents gradients de lluminositat 

Respecte al mètode executiu de la façana cal esmentar que les peces de vidres s’han de col·locar, degut a la seva 
gran dimensió i per l’alçada de la façana, amb ajut de mitjans auxiliars mecànics, així com de plataformes elevadores 
pel personal. Això es un fet habitual a les façanes de vidre, però en aquest cas en concret, en ser una doble pell 
també s’ha de realitzar aquest procés per l’interior. En aquest edifici això no comporta un problema, ja que la banda 
interior està formada per grans vestíbuls, en la seva gran part diàfans, que permet l’accés amb maquinària auxiliar. 
No obstant, això es un fet que comporta que aquest tipus de façanes no es pugui veure a d’altres edificis amb 
diferents usos, com oficines, hotels o residencials. 

 

 

Presa aèria durant l’execució de les façanes 
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Aprofito l’exposició d’aquesta obra per comentar el canvi de normativa respecte les Accions en l’Edificació. Per 
l’estudi de la façana es va tenir en compte la normativa NBE-AE-88, on la sobrecàrrega del vent sobre un element 
superficial es calculava de la forma exposada a continuació. 

La sobrecàrrega del vent era la resultant de la fórmula p = w  · ctot · k, on w representava la pressió dinàmica del 
vent, ctot el coeficient eòlic total i k el factor eòlic d’esveltesa. 

La pressió dinàmica del vent en aquest cas depenia de la situació topogràfica de l’edifici, en aquest cas exposada 
i amb alçada entre 0 i 30 m, resultant una pressió de vent per al càlcul de 100 kg/m2 (0.98 kN/m2), obtinguda de 
la taula 5.1. 

Per al càlcul del coeficient eòlic total s’havia de tenir en compte la pressió a la façana del vent, tant a sobrevent 
com a sotavent, que en aquest cas tenien un valors de +0,8 i -0,4, obtenint un valor total del coeficient de 1,2. 

El factor eòlic d’esveltesa depenia de la relació entre l’alçada i la longitud, en aquest cas entre 1 i 5,  i per tant amb 
un valor k de 1. 

Amb tots aquests coeficients s’obtenia un valor de Sobrecàrrega de vent de 1,18 kN/m2. 

Amb la normativa actual del Codi Tècnic de la Construcció, segons el Document Bàsic SE-AE d’abril de 2009, la 
pressió de vent seria la resultant dels càlculs que s’esmenten a continuació. 

L’acció de vent o pressió estàtica seria la resultant de la fórmula qe = qb · ce · cp, on qb representa la pressió dinàmica 
del vent, ce el coeficient d’exposició, variable segons l’alçada de l’edifici, i cp el coeficient eòlic o de pressió, depenent 
de la forma i orientació de la superfície respecte al vent, i en cas que correspongui, de la situació del punt respecte 
els cantells d’aquesta superfície. 

En aquest cas la pressió dinàmica del vent (qb) s’obté de l’expressió qb = 0,5 δ· vb
2, on δ és la densitat de l’aire (1,25 

kg/m3) i vb és el valor bàsic de la velocitat de l’aire, en aquest cas de 29 m/s per la situació de l’edifici segons la 
figura D.1. Per tant, la pressió dinàmica del vent (qb) que s’obté és de 0,52 kN/m2. 
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El coeficient eòlic o de pressió (ce) depèn del grau d’aspror i de l’alçada del punt més desfavorable, considerant 
aquest el límit superior de l’edifici. Situarem aquest al voltant de 15 m. El grau d’aspror en aquest cas és de 3,0. 

De la taula D.3 corresponent a façanes extrauríem els coeficients de pressió, tenint en compte que l’àrea 
d’influència de l’element (A) és superior a 10 m2 i que la relació entre l’alçada i la longitud (h/d) s’aproxima a 1. 

En aquest cas, on e seria el doble de l’alçada (30 m) i A seria una dècima part de e (3 m), en ser un edifici exposat a 
les quatre cares obtindríem els següent coeficients a aplicar en cada zona de la façana: 

Així doncs, amb totes les variables resoltes de la fórmula del càlcul de l’acció de vent tindríem diferents resultats, 
segons empenta o succió i segons la zona de la façana: 

Zona A: -1,87 kN/m2 

Zona B: -1,25 kN/m2 

Zona C: +1,25 kN/m2 

La conclusió que s’obté d’aquesta comparació es que la normativa actual (Codi Tècnic de l’Edificació) al respecte del 
càlcul de l’acció de vent és més exigent, ja que fins i tot a les zones menys exposades s’obté un coeficient de +1,25 i 
-1,25 kN/m2, en contrapartida a l’antic NBE-AE-88 on s’obtenia un coeficient de 1,18 kN/m2. Cas apart les 
cantonades, on el coeficient gairebé s’incrementa en un seixanta per cent. 
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L’ILLA DIAGONAL 

Any de construcció: 1990-1993 

Arquitectes: Rafael Moneo i Manuel de Solà-Morales 

Ús: Oficines/Comercial 

Adreça: Av. Diagonal, 557 (Barcelona) 

Reconeixements:  Premi FAD d’Arquitectura (1994) 
Premi Manuel de la Dehesa de la III Bienal d’Arquitectura Espanyola (1993-94) 

 

L'ordenació de l'illa va ser objecte d'un Concurs Internacional d'Idees al maig de 1986. La proposta guanyadora, 
presentada per l'equip de Manuel de Solà Morales i Rafael Moneo, es concretava en una ordenació d’illa tancada 
que reconeixia la importància de la tangència a l'av. Diagonal situant-hi la major part de la superfície edificable i 
dels usos previstos. Així la façana a l'avinguda Diagonal quedaria configurada per un front edificat continu 
interceptat en planta baixa només pel pas de vials i vestíbuls. 

Després del Concurs d'Idees es va redactar el Pla Especial de Reforma Interior de l'Illa Diagonal i al mateix temps 
es va iniciar el projecte de l'Edifici principal. La primera pedra es va col·locar el 4 de juliol de 1990 i l'Edifici 
principal es va inaugurar el 2 de desembre de 1993, marcant la creixent tendència a Barcelona, després de 
l’acabament dels Jocs Olímpics, a crear grans complexes comercials i d’oci amb diverses disponibilitats, que en 
aquest cas en concret són les d’hotel i oficines 

La Vanguardia del dia de la inauguració de l’Edifici Principal, el 2 de 
desembre de 1993 

La important concentració d'usos i superfície construïda en la façana a l'av. Diagonal va donar lloc a un gran volum 
format per "cases adossades" plantejat amb un perfil longitudinal esglaonat que disposava de nou plantes en el 
costat est, set plantes en la zona central on se situa l'hotel i el pas al Parc interior i catorze plantes en l'extrem oest, 
en la cantonada amb el carrer Numància, on l'edifici va prendre més alçada i expressió, reconeixent la importància i 
singularitat d'aquesta cantonada. 

Fotografia de la façana paral·lela a la av. Diagonal 

L'edifici principal presenta una façana alineada a l'av. Diagonal en una longitud de 320m, d'amplada i alçades 
variable on la seva forma de gratacels tombat fa pensar que es va inspirar en el Rockefeller Center de Nova York. 

A l’esquerra una fotografia parcial del Rockefeller Center de Nova York i a la dreta l’Edifici Principal de l’Illa Diagonal 
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El volum proposat disposa de plecs i reculades que augmenten visualment la presència de l'edifici en l'avinguda 
Diagonal, posant de manifest la seva profunditat. I d'altra banda descomponen l'edifici en parts, produint un 
efecte tonificant sobre la gran massa construïda. 

 

Perspectiva inicial de la façana Diagonal, cantonada amb c. Numància 

 

 

Com hem vist amb anterioritat en els veïns Hotel Hilton (pàg. 132) i edifici Heron II (pàg. 115), la tendència del 
moment a aquesta zona de la Diagonal és a no fer edificis amb façanes totalment de vidre. En aquest cas s’opta 
per un edifici amb façana ceràmica, revestida amb una façana ventilada de pedra i amb forats per encabir-hi la 
fusteria. 

En aquest capítol ens centrarem a la façana de l’avinguda Diagonal, que és la més representativa de l’edifici. 

A aquest edifici és molt important remarcar la importància que se li va donar durant la fase de projecte i 
execució a la façana. Degut al gran volum de l’edifici i a la importància que se li va atorgar per part de la 
propietat i de l’Ajuntament, la façana va trigar a definir-se totalment diversos anys, tal com comentaré a 
continuació. 

 

 

 

 

 

Fotografia de la façana Diagonal, cantonada amb c. Numància 

 

 

Es van dissenyar diferents tipus de finestres. En una primera instància, al febrer del 1990, es va pensar en una 
fusteria de xapa d'acer conformada en fred. Aquesta fusteria estava dividida en un vidre fix superior i quatre fulles 
estretes, on les dues centrals eren practicables. Aquesta descomposició permetia una obertura fàcil i eficaç però 
tenia l'inconvenient que per qüestions de seguretat precisava d'una barana o un ampit de 1 m. 

Al mateix cop es van plantejar dues possibilitats d’escopidor: horitzontal i inclinat, essent en ambdós casos el 
material utilitzat l’acer inoxidable, així com en els brancals. 
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A dalt a l’esquerra, fusteria amb un vidre fix superior i quatre fulles inferiors, amb escopidor inclinat 
A baix a l’esquerra, fusteria amb un vidre fix superior i quatre fulles inferiors, amb escopidor horitzontal 
A la dreta, perspectiva de la fusteria inicial 
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El juliol de 1990 es va proposar un canvi substancial en la definició de la finestra tipus. Es disposa una part fixa a 
baix a manera d'ampit que evita la col·locació de la barana. La part superior és un únic element (modulat en 
quatre parts verticals) amb obertura basculant cap a l’interior d'eix superior. L'ampit era de 0,45m, el que 
permetia una excel·lent visió sobre els carrers. També es produeix un canvi en el material de la fusteria, passant 
a ser alumini amb ruptura de pont tèrmic. 

 

 

Fusteria amb un vidre fix inferior i una fulla abatible a l’interior d’eix superior 

A novembre del mateix any es projecta una finestra també basculant cap a l’interior d’eix superior, però en aquest 
cas d'una sola fulla de 2,00m x 2,40m, en la qual se situa en el pla exterior de façana una barana formada per quatre 
platines horitzontals de 6cm d'alçada. 

 

 

 

Fusteria amb una única fulla abatible a l’interior d’eix superior i barana exterior 
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Per no descartar cap idea, es va proposar també una variant de l'anterior que disposava d'una tarja fixa interior 
dividida per la meitat i una única fulla pivotant d'eix horitzontal (plànol 602 novembre 1990). 

 

 

 

 

Fusteria amb una tarja fixe inferior i una fulla pivotant 

La importància d'aquest projecte i el fet de que hi hagués 1.073 unitats de finestres iguals va permetre realitzar 
models a escala natural, com la mostra de façana realitzada el novembre de 1990, construcció d'una unitat 
completa de la façana de 7,80m d'amplada formada pel basament i una planta pis amb les corresponents obertures. 
L'objectiu era doble: d'un costat comprovar i decidir les seccions constructives i els materials de revestiment i 
tancament de les façanes; d'altra banda assegurar el consens entre la propietat, arquitectes, enginyeria i 
constructors sobre els acabats de la façana. A aquesta mostra es van instal·lar els últims dos mòduls de fusteria 
proposats. 

 

Instantània de la mostra executada 
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Aquests procés de proves va finalitzar el setembre de 1991 amb la decisió del tipus de finestra, incloent-hi la 
barana, i l'especejat de travertí per a la façana principal. La finestra seria finalment d'alumini de 2,00m x 2,40m 
practicable d’eix vertical d'una sola fulla d'obertura, regulable mitjançant un compàs. 

Finestra a setembre del 1991 

Tot i així la finestra tipus encara seria objecte d'alguns retocs per convertir-la en un element més versàtil. 

A l’octubre de 1991 es definiria un doble envidrament amb dos llunes incolores de 6 i 8 mm i una càmera intermèdia 
de 12 mm a la fulla practicable. 

La fulla es va instal·lar amb una maneta extraïble. 

Finestra definitiva a octubre de 1991 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia interior de la finestra, amb el mecanisme de maneta extraïble 
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Per la barana, que tindria una alçada de 0,535 m, una amplada de 2 m i estaria formada per platines d'acer forjat 
color oxiron de 60 mm x 5 mm, situada enrasada amb el pla exterior dels brancals, integrant-se en el conjunt 
d'elements de la finestra, també es plantejaren dos tipus de baranes -amb quatre i cinc divisions verticals 
respectivament- que, col·locades en diferents posicions, permetien disposar de diferents aparences. 

Diferents possibilitats de baranes 

Fotografia on s’observa la col·locació de diferents tipus de baranes 

Perimetralment les finestres van rematades per l’exterior amb motllures d’acer inoxidable tipus AISI 316 de 4 mm 
d’espessor, que tanca tot l’espessor del mur (fàbrica, càmera i travertí). 

Fotografia de la finestra i barana acabades 

A l’esquerra, axonomètrica de la finestra i la conjunció amb els diferents elements perimetrals. 
 A la dreta, vista interior de la finestra i els diferents elements perimetrals 
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El procés constructiu de la façana també es força interessant per l’evolucionat d’una tècnica que ja havíem vist 
iniciar-se amb anterioritat a l’edifici d’habitatges Mitre (pàg. 67). El premarc de les fusteries consistia en un 
bastidor fabricat al taller que arriba fins els forjats. Es va recolzar en el forjat inferior i es va fixar al superior 
gràcies a unes platines regulables que absorbeixen toleràncies i moviments verticals, i evitaven el bolcat del 
conjunt. Al mateix temps, el propi premarc portava unes esperes per a facilitar la posterior col·locació dels 
remats perimetral exteriors. 

Croquis del premarc-bastidor fet elaborat pel fabricant de les fusteries                   Fotografia del recolzament inferior del premarc-bastidor 

 

A cada mòdul estructural de 7,80 m x 12 m es situaven dues unitats de premarc. 

A continuació es col·locaven aquests remats perimetrals exteriors formant la llinda, els brancals i l’escopidor, tal 
com hem comentat anteriorment realitzats amb motllures d’acer inoxidable de 4 mm d’espessor 

Al voltant d’aquests bastidors s’aixecava el mur de totxana, quedant encastats els ancoratges metàl·lics del 
premarc.  Posteriorment es segellava tot el perímetre entre els remats perimetrals exteriors i el mur ceràmic 
amb una làmina impermeable de Sika, per a garantir l’estanqueïtat, i es col·locava la capa de poliestirè extruït 
que cobreix tot el parament vertical. 

 

 

 

 

 
A aquesta fotografia es pot apreciar un emmarcat de color negre dels forats, que correspon a  la làmina impermeable al voltant dels forats 

Instantània del premarc-bastidor fixat a l’estructura principal 
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Ja només calia instal·lar la façana ventilada de marbre travertí, modulat en peces de 60x130 cm i de 60x95 cm 
entre finestres, i finalment col·locar les fusteries i les baranes en el forat restant. 

Fotografia que ens permet veure tres situacions diferents: a la dreta premarcs col·locats, al mig ja amb el parament executat i a l’esquerra 
amb la façana ventilada instal·lada 

Axonometria que permet veure el procés de muntatge de la façana 

El gruix en el que es va projectar la façana original, al seu moment desgavellat per la profunditat de 30 cm, ha 
demostrat a posteriori ser un disseny de màxima eficiència energètica, gràcies a que s’aconsegueix una gran inèrcia 
tèrmica que afavoreix l’estalvi energètic. 

A diferència de les façanes completes de vidre en edificis en alçada on es preveu gairebé a tots els projectes la 
col·locació d’una o més gòndoles per a la seva neteja exterior i pel seu manteniment, en el cas de façanes cegues, 
com la que ens representa en aquest cas de l’Illa Diagonal, l’accés exterior es un punt delicat. Si bé la cara exterior 
dels vidres es pot netejar des de l’interior amb una simple apertura de la finestra, la neteja de la façana ventilada no 
està solucionada. Tot i que les façanes ventilades de granit no necessiten molta neteja i manteniment, a no molta 
alçada es poden fer servir diferents elements d’elevació de personal (plataformes de tisora, articulades, 
telescòpiques...), però a més alçada s’hauria de recórrer a personal especialitzat en alpinisme. Això comporta una 
deixadesa en la neteja, fet que comporta que habitualment puguem veure taques tant causades voluntàriament per 
actes incívics com a taques pròpies de l’ambient nociu que envolta l’edifici. 

Instantània de la façana amb una taca de pintura 

 

 

 

 

Fotografia amb taques a la façana provocades per la contaminació 



 ESTUDI HISTÒRIC I ANALÍTIC DE LES FAÇANES AMB TANCAMENTS DE VIDRE A LA CIUTAT DE BARCELONA I LA SEVA ÀREA METROPOLITANA 166 

MUSEU D’ART CONTEMPORANI DE BARCELONA (MACBA) 

Any de construcció: 1990-1995 

Arquitecte: Richard Meier 

Ús: Cultural 

Adreça: Plaça dels Àngels, 1 (Barcelona) 

 

El 1986 l’Ajuntament de Barcelona, amb Pasqual Maragall al davant, va encarregar oficiosament a l’arquitecte 
nord-americà Richard Meier la construcció de la seu del nou museu. Richard Meier i Pasqual Maragall es van 
conèixer el 1983 en una visita del llavors alcalde de Barcelona a Nova York, moment en el que ja li va transmetre 
a l’arquitecte la voluntat personal de que s’encarregués d’algun projecte a la ciutat de Barcelona. Els crítics d’art 
Francesc Miralles i Rosa Queralt van redactar una memòria a la que es definien les seves bases conceptuals. El 
1987 es va constituir la Fundació Museu d’Art Contemporani de Barcelona, que suposava la incorporació de la 
iniciativa privada al projecte. Finalment, el 1988 es va crear el Consorci del Museu d’Art Contemporani de 
Barcelona, integrat per la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i la Fundació Museu d’Art 
Contemporani de Barcelona. Va ser aquest mateix any quan es va encarregar oficialment el projecte a Richard 
Meier, essent finalment inaugurat l’edifici el 28 de novembre de 1995. 

Aquest museu ha estat sempre envoltat de polèmica. Per començar, l’adjudicació del projecte a l’equip de 
Richard Meier va rebre crítiques per part del sector de l’arquitectura i cultura nacional, ja que prioritzava donar a 
l’edifici d’un valor mediàtic considerat el primer edifici global de la ciutat envers de la contractació d’arquitectes 
del país, que en gran part criticaven l’arquitectura de Richard Meier per repetitiva respecte altres edificis del 
mateix arquitecte i per la seva descontextualització amb el seu voltant. 

També al principi del procés es van plantejar diverses localitzacions possibles per a la seva ubicació, essent 
rebutjades per l’arquitecte Richard Meier, que va escollir personalment l’emplaçament final de l’edifici, a Ciutat 
Vella, recolzat per l’Ajuntament en un intent de transformar els barris marginals. 

Les obres de l’edifici van haver de ser aturades durant el 1992, reprenent-se l’any següent. 

També va haver-hi diversos problemes institucionals i polítiques durant el procés de construcció. El Museu es va 
inaugurar sense un projecte museològic establert, amb una exposició muntada a corre-cuita.  

Tot i la sèrie de controvèrsies abans esmentades l’edifici es va aixecar, amb un preu final aproximat de 4.000 
milions de pessetes (24 milions d’euros), llunyà del pressupost inicial de 2.500 milions de pessetes (15 milions 
d’euros). 

A més, l’edifici del MACBA s’ha convertit al llarg de la seva vida en el focus de diverses protestes de caire social 
de Ciutat Vella. 

Articles a La Vanguardia: A dalt a l’esquerra del dia 29 de novembre de 1995, dia de la inauguració del MACBA. A dalt a la dreta del dia 16 
d’octubre de 1984. A baix a l’esquerra,  del dia 6 d’octubre de 2006. A baix a la dreta,  del dia 7 d’octubre de 2006 
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Com hem avançat amb anterioritat l’edifici pretén operar fonamentalment com una realitat arquitectònica 
autònoma i independent, sense mantenir relacions directes amb les estructures urbanes preexistents. 

L'arquitectura de Richard Meier reinterpreta formalment el racionalisme, amb referències als mestres del 
moviment modern i en particular a Le Corbusier. L’edifici és el resultat de combinar elements de línies rectes amb 
d’altres de corbes, i aquesta geometria se suavitza amb la llum exterior, que penetra a l'edifici a través de 
galeries obertes i grans claraboies. 

Façana principal, corresponent a la Plaça dels Àngels, on conflueixen línies rectes i corbes 

Alçat sud corresponent a la façana principal 

És concebut com un edifici de traçat longitudinal de 120 x 35 m de base i 23 metres d’alçada, en el qual hi ha inscrita 
un volum cilíndric que travessa verticalment les tres plantes sobre rasant i la planta soterrani, i a partir de la qual 
s’articulen les diferents zones d’exposició. 

Planta de l’edifici 

 

 

La voluntat de Meier d’integrar la llum en els projectes, com a part definidora i generadora d’espais, fa que la llum 
natural zenital arribi a cada planta de l’edifici. Alguns forjats se separen de la línia de la façana i dels tancaments, i 
permeten la continuïtat de la llum zenital. Aquest mateix concepte és el que determina l’atri, un espai a manera de 
galeria vertical, paral·lel a la façana principal, que filtra i reparteix la llum a les diverses zones d’exposició.  

Aquesta galeria vertical, tancada amb un mur cortina, compleix la doble funció de comunicar els espais interiors i 
exteriors, a través d’unes rampes que permeten accedir a cada planta i d’un passadís que condueix a les sales 
d’exposició, la qual cosa permet una comunicació entre el món interior del museu i l’espai exterior de la Plaça dels 
Àngels. El mur cortina, de 43 metres de longitud, sense forjats intermedis, forma una caixa amb tres cares de vidre, 
essent un dels murs cortina més grans en l’obra europea de Richard Meier, assegurant l’èxit de la seva 
transparència. 



 ESTUDI HISTÒRIC I ANALÍTIC DE LES FAÇANES AMB TANCAMENTS DE VIDRE A LA CIUTAT DE BARCELONA I LA SEVA ÀREA METROPOLITANA 168 

Mur cortina de la façana principal 

 

 

El mur cortina es va realitzar amb una retícula d’alumini, acabada amb un lacat de color blanc, amb uns muntants 
i travessers de 46 mm d’ample i de 200 a 350 mm de profunditat, segons el cas.  Els perfils van prendre una 
secció amb una gran inèrcia en el sentit perpendicular a la façana per tal de resistir els esforços horitzontals 
provocats pel vent. En aquest cas i a diferència dels sistemes tradicionals no van ser els muntants verticals els 
que s’ancoraven a l’estructura principal sinó que ho van fer els travessers horitzontals. La línia inferior de 
travessers es va fixar mitjançant uns ancoratges regulables en alçada al forjat inferior, així com la línia superior 
de travesseres a una biga metàl·lica situada a la seva cota superior. Les files intermèdies de travesseres es van 
ancorar als pilars estructurals posteriors, col·locats cada dos mòduls. Els muntants verticals, col·locats de dos en 
dos, es van subjectar entre travessers, mitjançant unes metxes interiors pre-fixades als travessers. 

Detall corresponent a la secció vertical 
superior del mur cortina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Detall corresponent a la secció vertical inferior del 

mur cortina 
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Vista interior del mur cortina, amb la fixació dels travessers 
als pilars estructurals 

Els vidres es van subjectar per l’exterior mitjançant uns perfils opressors, fixats mecànicament als perfils de 
muntant i travesser, evitant el contacte mitjançant un perfil aïllant que fa la funció de ruptura de pont tèrmic, 
col·locant-se posteriorment una tapeta embellidora pinçada. La composició del vidre utilitzat va ser la d’una lluna 
de 8 mm d’espessor amb capa de control solar col·locat a l’exterior, una càmera d’aire de 12 mm i un vidre 
laminar interior format per dues llunes incolores de 6 mm, amb les següents característiques tècniques: 

Transmissió lluminosa (TL)   74,90% 

Reflexió lluminosa (RL)    13,30% 

Transmissió Ultraviolada (UV)       1,60 

Factor solar (FS)        0,59 

Coeficient de transmissió tèrmica (K)    2,68 W/m2K 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estat de les obres a novembre de 1993, amb la retícula del mur cortina 
col·locada i començant a col·locar l’envidrament 

Vista exterior i interior de la unió del muntant vertical amb els travessers horitzontals 

 

 

 

 

Fotografia de l’arquitecte Richard Meier al davant del mur cortina durant la seva execució en una de les 
quatre úniques visites que va fer a l’obra 
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A més, aquesta façana va incorporar uns para-sols composats per perfils tubulars i platines, d’acer lacat en el 
mateix color que el mur cortina, formant una reixa molt senzilla fixada a cada muntant vertical i coincidint 
horitzontalment cada dos travessers, que al mateix cop funciona i manté una gran transparència. 

Mur cortina de la façana sud acabat amb els seus para-sols col·locats 

La realització de les parts opaques de la façana va requerir de dos procediments constructius: a les superfícies 
corbes i elements singulars es va optar per un estuc de 5 mm de resines sobre l’aïllament tèrmic exterior de 
poliestirè, que va donar solució de continuïtat a la impermeabilització i a l’aïllament.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Element amb acabat estucat 

 

 

Para-sol horitzontal del mur cortina i la seva unió al muntant vertical 
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Els grans murs de formigó, en canvi, es van recobrir amb una façana ventilada acabada amb plaques d’alumini 
lacat en color blanc de 90x90 cm i de 4 mm de gruix, massisses, suspeses en una estructura auxiliar oculta. A 
diferència dels sistemes convencionals de panells d’alumini, que es fonamenten en el plegat o en la superposició 
de capes de diversos materials per a donar una major resistència, el gruix del mateix material permet resoldre el 
cantell amb una aresta viva, sense arrodoniments ni aparició de les capes intermèdies. Això proporciona una 
tensió extraordinària a la façana i una perfecta definició de les arestes. Les plaques es fixen, per mitjà de perfils 
d’alumini cargolats a la cara interior, sobre rastrells d’alumini subjectats directament als murs de formigó. 
L’aïllament tèrmic de poliestirè d’extrusió va adherit i fixat mecànicament al suport. En els perfils d’alumini 
interiors s’incorporen uns ribets d’etilè-propilè (EPDM) que garanteixen la correcta evacuació de l’aigua alhora 
que accentuen, pel seu color negre, l’efecte de traçat de la quadrícula. 

Vista frontal d’un fragment de la façana ventilada d’alumini 

Secció horitzontal del revestiment exterior d’un pilar amb la façana ventilada d’alumini 

Cantonada de la façana ventilada d’alumini, amb els panells sense plegar i juntes amb ribets d’EPDM 

  



 ESTUDI HISTÒRIC I ANALÍTIC DE LES FAÇANES AMB TANCAMENTS DE VIDRE A LA CIUTAT DE BARCELONA I LA SEVA ÀREA METROPOLITANA 172 

EDIFICI DIAGONAL 682 (Substitució de la façana) 

Anteriorment: Edifici “Porta de Barcelona” 

Any de construcció: 1998-1999 

Arquitecte: Eduardo Gascón Climent (TAC Arquitectes) 

Ús: Oficines 

Adreça: Avinguda Diagonal, 682 (Barcelona) 

 

Aquest projecte va contemplar la rehabilitació integral i adequació d’un edifici de 13 plantes, planta baixa i 
planta tècnica situada a coberta, mantenint-se l’estructura existent i desmuntant les façanes existents que 
dataven només de 1986, per substituir-les, renovant completament la imatge i millorant les prestacions.  

Vista general de l’edifici rehabilitat 

A Europa i als Estats Units existia una figura habitual des de feia anys que era el Consultor de Façanes o Façade 
Consultant, amb coneixements específics del mercat, dels materials, dels productes i les seves combinacions 
complexes, a més de tenir en compte les tendències de l’arquitectura del moment i aportar els seus criteris i 
experiències per coordinar tots els agents anteriors. Fins al moment, a les obres de l’estat espanyol el Director 
del Projecte solia col·laborar amb consultores i enginyeries especialitzades en estructures, climatització, 
instal·lacions... però no es solia tenir en compte la necessitat d’una enginyeria de façanes. Com a molt se solia 

deixar aconsellar per l’industrial encarregat d’aquestes partides a l’obra, sovint amb experiència contrastada, però, 
al mateix cop, amb un possible interès partidista. 

Davant de l’inabordable volum de coneixements necessaris, la innovació en el procés de projecte i la seva posterior 
execució material, l’arquitecte Eduard Gascón va contractar a Biosca & Botey, una empresa consultora de façanes, 
per a la redacció del projecte bàsic i executiu, així com per la direcció de l’obra, el control de projecte per part de 
l’industrial i el control de qualitat de l’execució material. L’arquitecte Xavier Ferrés va ser el director del projecte per 
part de Biosca & Botey. És un dels primers casos de l’arquitectura nacional en contractar aquests serveis, tot i que 
des de llavors es un recurs habitual en obres de gran magnitud i complexitat. 

 

 

La façana original disposava d’un conjunt de finestrals i un aplacat de marbre, poc adequat per un edifici de catorze 
plantes, amb unes exigències d’esforços horitzontals i deformacions molt superiors a les que oferia.  

 

 

Instantànies de les façanes originals 
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Aquests elements constructius es van retirar per donar pas a les noves façanes de mur cortina, conservant 
només l’estructura de pilars i forjats reticulars de formigó armat. Per al desmuntatge d’aquesta façana es van fer 
servir unes bastides fixes, aprofitant, a la façana oest amb vista cap a l’entrada de Barcelona, per col·locar una 
lona publicitària. No obstant, aquestes bastides es van retirar després del desmuntatge de la façana original ja 
que no és un element auxiliar adient pel muntatge dels murs cortina. 

Bàsicament podem diferenciar dos tipus de mur cortina diferents a aquest edifici. Un mur cortina que forma un 
únic pla vertical, col·locat a les façanes Est, Nord i Oest, i un altre mur cortina, amb forma de dent de serra, 
instal·lat a la façana principal (Sud), amb orientació a la avinguda Diagonal. 

Per a l’execució del primer mur cortina esmentat, que ocupa les dues façanes llargues i una curta (la planta de 
l’edifici fa 15 m d’ample i 40 m de llargària), es van fer servir unes bastides penjades, on les plataformes de 
treball estaven sospeses per cables des d’uns pescants col·locats a la planta coberta. 

Bastides col·locades pel desmuntatge de la façana original 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bastida penjada per a l’execució de les façanes Est, Nord i Oest 
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Primerament es va col·locar una biga contínua a cadascuna de les plantes, coincidint amb la línia superior de 
cada forjat, amb un doble perfil UPN160, que es van fixar mecànicament als pilars de formigó armat existents. 
Aquest element es va dimensionar per a suportar el pes del mur cortina i transmetre als pilars els esforços 
horitzontals del vent. 

Va ser sobre aquesta biga on es van fixar mitjançant soldadura perimetral els ancoratges del mur cortina, 
formats amb platines d’acer zincat, sobre els quals es col·locaven els muntants d’alumini del mur cortina. Cada 
muntant es va fixar superiorment a l’ancoratge corresponent, portant la banda inferior una metxa interior d’acer 
galvanitzat que s’enfundava amb el muntant inferior, de forma que els perfils treballen a tracció. Entre muntants 
contigus es va deixar una junta de cinc mil·límetres per permetre la dilatació del muntant. 

Vista inferior d’un ancoratge soldat sobre la 
biga horitzontal 

 

 

 

 

 

 

 

Fixació del muntant a l’ancoratge, i junta d’unió entre muntants 

Un cop col·locats els muntants verticals es va passar a col·locar els travessers. En aquest cas en concret, es van 
col·locar alternant les fileres, és a dir, una filera sí, una no. La raó d’aquesta disposició va ser que un cop 
col·locades les fileres alternes de travessers es va fer la regulació final de la plomada del mur, estrenyent llavors 
els cargols de fixació dels muntants als ancoratges corresponents.  

Els travessers es van fixar als muntants verticals amb dos cargols frontals a cada banda, portant ocult, a més, un 
passador amb molla per la banda interior. 

 

 

 

 

 

 

 

    Detall de la unió entre muntants i a l’ancoratge Fotografia de l’execució de la façana Nord durant la col·locació dels 
muntants verticals 
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Els perfils de muntants i travessers, d’alumini d’extrusió amb acabat lacat gris Ral 7035, eren de la sèrie FV-55 de 
la casa Ekonal, i tenen una amplada de 56 mm. La profunditat del muntant és de 115 mm i els travessers estan 
enrasats interiorment amb el muntants.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secció vertical del mur cortina de les façanes Est, Nord i Oest 

 

 

 

Secció horitzontal per la franja opaca del mur cortina de les 
façanes Est, Nord i Oest 

 

 

 

 

 

 

 

 

Divideixen horitzontalment tota la façana en mòduls d’amplada 1,5 m i verticalment cada planta (d’alçada 2,95 m) 
en tres mòduls pràcticament iguals, creant una franja opaca on coincideix amb el forjat i dos franges de visió als 
buits restants. Incorporaven un perfil de poliamida que feia la funció de ruptura de pont tèrmic entre l’exterior i 
l’interior. 

Vista interior de la retícula d’alumini col·locada                                                                                              Croquis de la modulació vertical per planta 
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A continuació es van col·locar els vidres i els panells opacs, que es subjectaven exteriorment amb un perfil 
opressor, fixat mecànicament a la retícula del mur cortina, amb una posterior tapeta embellidora col·locada a 
pressió sobre el perfil opressor.  

Als mòduls de visió es va col·locar un doble envidrament format per un vidre laminar 4+4 mm a l’exterior, amb 
capa de control solar tipus Ariplak DAG 66/38 de la casa Ariño Duglass, una càmera intermèdia de 12 mm amb el 
perfil intercalari de color negre, i una lluna incolora de 5 mm a l’interior, amb el que s’aconseguien uns valors de 
transmissió lluminosa del 66%, un factor solar de 0.38 i una transmitància U de 1,61 W/m2ºC. 

Als mòduls opacs, en canvi, es va instal·lar un vidre monolític de 6 mm d’espessor, trempat i serigrafiat, 
aconseguint l’aïllament tèrmic desitjat mitjançant el panell opac interior. En aquest cas i per evitar la 
diferenciació habitual entre franges opaques i franges de visió es va optar per fer una serigrafia amb una trama 
de punts quadrats de color blanc, amb una densitat aproximada del 50%, que intentava convertir la façana en un 
immens panell completament uniforme. 

 

 

 

 

Serigrafia dels vidres de la franja opaca 

 

El panell opac interior estava composat per una safata interior de planxa conformada d’acer galvanitzat de 2 mm 
d’espessor, un panell de llana de roca adherit de 50 mm d’espessor i amb 110 kg/m3 de densitat i un vel de fibra 
de vidre tintat cap a l’exterior, creant una petita càmera de 15 mm entre el vidre monolític i el panell. Els panells 
es van col·locar amb el mateix galze perimetral que el vidre. Al mateix temps, es va fixar verticalment mitjançant 
uns angulars metàl·lics a les metxes verticals interiors dels muntants. Aquesta última fixació, tot i que no era 
necessària per a l’estabilitat del conjunt, sí que ho era en formar part el panell vertical dels elements de 
sectorització entre plantes, com veurem més endavant.  

Aquest panell opac, que coincidia amb l’ampit de cada planta, també servia per tapar des de l’exterior la 
instal·lació elèctrica i de climatització, que interiorment es tancaria amb un moble amb estructura d’acer 
galvanitzats i panells revestits de planxa d’acer amb imprimació antioxidant i pintats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista interior del panell opac i de la safata horitzontal de contenció de paviment col·locats 
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Les tapetes embellidores eren diferents segons la posició vertical o horitzontal. En el cas de les tapetes verticals 
els perfils eren plans, de 18 mm de profunditat, amb una llaga central imitant a un perfil omega. En canvi, les 
tapetes horitzontals que es van col·locar eren amb forma d’ala d’avió, de 186 mm de profunditat, amb un doble 
goteró inferior. La unió entre dos perfils d’ala d’avió es va fer mitjançant uns passadors interiors d’acer 
inoxidable per garantir l’alienació dels perfils. Als finals de cada línia de tapeta horitzontal es va col·locar una 
tapa amb la mateixa forma que l’ala d’avió realitzada en alumini de 4 mm d’espessor. 

Seccions vertical i horitzontal de la unió de les tapetes horitzontals 

 

Tapa lateral de la tapeta d’ala d’avió 

 

 

 

 

Fotografia presa durant els treballs de col·locació de les tapetes horitzontals 
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Exteriorment les feines d’execució del mur cortina es van acabar amb un cordó horitzontal de silicona situat a la 
banda superior de la tapeta d’ala d’avió, entre el perfil i el vidre, per evitar les filtracions d’aigua exteriors. 

Interiorment es van col·locar horitzontalment dues plaques de fibrosilicats de 15 mm d’espessor i 500 mm 
d’amplada, de la casa Promat, fixades mitjançant cargols autoroscants a uns perfils angulars metàl·lics soldats al 
doble perfil UPN longitudinal i al cantell del forjat, i recolzades sobre el travesser que coincideix amb el fals 
sostre. El buit entre la banda superior del forjat i aquestes plaques de fibrosilicats es va omplir amb tres panells 
de llana de roca de 40 mm d’espessor i de 110 kg/m3 de densitat. Posteriorment es col·locaria una safata 
superior de contenció de paviment i es posaria el terra. 

A la banda superior de la biga metàl·lica també es va col·locar una planxa conformada d’acer galvanitzat de 2 mm 
d’espessor, tancant el buit entre la mateixa biga i el panell vertical amb borra de llana de roca de densitat 60 
kg/m3, segellant les juntes amb una silicona ignífuga. Posteriorment es va col·locar verticalment una placa de 
fibrosilicats de 10 mm d’espessor, també de la casa Promat, fixada mecànicament a uns angulars metàl·lics 
col·locats longitudinalment a la seva banda superior e inferior. La placa es feia passar contínuament per darrera 
del muntant, sense interrupcions, segellant totes les juntes amb una pasta ignífuga. 

Placa de fibrosilicats col·locada verticalment, passant per darrera dels muntants 

La sectorització RF-60 en els elements verticals i RF-120 en l’horitzontal exigida per la normativa d’obligat 
compliment NBE-CPI-96 entre plantes era fruit de tot aquest conglomerat d’elements (fibrosilicats, llana de roca, 
planxa d’acer...) que s’amaguen a les zones opaques del mur cortina. El metre d’alçada exigit es va aconseguir 
amb la suma de la longitud del panell de fibrosilicats vertical i del cantell del forjat. Així mateix, la metxa entre 
muntants es va fer d’1 m d’alçada ja que simultàniament complia la funció d’element participatiu del conjunt de 
la sectorització, degut a que els panells verticals es lligaven a aquestes metxes verticals, que al mateix temps es 
fixaven als ancoratges del mur cortina, essent tots aquests elements d’acer. Al mateix temps, part d’aquest 
entrellat aconseguia una sectorització termo-acústica entre plantes. 

 

 

 

 

 

En alguns punts de les façanes (quatre unitats per planta, dos a la façana est i dos a la façana oest) es van col·locar 
unes finestres d’apertura projectant cap a l’exterior, on la ferramenta i els perfils són ocults des de l’exterior. En 
aquestes finestres el doble envidrament es va decalar i enganxar a la fulla de la finestra mitjançant silicona 
estructural, de forma que des de l’exterior queda dissimulat com un vidre més de façana. L’obertura està guiada per 
uns compassos lliscants ocults, que fan al mateix cop la funció de limitador. El marc de la finestra també disposa, al 
igual que el mur cortina, d’elements per crear la ruptura de pont tèrmic (en aquest cas dos barretes de poliamida) i 
es fixa a la retícula al mateix galze de la resta de vidres. 

Disposició de finestres a les façanes Est i Oest 
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Seccions horitzontal i vertical de la 

finestra 

Vista exterior d’una finestra a la façana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista interior d’una finestra a la façana 
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A la faixa que es formava entre el mur cortina i el forjat es van col·locar unes cortines tèxtils enrotllables a la 
banda superior, d’accionament manual, que juntament amb els fancoils de regulació individual ajuden a obtenir 
el grau de confort desitjat a l’interior de les oficines. 

Vista exterior dels estors col·locats darrera del mur cortina 

Pel que fa a la façana Sud el mur cortina no forma un únic pla vertical, sinó que té una secció en forma de dents de 
serra, de forma que l’envidrament bolca capa a l’exterior de l’edifici, amb una inclinació dels vidres de 17 graus 
respecte la plomada vertical. 

En aquest cas es va crear una estructura metàl·lica, galvanitzada en calent, en forma triangular formada per tubs 
quadrats de 100x100x4 mm, soldats entre sí i ancorats als pilars existents a través d’unes platines de 10 mm de 
gruix fixada mecànicament. Aquesta estructura es va arriostrar amb perfils tubulars de secció rectangular 180x100x5 
mm, essent dimensionada per les càrregues de façana i de vent.  

Fotografia de la façana Sud, marcant la ziga-zaga vertical 

A dalt a la dreta, fotografia de l’estructura metàl·lica triangular col·locada coincidint 
amb els cantells de forjat 

 

 

 

 

 

 

 

Croquis de la façana Sud, on s’observa l’estructura horitzontal triangular 
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El mur cortina es va col·locar en trams independents per cada planta, amb una única peça de vidre en alçada per 
planta, entre els dos perfils horitzontals superior i inferior de l’estructura metàl·lica abans esmentada.  

Croquis de la façana Sud, on es comprova la modulació vertical del mur cortina i la ziga-zaga de la façana 

 

En aquest cas el sistema de muntatge del mur cortina va ser diferent al de les altres tres façanes. Si abans hem 
comentat que a la resta de façanes primer es van muntar els ancoratges, després els muntants verticals i 
posteriorment els travessers horitzontals, en aquest mur cortina el muntatge es va fer intercalant muntants i 
travessers: primer es muntava un muntant vertical, que portava els ancoratges col·locats al seu interior, a la 
banda superior i inferior, tipus metxa, soldant tot el perímetre de l’ancoratge a l’estructura auxiliar; 
posteriorment s’instal·laven els dos travessers contigus, per passar a col·locar a continuació el següent muntant 
vertical. D’aquesta manera s’anava repetint fins a realitzar tota la retícula de la planta. El muntatge d’aquest mur 
cortina es va haver de fer així perquè, degut a que els travessers havien de suportar més càrregues pel gran pes 
de cada peça de vidre, necessitaven una unió al muntant amb major resistència que consistia en una metxa 
d’alumini collada directament al muntant, de forma que el travesser s’havia de col·locar lateralment al muntant, 
en lloc de frontalment com es feia a l’altre mur cortina. De la mateixa forma que a la resta de façanes també es 
va fer servir una bastida penjada com a plataforma pels operaris. 

A l’esquerra, acopi dels muntants, amb els ancoratges preparats al seu interior i les metxes collades com a fixacions dels travessers 
horitzontals.  
A la dreta, fotografia durant l’execució dels treballs de col·locació de la retícula del mur cortina, per plantes, des d’una bastida penjada 

La sèrie de mur cortina que es va fer servir en aquesta façana va ser la FV-70, també de la casa Ekonal, on la 
principal diferència respecte al mur cortina col·locat a les façanes Est, Nord i Oest rau en l’ample dels perfils, essent 
en aquest cas de 70 mm. La profunditat tant dels muntants com dels travessers era de 138 mm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secció vertical de la façana Sud 
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A continuació es va col·locar una planxa conformada d’acer galvanitzat de 2 mm d’espessor entre el perfil inferior 
horitzontal de l’estructura metàl·lica d’una planta i el perfil superior horitzontal de la planta immediatament 
inferior, soldada a l’estructura metàl·lica i on la seva funció era la d’actuar com a element de tancament 
horitzontal. 

Posteriorment es van col·locar els vidres, essent necessària la presència d’una grua mòbil amb una ventosa 
elèctrica, donat l’alçada de l’edifici, les dimensions i pes dels vidres (aprox. 1500 x 3000 mm i 200 kg per peça) i la 
col·locació per la banda exterior. El doble envidrament estava format per un vidre laminar 6+6 mm a l’exterior, 
amb capa de control solar tipus Ariplak DAG 66/38 de la casa Ariño Duglass (la mateixa capa que es va fer servir 
als vidres de visió de les altres tres façanes), una càmera intermèdia de 12 mm amb el perfil intercalari de color 
negre, i una lluna incolora de 6 mm a l’interior. 

Fotografia durant les tasques de col·locació dels vidres, amb ajuda d’una grua mòbil 

Els vidres es van subjectar mitjançant uns perfils opressors, fixats mecànicament a muntants i verticals, sobre els 
que es col·locaven a pressió uns perfils embellidors plans, fent passant l’embellidor horitzontal de major profunditat 
(30 mm), i instal·lant l’embellidor vertical (de 20 mm de profunditat) entre els horitzontals.  

Creuament de les tapetes embellidores, essent passant l’horitzontal 

Un cop col·locat el vidre, el següent pas va ser la completar el tancament horitzontal entre plantes. Superiorment, 
sobre la xapa anteriorment executada, es va col·locar un panell de llana de roca, de 110 kg/m3 de densitat i 40 mm 
d’espessor, fixat amb cola sobre la xapa d’acer galvanitzat del faldó horitzontal exterior. Després es va disposar una 
placa de fibrosilicats de la casa Promat d’espessor 10 mm, fixada mitjançant cargols  i és va col·locar a sobre una 
planxa conformada d’alumini lacat de 2 mm d’espessor, que al mateix temps feia la funció de revestiment exterior i 
de goteró. Les juntes formades entre aquestes planxes es van segellar per garantir l’estanqueïtat.  

Interiorment, i per a completar la sectorització contra incendis i l’aïllament entre plantes, és va col·locar un 
tancament format per un panell de llana de roca, de 110 kg/m3 de densitat i 40 mm d’espessor, i dues plaques de 
fibrosilicats de la casa Promat de 15 mm d’espessor, fixades mecànicament a una subestructura tubular soldada a 
l’estructura metàl·lica principal de façana. 
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A aquesta façana també es van col·locar unes cortines tèxtils enrotllables a la banda superior, d’accionament 
manual, de caiguda vertical a l’interior de les plantes. 

Vista exterior de les cortines col·locades per l’interior de l’edifici 

Per a la neteja i manteniment de les façanes és va instal·lar a la planta coberta una gòndola amb un carril 
perimetral a la façana. 

Un dels aspectes que es va tenir en compte a l’hora del disseny de les noves façanes i de la il·luminació interior va 
ser la imatge de l’edifici durant les nits. En aquest cas el consultor de façanes que es va contractar, Biosca & Botey, 
també es una marca emblemàtica en il·luminació. L’edifici a les nits sempre roman amb la il·luminació interior 
encesa, fet que provoca que l’edifici no només sigui estèticament vistós durant el dia sinó també a les nits, creant al 
mateix temps una icona a l’entrada de Barcelona i un anunci publicitari del propi edifici. 

Instantània nocturna de l’edifici 

La remodelació integral d’aquest edifici seria el punt de partida a d’altres similars que es realitzarien en els següents 
anys a Barcelona, com per exemple la executada a l’edifici Torre de Barcelona (pàg. 196). 

 

 

 

 

 

 
Gòndola per a neteja i manteniment de les façanes situada a la planta coberta
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2.5 EL 2000. SOSTENIBILITAT I ESPECTACULARITAT. 

2.5.1 PRE-CTE. 

El segle comença amb un excel·lent moment de l’economia del país, acompanyat per un boom immobiliari per 
part de la iniciativa privada, tant per part de l’edificació d’habitatges com de edificis del sector terciari, amb 
molts operadors internacionals amb ganes d’implantar-se a Barcelona. Aquest moment a l’alça de tots els sectors 
de la societat repercuteix a la ciutat en la creació d’un nou barri residencial com es Diagonal Mar i la 
transformació urbanística del sòl industrial del Poble Nou en una zona estratègica d’activitats creatives, 
científiques i d’innovació: el districte 22@. Així mateix comencen a implantar-se parcs empresarials a molts altres 
punts de l’àrea metropolitana, com Sant Cugat, El Prat, L’Hospitalet de Llobregat, Cornellà de Llobregat o 
Sabadell, entre d’altres. 

Des de l’Ajuntament de Barcelona es busquen formes per facilitar el canvi a la ciutat. D’aquesta forma es crea, 
junt al Diagonal Mar, una nova zona amb terrenys guanyats al mar per a la realització del Fòrum Universal de les 
Cultures, celebrat a Barcelona el 2004.  

Així mateix l’Ajuntament va encarregar un estudi respecte la qualitat del turisme a Barcelona, del qual es va 
extreure que Barcelona necessitava una major presència de cadenes internacionals amb establiments de gran 
luxe que atraguessin a clients d’alt poder adquisitiu. D’aquesta manera des de l’Ajuntament es fa fer lobby per 
atraure aquestes cadenes a la ciutat. 

Tècnicament les façanes de vidre arriben al seu màxim esplendor, amb multiplicitat de sistemes estàndards de 
mur cortina preparats per a reproduir qualsevol façana projectada pels arquitectes amb les màximes garanties 
constructives. Al mateix temps els vidres també ofereixen un ventall molt ampli de possibilitats, tant tèrmiques 
com estètiques. Tots aquests factors acompanyats d’una major professionalització del sector, des de la redacció 
del projecte per part de consultors de façana fins a la execució per part d’industrials molt preparats tècnicament, 
es reflecteixen en una demostració de possibilitats als edificis construïts durant aquest moment a Barcelona. 
Comença l’Arquitectura Espectacle. 

TORRE MILLENIUM 

Any de construcció: 1999-2003 

Arquitectes: Enric Batlle, Joan Roig, Ricardo Sanahuja i Juan Manuel Sanahuja 

Ús: Oficines 

Adreça: Avinguda Francesc Macià, 60 (Sabadell) 

 

La Torre Millenium es va situar al gran eix viari, comercial i residencial de Sabadell, l’Eix Macià, creat a finals dels 
vuitanta per promoure el desenvolupament urbà i econòmic de la ciutat. Aquest projecte va haver de lluitar per 
projectar-se de la manera correcta i amb la lògica mesura d’una ciutat com Sabadell, on la construcció de major 
alçada havia estat fins llavors el campanar de la seva església principal. Així, per adquirir la proporció adequada, la 
torre va haver de reduir al màxim la mida de la planta fins adquirir l’esveltesa desitjada, deformant inclús la inicial 
planta quadrada per presentar un costat, l’orientat a l’avinguda Francesc Macià, d’una menor dimensió. 

Plànol de situació de l’edifici 

Entorn de l’edifici 
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Les obres es van iniciar al juny de l’any 2000 amb una planificació que preveia inaugurar l’edifici a mitjans dels 
2002. No obstant, l’execució de les obres va durar més del previst, inaugurant-se finalment el 4 de febrer de 
2003. 

Notícia de la inauguració de l’edifici a La Vanguardia del 5 de febrer de 2003 

Amb una alçada de 90 metres, és l'edifici més alt de Sabadell i del Vallès Occidental. És un prisma de vidre i 
alumini de cantonades arrodonides amb 22 plantes i una gran mirador des d’on es pot veure tota la ciutat. 

Vista general de l’edifici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Alçats de l’edifici 

L’estructura de l’edifici es va executar amb formigó armat als forjats i amb un sistema mixt d’acer i formigó armat 
als pilars, amb la particularitat de que la primera línia de pilars verticals estaven separats 3,60 m de la façana, 
provocant un voladís als forjats en tot el perímetre de la façana.  

Planta tipus, amb els pilars molt endarrerits respecte la façana 

Les façanes es van tancar amb un mur cortina tradicional que dibuixava una trama horitzontal amb modulació 1,20 
m d’amplada. Verticalment es va dividir cada planta en cinc mòduls de 0,72 m, que combinaven dos mòduls cecs i 
tres de visió en determinades zones i amb disposició inversa a la resta de la superfície de la façana. 
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Fotografia d’una de les cares de l’edifici Seccions longitudinal i transversal de l’edifici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per començar es van col·locar els ancoratges d’acer laminat amb acabat zincat amb un sistema molt evolucionat que 
permet amb facilitat la regulació tridimensional. Primerament es fixava mecànicament una platina de 6 mm 
d’espessor a la banda superior i frontal del forjat. A aquesta placa se l’hi havia soldat prèviament al taller un perfil 
en U de 60 mm d’ample, amb una perforació tipus colís que permetia l’ajust en la direcció perpendicular de la 
façana. Una xapa en forma d’angular, de 8 mm d’espessor, es fixava mitjançant un cargol al perfil en U anterior, a 
través d’una perforació tipus colís que permetia l’ajust en la direcció paral·lela al forjat. Aquesta mateixa peça 
contava amb una altra perforació que permetia l’ajust en la direcció vertical de la façana, mitjançant la qual es 
realitzava la unió al muntant vertical, amb una banda elàstica d’EPDM per evitar el contacte alumini-acer. La fixació 
al muntant es produïa mitjançant el cargolat a una peça d’acer inoxidable ubicada al seu interior. 

 

Posicionament de l’ancoratge al cantell del forjat 
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A continuació es van col·locar els perfils d’alumini que conformen la retícula del mur cortina. Estaven  realitzats 
amb perfils d’extrusió d’alumini amb acabat anoditzat en color natural, essent els muntants verticals de 70 mm 
d’ample i 110 mm de profunditat en trams de l’alçada d’una planta (3,60 m). Als travessers horitzontals es reduïa 
la profunditat a 50 mm, mantenint el mateix ample, a excepció de la línia de travessers que coincidia amb el terra 
tècnic, que mantenia la profunditat del muntant vertical per fer la funció de sòcol. 

La col·locació dels perfils es va fer començant per la planta inferior. Cada muntant es fixava a un ancoratge i es 
lligava a l’immediatament inferior mitjançant una metxa interior, deixant una junta de 10 mm d’espessor per a 
permetre les dilatacions dels muntants. A continuació es col·locaven els travessers adjacents, introduint al seu 
interior unes metxes fixades prèviament als muntants verticals, per instal·lar tot seguit el següent muntant 
vertical, tancant el mòdul format per muntant-travesser-muntant. A la unió entre el travesser i el muntant es va 
col·locar un collarí elàstic d’EPDM per absorbir les dilatacions horitzontals. 

 

 

 

 
 
Vista interior amb la retícula del mur cortina col·locada 

A dalt a l’esquerra, posicionament del muntant vertical a l’ancoratge 
A dalt al  centre, unió entre muntants i entre muntants i travessers 

A dalt a la dreta, seqüència de muntatge de la retícula del mur cortina 
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Posteriorment es tancaven els mòduls des de l’exterior. Als mòduls de visió es va disposar un doble envidrament 
composat per un vidre laminar 6+4 mm a l’exterior, amb capa Stopsol Supersilver Dark Blue de la casa Glaverbel, 
càmera d’aire de 20 mm d’espessor i una lluna interior de 4 mm amb tractament de baixa emissivitat, amb les 
característiques tècniques següents: 

Transmissió lluminosa 29% 
Transmissió energètica 18% 
Factor solar 0.25 
U=1.7 w/m2K 

Als mòduls cecs s’instal·laven uns panells sandwich composats per una safata d’alumini plegat a l’exterior de 1,5 
mm d’espessor, amb acabat anoditzat en el mateix color que els perfils del mur cortina, un panell aïllant de llana 
de roca de 100 kg/m3 de densitat i un espessor de 30 mm, i una planxa d’acer galvanitzat a l’interior de 1,5 mm 
d’espessor, amb la cara exterior enrasada amb els vidres. 

 

A l’esquerra, seqüència de muntatge dels vidres ii panells sobre la retícula del mur cortina 
Al centre, fotografia exterior durant les tasques de col·locació de vidre i panell per l’exterior 

El modus de fixació d’aquests elements a la retícula va ser diferent segons fos una junta entre vidres, entre panells o 
entre vidre i panell. 

En el cas de la junta entre vidres els típics perfils opressors i embellidors dels murs cortina tradicionals desapareixen, 
evolucionant a un únic perfil d’alumini d’extrusió amb les dues funcions, amb forma d’omega, que es cargola 
directament al nervi dels perfils de la retícula, col·locant-se a posteriori un tapajunts d’alumini en color negre per 
crear un efecte estètic exterior d’un marc perimetral individual per cada vidre, independent de les altres peces. 
L’element que absorbia la pressió de la tapeta sobre el vidre era una cinta butílica composada per una bada de 
polímers de base cautxú-butil i laminada amb alumini, amb la funció de crear una segona barrera d’estanqueïtat del 
mur cortina. La primera barrera era la creada per un cordó de silicona de color negre aplicat entre el perfil exterior 
de tapeta i el vidre. Una peça fabricada per embotició del mateix material es col·locava també a cada unió muntant-
travesser per garantir l’estanqueïtat de l’encreuament.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Secció horitzontal a la junta vidre-vidre 

Secció vertical a la junta vidre-vidre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A l’esquerra, peça d’estanqueïtat per la unió muntant-
travesser. A la dreta, vista exterior de la unió que es forma 

entre quatre peces de vidre 
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Pel que fa a les juntes entre panells opacs es van solucionar de forma totalment diferent. Els panells no es van 
fixar amb cap perfil, com era el cas dels vidres, sinó que es van penjar de dos passadors massissos d’acer 
inoxidable de 4 mm de diàmetre que es van col·locar prèviament als muntants. Les juntes entre panells es van 
segellar amb silicona de color negre per igualar la sensació de fons de junta aconseguida a les juntes entre vidres. 

 

 

 

 

 

 

 

L’altre junta restant, la que es crea entre un vidre i un panell, es va solucionar amb una fusió dels dos sistemes 
anteriors. Tant els panells com els vidres es van col·locar de la mateixa forma abans explicada, amb la variació del 
perfil omega de subjecció del vidre, al qual se’l elimina una branca, de forma que queda amb aspecte de Z. El 
fons de junta de color negre no es va crear amb cap perfil tapajunts sinó que es va segellar amb silicona de color 
negre. 

Secció horitzontal a la junta panell-panell                  Secció vertical  a la junta panell-panell 

 

Secció horitzontal a la junta vidre-panell 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seccions verticals a la junta vidre-panell 
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La ruptura de pont tèrmic es va aconseguir a aquest sistema col·locant un perfil buit de PVC als nervis dels 
muntants i dels travessers, de forma que s’evitava el contacte directe entre el perfil de subjecció dels vidres o 
dels mateixos panells sandwich de la retícula interior. 

Les cantonades corbes tenen una continuïtat tant visual com constructiva. El sistema constructiu és el mateix, 
amb l’única particularitat de que al doble envidrament canvien els espessors per qüestions intrínseques de la 
fabricació i corbat del propi vidre. 

A dalt a l’esquerra i a la dreta, diferents vistes interiors durant 
l’execució dels treballs d’una cantonada i un cop finalitzada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista exterior d’una cantonada 

A l’alçada del forjat, coincidint amb una franja de panells sandwich, es va col·locar la sectorització entre plantes. 
S’aconseguia mitjançant la col·locació d’un panell vertical format per una safata d’acer galvanitzat d’1 mm 
d’espessor cap a l’exterior, un panell de llana de roca d’alta densitat de 40 mm d’espessor i un panell de silicat càlcic 
d’alta densitat de 8 mm d’espessor i alçada d’un metre situat a l’interior. Per la banda inferior al forjat el panell de 
silicat es va doblar per passar per darrera del muntant vertical i mantenir una continuïtat horitzontal. Aquest panell 
tallafocs es va fixar directament a l’ancoratge d’acer, de forma que fos independent de la retícula del mur cortina. 

Horitzontalment la sectorització es va aconseguir amb la col·locació horitzontal d’un panell de silicat càlcic d’alta 
densitat de 15 mm d’espessor, fixat directament a la banda inferior del forjat. Es va omplir el buit entre el forjat i el 
panell tallafocs amb borra de llana de roca impregnada de resines fenòliques i es va col·locar superiorment una 
planxa conformada d’acer galvanitzat d’1 mm d’espessor. 

Fotografia interior un cop col·locat el panell RF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seccions horitzontal i vertical de la sectorització contra incendis 
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Interiorment, la trobada del fals sostre no coincideix amb cap línia de travessers. És per aquesta raó que es va 
col·locar una motllura d’alumini amb replè de llana de roca per igualar la vista interior a la d’un travesser i 
revestir interiorment la part vista del panell sandwich de façana. 

Vista interior amb tots els treballs acabats 

L’edifici, per al seva alçada, havia de tenir un àrea central que servís de tallafocs entre les plantes superiors i les 
inferiors, una planta airejada i aïllada de les confrontants mitjançant una protecció resistent al foc. D’aquesta 
forma es va aprofitar aquesta planta per la ubicació de les instal·lacions de climatització, els dipòsits de 
combustible y els convertidors i distribuïdors d’electricitat , en lloc de situar-los a l’habitual planta coberta o als 
soterranis.  

Croquis de les diferents possibilitats de situació de la planta d’instal·lacions, escollint finalment la solució 3 per a aquest edifici 

Aquest fet va obligar a realitzar un tancament exterior de lamel·les d’alumini que permetés transpirar a l’interior. 
També va ser innovador el sistema de ventilació de les plantes. En lloc de crear un efecte xemeneia on l’aire puja per 
un conducte per sortir a l’exterior per un únic forat situat al seu extrem superior, es va optar per una ventilació 
independent de cada planta. Aquest fet va provocar que a tota la longitud de la façana es fes servir el mateix tipus 
de tancament que a la planta d’instal·lacions, integrat dintre del mateix mur cortina. Com la seva ubicació coincidia 
amb el panell tallafocs es va haver de foradar aquest amb la mida del conducte, col·locant exteriorment un marc de 
lamel·les d’alumini amb una malla anti-ocells.  

A l’esquerra, fotografia de l’edifici on es distingeix la planta d’instal·lacions executada amb lamel·les per ventilació 
 A la dreta, fotografia de les lames de ventilació  de ventilació de cada planta 

Axonometria de la façana, amb els seus diferents elements 
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El muntatge del mur cortina, tant de la retícula com dels elements de vidre, panell i lamel·les, es va realitzar amb 
plataformes penjades des de la coberta. 

Fotografia durant el muntatge dels vidres i panells des de l’exterior, amb bastides penjades 

 

PALAU DE LA MÚSICA CATALANA (Intervenció a la façana) 

Any de construcció: 1999-2004 

Arquitecte: Òscar Tusquets 

Ús: Cultural 

Adreça: Carrer del Palau de la Música, 4 (Barcelona) 

 

Deu anys més tard que l’anterior intervenció, també dirigida per l’arquitecte Òscar Tusquets (pàg. 127) es va iniciar 
una nova actuació a l’edifici. En aquest cas, es va aconseguir la cessió per part del bisbat de l’Església de Sant 
Francesc de Paula, fet que va facilitar el seu enderrocament i l’apertura completa de la façana interior, creant una 
nova plaça. 

Evolució de la façana lateral: A d estat de la construcció de l’edifici (1906), al mig estat a la intervenció de 1989 i a la dreta apertura de la nova 
plaça (2004) 

 

A aquesta plaça es va crear una nova sala, El Petit Palau, que es trobaria soterrada, deixant el que sempre havia 
estat la façana lateral com a façana i accés principal. A aquest capítol ens centrarem a aquesta façana exterior de 
vidre, si més no també es van realitzar altres actuacions a diferents punts de l’edifici. 
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Amb aquesta nova distribució no era necessari mantenir l’escala d’evacuació a la façana, fet que va provocar que 
s’enderroqués, juntament amb la retirada de la façana vidriada també construïda a la anterior intervenció, fent 
una façana vidriada nova amb més longitud que l’anterior. 

 

Instantània de la façana de vidre exterior  

 

 

 

Alçat i seccions de la façana de vidre exterior 
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Tot i així, aquesta nova pell exterior presenta diversos canvis respecte l’anteriorment executada. Les bigues 
superiors de la primera solució s’han substituït per un gran conjunt format per un gran element superior 
comprimit, dos pendelons propers al centre i un tensor d’acer. 

 

Fotografia tractada amb diferents filtres per remarcar l’estructura superior horitzontal 

 

Vista exterior de l’estructura superior horitzontal 

Detall de l’estructura de penjat superior 

 

Un altre canvi esdevé el fet que es substituís el vidre trempat per vidre laminar, mantenint les dimensions. Aquesta 
modificació es va provocar pel fet que durant la vida de la primera solució s’havia trencat un dels vidres trempats de 
la façana, que va caure al terra reduït a petites partícules, característica principal del trencament dels vidres amb 
procés de trempat. Tot i caure esmicolat, el fet de la gran alçada i dimensions de les peces de vidre ho convertia en 
un greu problema de seguretat. Per aquesta raó a aquesta nova actuació es va realitzar amb vidres laminats, en 
aquest cas dues llunes incolores de 10 mm, per tal d’evitar que en cas d’un nou trencament no caiguessin fragments 
al buit en quedar-se suspesos al butiral que manté adherides les dues llunes. 

Aquest canvi en la tipologia de l’envidrament portava inherent un altre canvi en les peces de subjecció del vidre. En 
no utilitzar vidres trempats es feia impossible el fet de trepanar-los, fet que va provocar un nou disseny de les 
manetes. 
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En aquest cas es va dissenyar un ancoratge amb dos plaques circulars, una exterior i una altra interior, que 
comprimeixen les cantonades del vidre. La placa exterior es fixa a la interior amb un espàrrec central. Entre les 
dues plaques se situa una peça horitzontal d’acer inoxidable de 240 mm de longitud, 8 mm d’alçada i 30 mm de 
profunditat, que suporta els calzes plàstics que reben la càrrega dels vidres. Dos peces més, aquestes verticals i 
amb la meitat de la longitud, completen la creu entre les plaques. Uns petits cargols amb cap Allen travessen la 
placa exterior i la fixa a aquesta creueta interior, que queda immersa en el segellat de les juntes dels vidres, amb 
amplada de 20 mm. La necessitat d’ocultar tot aquest mecanisme ha exigit que la platina circular exterior tingués 
un diàmetre de 25 cm que la fa excessivament visible. 

Peces de vidre subjectades amb els nous elements circulars 

Vista exterior de la peça de subjecció dels vidres 

A aquesta nova solució, a més dels tensors verticals que penjaven les peces de fixació del vidre de la biga superior i 
dels perfils transversals per fixació a la paret d’obra posterior, van ser necessaris també uns rodons horitzontals 
formant una retícula tridimensional completa. 

Suport dels perfils transversals a la façana a la paret d’obra posterior 

Vista interior entre la paret modernista i la pell de vidre exterior 
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TORRE DE BARCELONA (Substitució de la façana) 

Actualment: Seu del Grup Godó 

Any de construcció: 2002-2004 

Arquitectes: Norman Cinnamond i Antoni Sala 

Ús: Oficines 

Adreça: Avinguda Diagonal, 477 (Barcelona) 

 

El projecte consisteix en la rehabilitació de la façana d’un edifici d’oficines construït l’any 1964 per l’arquitecte 
Narciso de Prat Batlle. La Comunitat de Propietaris va encarregar el projecte de rehabilitació de la façana a 
l’estudi d’arquitectura ja que la façana instal·lada inicialment, formada per un fals mur cortina constituït per uns 
muntants exteriors d’alumini anoditzat daurat que suporten panells opacs del mateix material, finestres 
corredisses amb vidre monolític sense cap tipus de tractament i protegides per l’exterior amb persianes com a 
control solar, presentaven una sèrie de problemes: falta d’estanqueïtat del mur cortina al vent i a l’aigua, nul·les 
prestacions tèrmiques, acústiques i de protecció solar, la gran part de les persianes  no funcionava i no existia 
cap barrera  tallafocs entre les  plantes.  

 

Diferents vistes de l’edifici amb la façana antiga 

L’Ajuntament de Barcelona va fer un requeriment a la comunitat de propietaris per tal de garantir la seguretat de la 
façana. Temporalment i durant el temps que es van realitzar les comprovacions apropiades es van instal·lar 
proteccions a la façana Nord, que dóna a la avinguda Diagonal. 

Proteccions a la façana Nord, orientada a l’avinguda Diagonal, pel mal estat de la façana existent 

S’havia de realitzar, llavors, un canvi complet de la façana, tal com es va dur a terme a l’Edifici Diagonal 682 (pàg. 
172), però en aquest cas existien uns factors que dificultaven l’execució dels treballs. Primer de tot es tractava d’un 
edifici amb múltiples propietaris amb diferents interessos, amb els problemes de gestió i calendari que això 
comporta. I en segon lloc l’edifici d’oficines es trobava en funcionament, havent-se d’executar els treballs sense 
aturar l’activitat interior i produint les mínimes molèsties en el menor temps possible. 

L’edifici, de 24 plantes i 82 metres d’alçada, presentava, a més del mur cortina, un nucli situat a la façana Oest cap a 
la Plaça Francesc Macià o es situaven els ascensors, l’escala principal i dos patis d’instal·lacions, oberts a la façana i 
protegits per una gelosia, i una escala d’emergència metàl·lica a la façana Est. Estructuralment, es tractava d’un 
edifici amb pilars i jàsseres  metàl·liques armades, amb forjats de formigó armat de 10cm. de gruix. 

Després d’analitzar el sistema constructiu del mur cortina existent es va optar per aprofitar els ancoratges i els 
muntants verticals com a base de la nova façana, escurçant així el temps d’execució en evitar la feina i les molèsties 
de fabricar, replantejar i col·locar nous ancoratges i muntants. Es va comprovar que els ancoratges ja col·locats 
estaven sobredimensionats, de la mateixa forma que els muntants verticals d’alumini. A més, el fet de mantenir els 
muntans verticals permetia respectar les divisions entre propietaris i els envans sense realitzar cap canvi. No 
obstant, es va decidir per canviar les cantonades corbes existents a la façana inicial per cantonades amb angle recte 
a la nova façana. 
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A l’esquerra planta tipus de l’estat inicial. A la dreta, la planta tipus amb l’actuació actual 

Els treballs es van organitzar de forma que es va començar l’execució des de la planta més alta cap a baix. Un 
equip d’operaris desmuntava la façana existent de la planta, seguidament un segon equip muntava la façana 
nova i un tercer col·locava els remats interiors i exteriors. Aquest sistema va permetre acabar l’obra en només 
catorze mesos. 

Els treballs exteriors es van realitzar amb plataformes motoritzades col·locades a les quatre façanes. 

 

A les tasques de desmuntatge es van comprovar, sanejar i protegir els ancoratges existents, col·locant-se 
posteriorment el mur cortina. Per a la execució del mur cortina nou es va utilitzar un sistema mixt que barrejava 
conceptes del mur cortina modular i del mur cortina tradicional. Si bé els mòduls es prefabricaven a taller, amb la 
seva retícula formada per dos muntants i pels travessers corresponents d’una planta, amb el vidre també col·locat, 
els elements de les zones opaques i les tapetes embellidores exteriors es col·locaven in situ, així com el segellat 
exterior, des de les bastides exteriors. 

Diferents fases del desmuntatge de la façana existent i del muntatge de la façana nova, baixant de plantes superiors a plantes inferiors 

 

 

 

Bastides motoritzades col·locades a la façana per l’execució dels diferents treballs 
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En alçada cada planta tipus es va dividir en tres franges d’un metre d’alçada, dos de visió i una opaca que cobria 
el cantell del forjat. Horitzontalment existien tres tipus de mòduls, uns més amples de 2,40 m d’amplada, 
totalment fixes, i uns altres més estrets de 0.90 m o 1,20 m d’amplada, segons el cas, que incloïen una finestra a 
una de les franges de visió. 

 

 

 
Alçats Nord, Est, Sud i Oest de l’edifici. A cada quadre es presenta a l’esquerra la façana antiga i a la dreta la façana nova 
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A l’esquerra una vista general de l’edifici amb la façana antiga. A la dreta la mateixa vista amb la façana nova 

Modulació tipus de la façana 

Els muntants verticals es van composar per uns perfils d’alumini d’extrusió de 190 mm de profunditat en forma de L 
preparats per folrar i fixar-se al muntant existent. Un cop col·locats dos mòduls contigus el muntant resultant tenia 
un ample total de 92 mm. Els travessers horitzontals, també d’alumini d’extrusió, disposaven de dos profunditats 
diferents: els superiors i inferiors de cada mòdul, que coincidien amb la separació entre franja opaca i franja de visió, 
eren de la mateixa profunditat que el muntant vertical, quedant enrasats per l’interior; el travesser intermedi, 
col·locat entre les dues franges de visió, era de 75 mm de profunditat. Els travessers es fixaven als muntants 
verticals amb dos cargols frontals a cada banda i un passador amb molla per la banda interior, ocult. Tots els 
elements d’alumini es van anoditzar en color natural amb 15 micres d’espessor. 

Sobre aquesta retícula s’incorporava, des de fàbrica, l’envidrament i, a obra un cop col·locat el mòdul, els plafons 
opacs. Aquests elements només es subjectaven horitzontalment per perfils opressors cargolats als travessers. 
Verticalment les peces es recolzaven sobre els muntants, però només disposaven d’un segellat de silicona a les 
juntes amb la única funció de crear una barrera d’estanqueïtat, no la de subjectar l’element en qüestió. Les zones de 
contacte entre els diferents perfils d’alumini i els plafons i vidres es van resoldre amb perfils d’etilè-propilè (EPDM). 
El sistema disposa de ruptura de pont tèrmic: verticalment el segellat evita el contacte entre l’interior i l’exterior, i 
horitzontalment els travessers disposen per a aquesta funció d’un perfil de poliamida, que evita el contacte entre el 
perfil opressor i el perfil del travesser. 

Secció vertical del mur cortina per les zones envidrades 
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Fotografia d’una cantonada, amb els 
vidres decalats i el tensor interior  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Secció horitzontal del mur cortina per la franja de visió  

 

 

Els dobles envidraments estaven composats per una lluna de 8 mm a l’exterior amb una capa Sunguard 52 Clear 
de la casa Guardian, sense trempar, una càmera d’aire de 12 mm d’espessor i un vidre laminar incolor 4+4 mm 
amb un butiral acústic, a l’interior. 

Només el canvi de vidre ja representa una gran millora respecte la façana inicial, que disposava a la façana d’un 
vidre monolític de 8 mm d’espessor, com podem comprovar amb el següent quadre: 

 Vidre façana nova Vidre façana existent 
 Sunguard 52 Clear 8/12/4+4 acústic Lluna incolora 8 mm 

Transmissió lluminosa (%) 52 80 
Reflexió exterior (%) 13 14 

Factor Solar (%) 54 85 
U (W/m2K) 2,60 5,70 

Índex d’atenuació acústica (dB) 36 29 
 

A les cantonades els dobles envidraments es van decalar, resultant exteriorment una junta segellada, sense perfils 
exteriors. Interiorment tampoc es va col·locar cap perfil de muntant. Els travessers es van tallar a 45 graus i es van 
empalmar mitjançant una metxa interior, col·locant verticalment a modus de tensor un perfil rodó d’alumini de 16 
mm de diàmetre i 1,5 mm d’espessor. 

Secció horitzontal d’una cantonada, a l’alçada de la franja de visió 

 

 

 

 

 

A les franges opaques es van col·locar exteriorment uns plafons composats per safates realitzades amb panell 
composite d’alumini de 4 mm d’espessor, que està format per dos planxes d’alumini de 0,5 mm enganxades a un 
replè intermedi de 3 mm d’espessor de polietilè, amb un acabat exterior lacat en color Silver Metalic. Aquestes 
safates portaven adherit al seu interior un panell de poliestirè expandit (EPS) amb la funció de donar una major 
rigidesa i atenuar acústicament els sorolls que es poden produir en colpejar l’aigua de la pluja sobre la placa 
exterior. La subjecció de les safates era, igualment que amb el vidre, amb els perfils opressors horitzontals, essent la 
junta vertical segellada amb silicona. 
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Exteriorment es van col·locar sobre els perfils opressors horitzontals unes tapetes embellidores fixades a pressió 
amb forma d’ala d’avió realitzades amb perfils d’extrusió d’alumini. Les que es van col·locar per sobre i per sota 
del panell opac tenien 185 mm de profunditat, essent les que es col·locaren entre les franges de visió de menys 
profunditat (65 mm). Al final de cada tapeta es va col·locar una tapa d’alumini. 

A l’esquerra, fotografia de la façana que mostra la junta vertical segellada i les horitzontals amb tapetes embellidores de diferents 
profunditats. A la dreta, instantània amb les tapetes de diferents profunditats i els finals de tapeta amb una platina cargolada 

Aquesta diferencia de profunditat de les tapetes embellidores, juntament amb l’absència de tapetes verticals i 
amb el canvi de material i tonalitat de les franges opaques, potencien la horitzontalitat de les façanes de l’edifici, 
a més d’una clara diferenciació de les plantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista on s’observa la horitzontalitat marcada a la façana de l’edifici 

Al llarg i ample de tota la façana es van col·locar unes finestres ocultes a l’exterior, d’obertura projectant cap a 
l’exterior. A aquestes finestres els vidres es van decalar perimetralment i es van enganxar a la fulla mitjançant 
silicona estructural. En fer servir un vidre clar i poc reflectant aquest enganxat es pot apreciar mínimament des de 
l’exterior al perímetre del vidre.  

El sistema emprat per aquestes finestres no és el més idoni. Els perfils de marc i de fulla no disposen de cap element 
de ruptura de pont tèrmic, existint un contacte directe entre l’exterior i l’interior de l’edifici. 

Secció horitzontal del mur cortina on coincideix amb una finestra                 Vista d’una finestra oberta a la façana 

Encara que la finestra romangui tancada des de l’exterior s’observa l’enganxat perimetral del vidre a la fulla 
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A aquesta obra es va aprofitar la sectorització vertical entre plantes també com a element aïllant de les franges 
opaques. Es van crear uns panells sandwich composats per una safata d’acer galvanitzat de 1,2 mm d’espessor, 
una placa de silicats de 8 mm d’espessor (tipus Promatect de la casa Promat) i un panell de llana de roca de 50 
mm d’espessor i una densitat de 100 kg/m3, que es subjectaven mitjançant unes planxes conformades d’acer 
galvanitzat fixades mecànicament a sobre i a sota del forjat. Horitzontalment es va sectoritzar mitjançant una 
placa de silicats de 15 mm d’espessor situada sota del cantell de forjat, entre aquest i el panell vertical, omplint 
amb borra de llana de roca l’espai existent entre el forjat i el panell vertical. 

Aquest sistema tallafocs presenta clares deficiències a la seva execució. En primer lloc cada placa de silicats 
vertical es troba interrompuda al pas dels muntants verticals. Per al seu correcte funcionament hauria de ser 
passant, segellant les juntes entre plaques amb una pasta intumescent. En segon lloc, les plaques de silicats es 
troben dintre d’una safata d’acer que connecta directament l’exterior amb l’interior, traspassant la temperatura 
exterior molt elevada que es pugui trobar en un incendi a la part interior de la façana i, per tant, de l’estança. 

 

Seccions horitzontals del mur cortina al pas de la franja opaca 

Per l’interior es van col·locar diversos remats. Verticalment es van instal·lar uns rivets fixats a pressió contra el 
muntant vertical, ocultant completament d’aquesta forma el muntant preexistent. A la zona de trobada de la façana 
amb el terra es van col·locar verticalment unes planxes d’alumini conformat, tapant la banda interior del panell 
tallafocs. Sobre el terra, al perímetre de la façana, es va instal·lar també un altre remat composat per un perfil 
opressor cargolat al terra i un altre perfil d’alumini d’extrusió fixat per pressió sobre el primer, amagant la junta 
entre el terra i el panell vertical. Superiorment es va instal·lar una cortina enrotllable tipus Screen sobre un perfil 
d’alumini d’extrusió que amagava els mecanismes de la cortina i que, al mateix temps, servia de pas entre la façana i 
el fals sostre. 

A l’esquerra, vista interior del muntant, amb els rivets col·locats 
 A la dreta, vista parcial de la façana Sud, amb les cortines abaixades per l’excés de transmissió lluminosa 

Vista interior de la façana acabada 
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El revestiment de la planta coberta es totalment diferent a la resta de la façana. En lloc de continuar amb el 
mateix sistema els arquitectes van decidir fer un canvi de sistema constructiu per tal de donar un major impacte 
visual a aquesta zona per a col·locar publicitat. Igualment compleix la funció d’ocultar les màquines de les 
instal·lacions col·locades a la planta coberta.  

Primerament es va col·locar una estructura metàl·lica que suportés el revestiment exterior. Aquest revestiment 
es va executar amb vidres laminars de 3,5 m d’alçada composats per dos llunes de 10 mm amb un butiral mate 
entremig, fixats per un perfil en U continu a la banda superior i inferior dels vidres, i amb dos perfils en U 
puntuals al centre del costat vertical, quedant les juntes verticals obertes. Aquests elements es van fixar a 
l’estructura posterior. La modulació horitzontal coincideix amb la del mur cortina inferior, dividint els mòduls 
més amples de 2,40 m en dos peces iguals. 

Secció horitzontal del revestiment de la planta coberta 

Fotografia durant el muntatge del revestiment de la planta coberta 

Secció vertical del revestiment de la planta coberta 

Coronament de vidre a la planta coberta completament acabat 
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A la façana Oest, orientada cap a la plaça Francesc Macià, el tancament escollit pels patis d’instal·lacions i l’escala 
principal va ser una gelosia de lamel·les horitzontals, formant una superfície amb un desenvolupament en planta 
amb forma còncava. Es va fer servir un sistema industrialitzat de la casa Llambí, amb lamel·les de 150 mm 
d’ample i 1,6 mm d’espessor, col·locades amb una inclinació de 45 graus en posició lleva-vistes i separades entre 
si 20 mm, evitant la visió de l’interior des de qualsevol punt de vista situat arran de carrer. Aquestes lamel·les es 
van microperforar, presentant una menor resistència al vent i facilitant la seva col·locació amb curvatura. 

Les lamel·les es fixaven per pressió a uns elements de suport que al mateix temps estaven fixats mecànicament 
una subestructura vertical tubular d’alumini d’extrusió. Aquesta subestructura vertical, amb muntans col·locats 
cada 1,20 m, es va fixar sobre una estructura metàl·lica posterior amb ancoratges que permetien la regulació de 
la plomada vertical. 

Seccions verticals del revestiment de lamel·les 

Frontal de la façana amb el revestiment de lamel·les 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia de les lamel·les col·locades, amb 
les microperforacions 
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A la façana oposada, la façana Est, per a protegir les vistes de l’escala d’emergència es va instal·lar un 
revestiment de planxa ondulada, amb un desenvolupament en planta també en forma còncau. La planxa, 
d’alumini amb 1 mm d’espessor, també es va microperforar, i es va cargolar sobre una subestructura vertical de 
tubs d’alumini separats 1 metre entre ells, que anava fixada mitjançant ancoratges que permetien la regulació de 
la plomada vertical a una estructura metàl·lica posterior. 

Secció horitzontal del revestiment amb la planxa ondulada 

La manca de zones d’aplec en ser un edifici ja construït i amb la urbanització del voltant en ús obligava a que 
encarregat de l’execució de la façana (Moyser) tingués un magatzem proper, ja que el material a col·locar s’havia 
de transportar a l’obra cada jornada. En aquest cas les instal·lacions de l’industrial estaven situades a Sant Adrià 
de Besòs, fet que va facilitar la possibilitat d’aquesta coordinació de transports. 

Per a la neteja i manteniment de la façana es va instal·lar a la planta superior una gòndola amb carrils paral·lels a 
la façana, sobre una estructura metàl·lica, restant amagada darrera del tancament perimetral de la coberta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista de la planta coberta, amb la gòndola 
i el seu carril 

Frontal de la façana amb el revestiment de planxa ondulada  Fotografia de la planxa col·locada, amb les microperforacions i els 
cargols vistos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografies de la gòndola durant unes tasques de manteniment 
de la façana 
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GAS NATURAL 

Any de construcció: 1999-2008  

Arquitectes: Enric Miralles  i Benedetta Tagliabue (EMBT) 

Ús: Oficines 

Adreça: Plaça del Gas, 1 (Barcelona) 

 

El grup Gas Natural va convocar el 1999 un concurs restringit convidant a vuit equips d’arquitectes catalans per a 
la construcció de la seva nou social que representaria el retorn de l’empresa a la seva ubicació original, ja que el 
solar coincideix amb el lloc on a mitjans del segle dinou es va ubicar la primera fàbrica de gas del país. El 
guanyador va ser el projecte presentat per Enric Miralles i Benedetta Tagliabue per ser el projecte més innovador 
i més atractiu per a la ciutat. 

 

 

Instal·lacions de gas existents al 1905 

 

 

 

 

 

 

Notícia a La Vanguardia del 16 de febrer del 2000 

Croquis inicial de l’edifici 

El repte era aixecar una torre singular capaç d’alterar i enriquir la silueta de la ciutat i, a la vegada, respectar les 
reduïdes dimensions de les edificacions que formen el barri de la Barceloneta. Des d’un principi els arquitectes van 
pensar en un projecte compatible amb aquestes dues premisses, així que es van dissenyar diverses edificacions de 
mides i característiques diferents que conformessin un volum unitari. Des de els primers dibuixos els arquitectes van 
definir el projecte com un acoblament entre dos models: una torre i un edifici horitzontal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Croquis que mostra el procés d’acoblament entre l’edifici horitzontal i la torre 
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Vista general de l’edifici 

La Seu del Gas Natural presenta la verticalitat d’una torre d’oficines i la fragmentació d’una sèrie de 
construccions de diferents escales, que al final formen un volum unitari en relació als edificis d’habitatges 
propers, incloent un voladís que pretén ser una gran porta que permeti obrir-se al barri de la Barceloneta, oferint 
un espai públic singular fins a formar un paisatge urbà de diferents dimensions. 

L’arquitecte va voler situar l’edifici entre dos eixos: un tangencial a la Ronda Litoral i l’altre en línia recta entre l’Arc 
del Triomf i el mar. 

Croquis de l’arquitecte que mostra els eixos de situació de l’edifici envers a elements existents de la ciutat de Barcelona 

Notícia de La Vanguardia del 16 d’abril de 2006 que entreveu l’edifici a l’eix format entre l’Arc del Triomf i el mar 

Croquis de l’arquitecte en el que s’escenifica “Front una gran porta que permet obrir-se al barri de la Barceloneta” 
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L’edifici, que inclou una torre corbada i cinc plantes d'oficines dramàticament en voladís, seria el primer edifici 
alt de Miralles a la seva ciutat natal, on és venerat pels arquitectes companys pel seu disseny d'estructures 
dinàmiques i espais públics a tot Catalunya. Però l’arquitecte no arribaria a veure aquest projecte fet, sucumbint 
a un tumor cerebral només mesos després de guanyar el concurs de disseny. 

A part de l'edifici principal i del voladís, el conjunt presenta un tercer cos, un annex amb una altura de 4 plantes, 
amb forma de cascada. La forma d’aquest edifici ens transporta a la guerra civil ja que representa la secció d’un 
edifici en ruïnes destruït per un bombardeig a Madrid, com representen diverses fotografies empleades a 
publicacions i propagandes de l’època. 

A l’esquerra, fotografia inclosa al fullet “Ayuda a Madrid” de 1936  
Al centre, fotomuntatge propagandístic de 1936  
A la dreta, fotografia inclosa al fullet del Comissariat de Propaganda, al 1936 

 

 

De la mateixa forma l’edifici horitzontal recorda al projecte dels edificis Wolkenbügel, de l’arquitecte Lissitzky, 
projecte dissenyat a Moscou l’any 1923 com a contrapartida als gratacels verticals dels Estats Units d’Amèrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wolkenbügel o Gratacels horitzontals de Lissitzky 
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Així doncs, l’edifici es va composar de tres volums abstractes fragmentats i acoblats entre sí. Una torre de 86 
metres d’alçada i vint pisos; un segon cos horitzontal de la mateixa longitud que l’alçada de la torre, anomenat 
portaavions, incrustat transversalment a la torre principal entre les plantes 5 i 9, que és el seu únic recolzament; i 
un tercer element en forma de capitell, de 26 metres de voladís. 

L’estructura de la torre principal està formada per tres nuclis de formigó armat. Els forjats són mixtes i els pilars 
metàl·lics, amb un revestiment també metàl·lic. El voladís de l’edifici horitzontal es va resoldre amb una gelosia 
metàl·lica. 

 
Diferents plantes de l’edifici 

 

 

 

 

A l’esquerra, nuclis estructurals de formigó armat  
Al centre, fotografia durant l’execució de l’estructura metàl·lica del voladís  

A la dreta, fotografia de l’estructura metàl·lica de l’edifici en forma de capitell, ja amb el tractament ignífug 
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Encara que els primers esquemes presentaven diversos materials de revestiment i grans finestrals, l'encarnació 
definitiva de la façana es va inspirar en els edificis d’oficines amb revestiments de vidre que Miralles havia vist 
des de l’habitació on rebia tractament mèdic a un hospital de Houston, on es reflectien els núvols de forma 
distorsionada. 

Reflexió dels núvols a l’edifici del Gas Natural 

 

 

Tot el conjunt presenta un revestiment de vidre executat mitjançant un mur cortina modular d’alumini amb 
ruptura de pont tèrmic. La composició de la façana va seguir un modulat vertical o horitzontal en funció de si es 
tractava de l’edifici Torre o del Portaavions. Horitzontalment es va dividir seguint una modulació de 60 cm, 
mentre que en alçada es van seguir diferents mòduls que es van adaptar a l’alçada dels forjats, acoblant-se 
sempre als falsos sostres i als terres tècnics, presentant una peça més petita a l’alçada del forjat i altre més gran 
al tancament de la planta. 

 

 
Alçats Nord i Est de l’edifici
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Alçats Sud i Oest de l’edifici 
 

 

 

Desplegament del mur cortina de l’edifici 
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El mur cortina amb sistema de muntatge modular va esdevenir per aquest projecte, a priori, una gran solució per 
diversos factors: la fabricació al taller dels mòduls facilita un correcte acoblament dels diferents perfils i una 
millor qualitat final, així com una major rapidesa de muntatge; la col·locació sense necessitat de plataformes 
auxiliars exteriors facilita el muntatge i abarateix costos; i el fet que l’estructura de l’edifici sigui metàl·lica facilita 
la reducció de toleràncies i, per tant, proporcionant una major exactitud de mides de fabricació dels mòduls. 

Però també existeix un punt per al que el sistema modular potser no seria el més adient per a aquesta obra. 
Aquest sistema és idoni per a façanes on pràcticament tots els mòduls de mur cortina siguin iguals. En canvi, a 
aquesta obra va haver-hi de fabricar-se molts diferents: zones de cantonades, zones poligonals, mòduls de 
diferents dimensions, mòduls amb diferents tapetes exteriors... No obstant, un cop finalitzada l’obra es pot 
assegurar que l’industrial que va executar la façana, una empresa italiana anomenada Permasteelisa, ho va 
solucionar amb gran mestria. 

 

Detall del pas de forjat  

Secció vertical del mur cortina 
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Els mòduls estaven formats per dos muntants verticals i tres travessers horitzontals, essent tots els perfils 
d’alumini d’extrusió. Els perfils perimetrals eren mitjos perfils, és a dir, perfils de menor ample preparats per 
l’acoblament amb el següent mòdul, amb juntes elàstiques amb la funció de crear una barrera d’estanqueïtat. 

El fet de que un element vertical es composi de dos perfils acoblats dona com a resultat la visió d’una llaga 
vertical a l’interior. 

Secció horitzontal del mur cortina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Llaga vertical a l’interior als elements verticals 

Així mateix, els perfils estaven preparats per l’enganxat amb silicona estructural de l’envidrament, que es feia també 
al taller en les condicions d’higiene, temperatura i humitat necessàries segons el fabricant de la silicona, tenint a 
més una fixació mecànica vertical mitjançant un perfil d’alumini cargolat al muntant. Els dos costats verticals de les 
peces de doble envidrament es van haver de decalar per enganxar correctament les peces als muntans verticals. 

Els mòduls del mur cortina portaven unes plaques mecanitzades a la banda superior de cada muntant, preparats pel 
penjat sobre els ancoratges d’acer galvanitzat i regulació tridimensional fixats prèviament sobre els forjats. 
Inferiorment els mòduls s’emmetxaven mitjançant altre platina amb el mòduls de la planta inferior.  

La col·locació dels mòduls a obra es va fer quan fins i tot no s’havia acabat l’estructura principal, començant per les 
plantes inferiors i pujant cap a plantes més altes, treballant a diferents façanes alhora. Els mòduls es van pujar 
mitjançant grues fins a la seva ubicació, fixant-se definitivament amb el personal situat dintre de la planta. 

 

Treballs de col·locació de mur cortina solapats als d’execució de l’estructura 
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Exteriorment les juntes horitzontals no mostraven cap perfil però, en canvi, les verticals presentaven dues 
formes d’expressió diferents. La major part de les juntes verticals presenten una tapeta embellidora de color 
platejat, marcant aquestes línies a la façana de l’edifici. En canvi, alguns mòduls porten només el perfil de 
subjecció del vidre, de color negre, de forma que aquesta junta entre vidres queda dissimulada, resultant una 
imatge d’un vidre més gran format per dos mòduls contigus. 

 

Al mur cortina es van col·locar fins a cinc tipus diferents de vidres, aconseguint una gran eficiència energètica a la 
façana i uns nivells molt elevats d’aïllament tèrmic. Es va tenir molta cura en la reflexió de les capes de control 
solar dels vidres per dissenyar un especial joc de reflexos, perseguint un efecte deformador de la realitat, 
aconseguint un efecte on la pell que revesteix l’edifici ofereix diferents visions en funció de la llum, de les 
condicions climatològiques i del punt d’observació de l’edifici, conferint un aspecte dinàmic i metamòrfic a la 
construcció. 

La gran reflexió dels 18.000 m2 de vidre de las façanes permet evitar que les línies dels forjats siguin visibles 
durant el dia sense necessitat de fer servir vidres opacs. Es van fer servir dobles envidraments formats per una 
lluna de 8 mm d’espessor a l’exterior amb capes de control solar tipus Stopsol Supersilver gris o Stopsol Classic 
incolor de la casa Glaverbel, segons el cas, una càmera d’aire intermèdia de 16 mm d’espessor, i un vidre laminar 
interior incolor 4+4 mm amb dos butirals amb tractament de baixa emissivitat, aconseguint uns valors U de 1,40 
w/m2K i un factor solar del 21%. 

Posteriorment a la col·locació dels mòduls de mur cortina es a col·locar el sistema tallafocs des de l’interior, 
composat per un panell vertical format per una safata d’alumini de 2 mm d’espessor, un panell intermedi de 
llana de roca d’alta densitat i 80 mm d’espessor i una placa interior de silicats de 10 mm d’espessor tipus 
Promatect, i un tancament horitzontal format per una placa de silicats de 15 mm fixada sota el forjat, una planxa 
conformada de 2 mm d’espessor d’acer galvanitzat a la banda superior del forjat i un replè entre el panell vertical 
i el cantell del forjat de borra de llana de roca. 

Per a evitar condensacions a la zona del cantell de forjat els muntants portaven un trepants en forma de colís per 
a la ventilació de la càmera que es forma entre el vidre i el panell tallafocs posterior. 

A algunes zones de planta baixa, a les entrades nobles, es van col·locar exteriorment a les juntes verticals uns 
passamans de fusta per a intentar donar a aquestes zones una imatge de major qualitat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passamans de fusta col·locats a les juntes verticals de les 
entrades nobles 

Diferents solucions de juntes horitzontal i verticals 

Fotografia que mostra diferents tipus de vidre i reflexió col·locats a 
la mateixa façana 
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Interiorment es van col·locar també unes cortines enrotllables superiorment per a evitar la gran insolació a 
determinades hores del dia. 

Per a la climatització interior es van col·locar les màquines exteriors a cada planta en lloc de la habitual 
instal·lació a la planta coberta, fet que va provocar la necessitat de ventilació a l’exterior mitjançant la façana. A 
aquestes zones es van col·locar unes gelosies de lamel·les horitzontals d’alumini a la façana. 

Cortines col·locades per l’interior 

 

 

Aquest sistema que es va emprar a aquesta obra en concret té el punt feble a les reposicions de vidres durant la 
vida de l’edifici. Existeixen sistemes de mur cortina modular on el vidre s’enganxa amb silicona estructural sobre 
un bastidor, que al seu temps es fixa del mòdul del mur cortina. En aquests casos quan s’ha de canviar un vidre 
aquest s’enganxa amb silicona estructural a un nou bastidor a la fàbrica, en les condicions d’higiene, temperatura 
i humitat necessàries, realitzant-se a la intempèrie només els treballs de desmuntatge del bastidor antic i 
muntatge del nou. En el sistema emprat a la Seu del Gas Natural el vidre es va enganxar directament al mòdul. En 
cas de trencament d’un vidre la reposició s’hauria de fer in situ, havent-se d’enganxar directament el vidre al 
mòdul a la seva ubicació final a la façana, fent servir la gòndola, amb unes condicions que segurament no serien 
les més adients, així com garantint la no caiguda del vidre amb els elements de subjecció mecànics verticals. 

 

 

 Lamel·les horitzontals a la façana per a la ventilació de les instal·lacions de climatització 
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Per a la façana escalonada de l’edifici en forma de capitell es va fer servir un sistema completament diferent. Es 
va revestir mitjançant un sistema de tancament abotonat de vidre, amb vidres monolítics trempats amb quatre 
trepans cilíndrics per peça, formant una façana ventilada, amb les juntes obertes. Els botons dels vidres, d’acer 
inoxidable, es van fixar a l’estructura metàl·lica posterior i els vidres disposaven de formes trapezoïdals per tal 
d’adaptar-se a la forma irregular de la façana. Es tracta d’un tancament decoratiu, ja que l’estanqueïtat es 
garantia amb un tancament vertical interior situat a cada planta. A diferència de la resta de façanes amb mur 
cortina, aquesta façana es va muntar des de l’exterior, havent-se d’utilitzar plataformes elevadores per a 
l’elevació del personal. 

Tancament amb sistema abotonat 

 

 

A les nits, l’edifici es torna transparent gràcies a la il·luminació interior, fent visible el seu interior i mantenint la 
seva espectacularitat. Pel que fa a aquesta il·luminació interior, com a mida per a afavorir l’estalvi energètic, 
l’edifici disposa d’un sistema automàtic pels 13.000 punts de llum que els manté apagats en cas de presència de 
llum exterior o quan no existeix la presència física de persones. 

 

 

 

 

 

 

Instantània nocturna de l’edifici 

Muntatge del tancament escalonat del edifici amb forma de capitell des de plataformes elevadores 
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Per al manteniment de les façanes es van instal·lar cinc gòndoles repartides entre els diferents edificis. 

Imatges de les gòndoles durant el seu ús 

L’edifici va començar a funcionar a l’octubre del 2006. No obstant, els treballs de urbanització van durar més 
enllà, inaugurant-se definitivament l’edifici el gener del 2008. 

A la dreta, La Vanguardia del 25 de gener de 2008, el dia de la inauguració 
de l’edifici 

A baix, notícia a La Vanguardia el 19 d’octubre de 2006 amb l’inici del 
funcionament de l’edifici 

El 2007 més de dos-cents treballadors de l’edifici van patir una malaltia anomenada Lipoatròfia semicircular, 
desenvolupada també a treballadors d’altres edificis similars, que també es va anomenar Síndrome de l’edifici 
malalt. És tracta d’una malaltia provocada per un estrès ambiental, és a dir, per diversos factors com poden ser la 
contaminació biològica provocada per l’aire condicionat, una deficient ventilació interior de l’edifici, presència de 
contaminants químics inherents als diferents materials de construcció emprats, contaminació física com, per 
exemple, una deficient il·luminació, excés de sorolls, radiacions electromagnètiques..., i a la contaminació exterior. 
En aquest cas es van instal·lar humidificadors a l’interior de l’edifici i es van ampliar les preses de terra elèctriques. 

 

Notícia a La Vanguardia del 2 de març de 2007 respecte la malaltia de molts treballadors 
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EDIFICI D’HABITATGES “BILBAO” 

Any de construcció: 2005-2008 

Arquitectes: Jorge Muñoz i Enrique Albín (Muñoz + Albín, architecture and planning, INC) 
Adolf Martínez i Matemala, i Josep Lluís Sisternas i Surís (MSA+A, SLP) 

Ús: Residencial 

Adreça: Carrer de Vidal i de Valenciano, 19, cantonada Passeig de Calvell (Barcelona) 

 

El mur cortina, com hem vist en els casos anteriors, havia evolucionat durant la segona meitat del segle XX cap a 
un tipus d’edifici orientat cap al sector terciari, cap als serveis, deixant de banda la seva execució a edificis 
d’habitatges, llevat de casos aïllats, on s’havia continuat edificant amb parets tradicionals amb fusteries al seus 
forats. 

És amb l’arribada del nou segle, animat pel gran moment econòmic de la societat i la creació de nous nuclis 
urbans, on el mur cortina comença a integrar-se a part de les façanes d’habitatges, sobretot d’alt standing. 

L’edifici d’habitatges Bilbao, situat al front marítim de Barcelona, a la zona del Poble Nou, és un edifici que 
podríem encabir-ho en les característiques tipus d’un edifici d’habitatges amb mur cortina: edifici aïllat i de gran 
alçada; alta qualitat d’acabats i alt preu; i situat a un nou nucli urbà com és Diagonal Mar. 

 

 

Vista aèria del litoral barcelonès, amb l’edifici Bilbao en primera línia 

Consisteix en una torre de planta baixa i catorze plantes d’alçada, amb 47 metres d’alçada i planta quadrada de vint-
i-dos metres de costat. De la planta 1 a la 13 hi ha tres habitatges per planta, agrupades al voltant d’un nucli central 
de comunicació vertical. A la planta 14 només hi ha dos habitatges d’una major superfície. 

Planta tipus de l’edifici 

 

 

L’estructura es va executar mitjançant pilars de formigó armat i forjats bidireccionals, també de formigó armat, de 
35 cm de cantell, amb un nucli d’ascensors amb murs de formigó armat de 30 cm d’espessor a tres cares. 

La façana d’aquest edifici està formada per un conglomerat de materials i sistemes constructius diferents, que 
formen uns alçats totalment diferents els uns dels altres, mostrant una barreja de materials, formes i colors. 
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Alçats de l’edifici 
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A l’alçat sud-est, paral·lel al mar, les plantes formen unes àmplies terrasses on desemboquen la sala d’estar-
menjador d’un habitatge i els dormitoris de l’habitatge contigu. Les baranes de les terrasses de cada habitatge de 
les plantes tipus es van construir amb materials diferents.  

Per a la barana que protegeix la terrassa del primer habitatge es va decidir per un sistema mixt realitzat amb una 
retícula de mur cortina d’alumini, de la sèrie VN50, sèrie pròpia de l’instal·lador Moyser, formada per muntants 
verticals fixats en dos punts al cantell del forjat mitjançant ancoratges d’acer zincat, amb tres línies de travessers, 
essent els muntants verticals i els travessers intermedis de menor profunditat (125 mm) envers els travessers 
superiors i els inferiors (190 mm) per donar una sensació exterior de emmarcat, restant aquest salt cap a 
l’exterior per encabir-hi a l’interior una gelosia de lamel·les d’alumini de la sèrie IVI de la casa Alumafel. Aquesta 
gelosia estava formada per perfils tubulars d’alumini d’extrusió de secció 50x13 mm, col·locats horitzontalment a 
pressió sobre un suport cargolat als muntants de la retícula del mur cortina, i amb una separació vertical de 28 
mm entre elles. La barana es va rematar cap a l’interior amb un canaló realitzat amb planxa d’alumini entre el 
travesser intermedi i el terra. 

L’alçada d’aquest element era de 1,70 m, col·locat a 0,80 m per sobre del nivell de la terrassa. Per tant calia pujar 
més la barana fins al 1,20 m per sobre del terra acabat de la terrassa, i es va complementar amb una barana de 
perfils d’alumini d’extrusió, de la sèrie Gypse de la casa Technal. Aquesta barana suplementaria estava formada 
per marcs independents de la mateixa modulació en amplada que el mur cortina, amb dos perfils horitzontals 
intermedis, fixada mecànicament al travesser superior de la retícula del mur cortina. Es va col·locar alineada a la 
plomada interior de la retícula del mur cortina, instal·lant un passamans superior continu a tota l’amplada de la 
terrassa. Per tapar els peus d’ancoratge d’aquesta barana suplementària es va col·locar un altre remat realitzat 
amb planxa conformada d’alumini. 

Vista exterior de la barana de lamel·les d’alumini 

Secció vertical de la barana de lamel·les d’alumini de la 
façana Sud-Est 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista interior de la barana de lamel·les d’alumini 
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Per a la barana de l’habitatge lateral, es va fer un sistema molt semblant però amb tancament de vidre. Es va 
col·locar del mateix modus una retícula de mur cortina, fixada també al cantell del forjat, però amb muntants i 
travessers tots de la mateixa profunditat (125 mm). Exteriorment és va col·locar a la franja superior un doble 
envidrament composat per una lluna exterior amb capa de control solar Energy de la casa Glaverbel de 6 mm 
d’espessor, càmera d’aire de 10 mm amb perfil intercalari de color negre, i un laminar interior 4+4 mm amb un 
doble butiral de color gris. A la franja inferior es va col·locar un doble envidrament amb la mateixa lluna exterior 
que l’abans esmentat però en aquest cas trempada, una càmera d’aire de 12 mm de color negre i una lluna 
interior de 6 mm trempada i opacificada en color Ral 9006 (alumini metal·litzat). A aquest segon envidrament es 
va trempar també la lluna exterior ja que podia donar-se el cas que acumulés grans tensions degudes a les altes 
temperatures provocades per la opacitat del vidre interior, fet que podia provocar un trencament en cas de no 
trempar-se. Per raons tècniques no hagués calgut col·locar un doble envidrament en una barana ja que no cal el 
seu valor aïllant, així com una capa de control solar, però els arquitectes van decidir mantenir aquestes 
característiques per a no canviar la reflexió i el to respecte els vidres del mur cortina. El fet de canviar l’espessor 
de la càmera del vidre superior a l’inferior només es devia a mantenir una profunditat idèntica dels dos tipus de 
vidre (24mm) per a que la plomada interior i l’exterior fos la mateixa. Les peces de vidre es van subjectar 
horitzontalment amb perfils opressors cargolats als travessers, amb una tapeta embellidora plana de la mateixa 
amplada que els perfils de la retícula (50 mm) i de 15 mm de profunditat. Verticalment es va disposar un segellat 
de silicona entre les peces de vidre. 

La barana es va completar amb els mateixos remats que la barana de gelosia d’alumini, complementant 
igualment l’alçada amb el mateix tipus de barana de perfils d’alumini comentat anteriorment. 

Aquest segon tipus de baranes es va utilitzar també a les mateixes plantes de la façana Nord-Est, protegint unes 
terrasses on desemboquen dos dormitoris i la sala d’estar del tercer habitatge de la planta. Tots els elements 
d’alumini utilitzats per a aquestes baranes descrites es van anoditzar en color natural amb 20 micres d’espessor. 

 
 
 
 
 
Vista exterior de la barana de vidre 

Secció vertical de la barana de vidre de les façanes Sud-Est i 
Nord-Est 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vista interior de la barana de vidre 
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Per a les baranes corresponents a la planta 1 i la planta 14, tant de la façana Sud-Est com de la façana Nord-Est 
es va fer servir un sistema constructiu i un material diferent. Es va construir un ampit de fàbrica de maó amb un 
revestiment lleuger exterior a base de safates de panell composite d’alumini de 4 mm d’espessor. Aquestes 
safates es van fixar a una subestructura auxiliar de tubs d’alumini ancorada al cantell de forjat i a la part superior 
de l’ampit, conformant un element exclusivament estètic ja que la funció de barana l’assoleix l’ampit de blocs de 
formigó. El plegat de les safates provoca que es l’ample de les juntes horitzontals sigui més gran que el de les 
juntes verticals, marcant així una horitzontalitat de l’element. Interior i superiorment es va revestir l’ampit amb 
una placa de cartró-guix. 

Sobre aquestes baranes es va col·locar també la barana suplementaria realitzada amb perfils d’alumini, de forma 
idèntica a les anteriorment descrites, fixades sobre l’ampit ceràmic. 

Vista exterior de la barana revestida amb panell composite d’alumini 

Vista interior de la barana revestida amb panell composite d’alumini 

Les baranes de la planta 1 i 14 es van unir verticalment, a ambdues façanes, amb un tòtem de secció rectangular 
(1,50 x 0,20 m) també revestit de panell composite d’alumini. Aquest element, a modus de fals pilar passant per 
davant de tota la façana, està composat per un bastidor format per perfils tubulars, revestit a quatre cares  per 
safates de panell composite d’alumini. D’aquesta forma a les façanes Sud-Est i Nord-Est es marca una C i una C 
invertida, de grans dimensions, realitzada amb el mateix material i el mateix acabat, en aquest cas un lacat de color 
blanc. 

Secció horitzontal del tòtem de panell composite d’alumini 

A l’esquerra, vista del tòtem des de l’interior d’una terrassa, en la unió amb una barana de lamel·les d’alumini 
A la dreta, façana Nord-Est de l’edifici, amb una gran C invertida revestida amb panell composite d’alumini 
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La cantonada est de l’edifici es va solucionar amb un mur cortina amb perfils d’alumini d’extrusió que revesteix la 
sala d’estar del segon habitatge. Els muntants del mur cortina, de 50 mm d’amplada i 190 mm de profunditat, es 
van fixar als cantells del forjat, mitjançant ancoratges d’acer zincat de regulació tridimensional, per la seva banda 
superior, emmetxant la part inferior amb el muntant de la planta inferior, disposant així de llibertat de 
moviments verticals. Els travessers horitzontals, d’igual ample i menor profunditat (130 mm) que els muntants 
verticals, es van fixar a aquests últims frontalment mitjançant dos cargols a cada banda i amb un passador amb 
molla ocult a l’interior. 

La retícula que es dibuixava tenia diferents modulacions horitzontals entre muntants i dividia cada planta en 
quatre mòduls.  

Vista exterior del mur cortina de la cantonada formada per les façanes Sud-Est i Nord-Est 

Fotografia durant els treballs de muntatge de la retícula del mur cortina de cantonada 

Secció vertical del mur cortina de cantonada 
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Exteriorment es van col·locar diversos tipus de vidre, en funció de la seva posició. A les zones de visió es va 
col·locar un doble envidrament composat per una lluna amb tractament solar tipus Energy de la casa Glaverbel 
de 6 mm d’espessor, una càmera d’aire de 12 mm amb perfil intercalari de color negre, i una lluna incolora a 
l’interior de 6 mm d’espessor. A les zones d’ampits transparents, corresponent a les peces de cantonada, es va 
col·locar el mateix tipus de vidre però amb una càmera de 10 mm i un laminar interior 4+4 mm incolor. Les zones 
de cantell de forjat i d’ampits opacs es revestien amb un doble envidrament composat per una lluna exterior de 
6 mm amb un procés de trempat, una càmera d’aire de 12 mm i una lluna interior de 6 mm trempada i 
opacificada en color Ral 9006. Els canvis en els espessors de la càmera i en el trempat de la lluna exterior van ser 
pels mateixos motius que els esmentats anteriorment a les baranes. 

Aquests vidres es van subjectar exteriorment a totes les juntes, tant vertical com horitzontalment, amb uns 
perfils opressors cargolats als muntants i als travessers. Entre aquest perfil exterior i l’interior es va col·locar un 
perfil de poliamida per la creació de la ruptura de pont tèrmic. Com a element embellidor es van col·locar 
verticalment unes tapetes planes, de 20 mm de profunditat, i horitzontalment també unes planes però de menor 
profunditat (15 mm). A la línia horitzontal coincidint amb cada forjat es va substituir la tapeta plana per una amb 
forma d’ala de avió de 185 mm de profunditat, de forma que des estèticament queda clarament delimitat amb 
aquesta tapeta el pas de cada planta. A la junta vertical de cantonada els vidres es van decalar i segellar entre 
ells, sense col·locar cap perfil exterior. 

Secció horitzontal de detall del mur cortina 

 

 

A les zones de cantell de forjat es va col·locar un panell de llana de roca d’alta densitat i 60 mm d’espessor, 
realitzant un tancament termo-acústic entre el cantell del forjat i el panell amb unes planxes conformades i borra 
de llana de roca. Posteriorment a l’execució del mur cortina es va tancar verticalment per l’interior la zona del 
panell amb un panell de cartró-guix amb fibra de vidre, per a realitzar la sectorització entre plantes. 

A les peces d’ampit que eren opaques es va tancar interiorment amb un calaix realitzat amb cartró-guix. 

Vista interior del mur cortina, amb el calaix de cartró-guix a l’ampit opac 

Part de la planta baixa i de la planta 14 es va tancar amb un mur cortina d’una sola planta, amb sistema i 
envidraments idèntics als del mur cortina especificat amb anterioritat. 

Vista del mur cortina de la planta 14      Vista del mur cortina de planta baixa 



ESTUDI HISTÒRIC I ANALÍTIC DE LES FAÇANES AMB TANCAMENTS DE VIDRE A LA CIUTAT DE BARCELONA I LA SEVA ÀREA METROPOLITANA 225 

A les façanes Nord-Oest i Sud-Oest es van realitzar uns tancaments amb panells prefabricats de formigó, 
ancorats als forjats, deixant uns buits lliures per a la col·locació de fusteria d’alumini. També a la façana Nord-
Oest es va realitzar el tancament ventilat del pati d’instal·lacions mitjançant unes plaques de formigó prefabricat 
ventilades. 

A l’esquerra, façana Nord-Oest, amb els diferents elements de prefabricat i fusteria d’alumini 
Al centre, col·locació del prefabricat de formigó 

 

 

Als buits es van col·locar uns premarcs prefabricats, fixats al prefabricat, composats per perfils tubulars 
perimetrals d’acer galvanitzat amb una motllura de planxa conformada amb forma de Z que permetia la 
col·locació dels faldons impermeabilitzants perimetrals i del revestiment interior sense la necessitat de tenir 
col·locada la finestra. Es va emprar una fusteria sense ruptura de pont tèrmic de la sèrie FX de Technal, alternant 
diferents mòduls fixes, abatibles d’obertura a l’interior amb eix horitzontal inferior i practicables d’obertura a 
l’interior amb eix vertical, amb la singularitat que perimetralment es va col·locar un remat que feia la funció 
d’embocadura cap a l’interior, enllaçant la fusteria d’alumini amb el revestiment interior del prefabricat, realitzat 
amb aplacat de cartró-guix. Aquest remat es composa de la unió de dos perfils d’alumini d’extrusió, afegint a la 
funció de remat la de guia vertical de la cortina tipus screen a les zones d’habitacions, essent la cortina sense guia 
a les sales d’estar. A les zones d’habitacions es va col·locar a la banda horitzontal superior un calaix amb registre 
per la col·locació del mecanisme de l’screen.  

Plaques ventilades de formigó prefabricat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secció horitzontal de la fusteria d’alumini Secció vertical superior de la fusteria 
d’alumini a les zones amb cortines 
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Vista interior de les fusteries d’alumini 

Les fusteries es van equipar amb un doble envidrament composat per una lluna exterior de 6 mm amb el mateix 
tractament solar que els vidres de la resta d’elements de la façana, la capa Energy de la casa Glaverbel, una 
càmera d’aire de 12 mm d’espessor i una lluna interior incolora de 6 mm. 

A les fulles practicables, degut al seu fàcil accés per la seva col·locació a baixa altura respecte el nivell del terra, 
es va col·locar exteriorment un marc d’alumini amb un vidre laminar incolor 5+5 mm a modus de barana. 

Les zones opaques entre mòduls de fusteria exterior, que coincideixen interiorment amb entregues d’envans, es 
van executar amb safates de panell composite d’alumini, de 4 mm d’espessor i lacat color platejat (Silver 
Metalic), fixades als premarcs perimetrals, amb un aïllament interior a base de llana de roca d’alta densitat i 60 
mm d’espessor adherit a la safata exterior. Interiorment es va revestir amb un aplacat de cartró-guix. 

A la façana Sud-Oest, entre els prefabricats de formigó, per davant de les fusteries de la cuina i tancant la terrassa 
de la sala d’estar del primer habitatge es va col·locar una franja amb una gelosia de lamel·les d’alumini de la casa 
Gradhermetic, formada per marcs fixes amb lamel·les tubulars d’alumini de secció 68x13 mm disposades 
horitzontalment, orientables amb accionament manual, amb acabat lacat gris. 

Vista de les lamel·les col·locades a les franges entre plaques de prefabricat de formigó  

 

 

Secció vertical del sistema de lamel·les 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vista exterior de les fusteries col·locades entre elements de prefabricat de 
formigó, amb la barana exterior a les finestres practicables i els matxons opacs 
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Així mateix, a la mateixa façana Sud-Oest apareix una tribuna amb un revestiment frontal de panell composite 
d’alumini, de 4 mm d’espessor i lacat color blanc, col·locat sobre una subestructura auxiliar d’alumini fixada a un 
parament interior de fàbrica de maó. La modulació vertical d’aquest parament divideix cada planta en quatre 
mòduls, coincidint amb les llagues horitzontals formades pels elements de formigó prefabricats contigus. 

Lateralment aquestes tribunes es tanquen amb unes franges verticals de mur cortina amb les mateixes 
característiques que els realitzats a altres parts de l’edifici, amb la integració d’unes finestres d’obertura abatible 
cap a l’interior d’eix horitzontal. 

Secció horitzontal de la tribuna de la façana Sud-Oest 

Fotografia de la tribuna de la façana Sud-Oest, amb el revestiment 
de panell composite d’alumini, una finestra a cada planta i el 
tancament lateral amb mur cortina 

 

 

 

 

Instantània durant els treballs de muntatge de la tribuna 

Pels tancaments de les terrasses de la façana Sud-Est i Nord-Est es va emprar un sistema molt semblant al de la 
fusteria anteriorment descrita. Es van col·locar uns premarcs d’acer galvanitzat format per perfils tubulars amb una 
motllura en forma de Z, fixat entre forjats, sobre el que es va col·locar la fusteria, també sense ruptura de pont 
tèrmic i de la sèrie FX de Technal. En aquest cas es van fer alternar zones fixes i mòduls practicables d’obertura cap a 
l’exterior. Interiorment també es va col·locar un remat d’embocadura que enllaçava la fusteria exterior amb el 
revestiment interior de cartró-guix i que al mateix temps feia la funció de guia de persiana a les zones on era precís. 

De la mateixa forma també es van tancar les zones opaques cap a l’exterior amb plafons de panell composite 
d’alumini de 4 mm d’espessor i lacats en color gris (Silver Metalic), fixats sobre el premarc, amb un panell de llana 
de roca adherit a l’interior. 

Secció horitzontal del tancament de les terrasses 

Vista exterior del tancament de les terrasses 

 

 

 

 

 

Vista interior del tancament de les terrasses 
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Per a la climatització interior es va fer una instal·lació per conductes a cada habitatge, col·locant un equip per 
cada habitatge. La unitat exterior es va instal·lar a la banda exterior dels replans intermedis de l’escala i les 
interiors sobre els falsos sostres dels banys. El fet que l’edifici ja porti els equips de la climatització instal·lats i un 
pati propi per la seva instal·lació provoca que exteriorment no s’observin les màquines instal·lades a les terrasses 
d’altres edificis a mida que els propietaris es fan la seva pròpia instal·lació. 

Com hem vist es tracta d’un edifici d’habitatges amb una execució de les façanes totalment atípiques. Al projecte 
es van donar diversos aspectes que dificultaren l’execució de les façanes: 

-molts sistemes constructius diferents de tancament:  panell prefabricat de formigó, mur cortina d’alumini i 
vidre, tancaments secs amb fusteria d’alumini i plafons de xapa, tancaments de maó o de blocs de formigó amb 
revestiment de plafons de xapa..., amb moltíssimes unions entre els diferents sistemes. 

-forma irregular de la planta, amb moltes cantonades, on coincideixen diferents sistemes constructius; 

-en un mateix capítol com el dels tancament d’alumini conflueixen diferents marques comercials: Technal, 
Alumafel, sistema propi de l’instal·lador... 

Tot això va repercutir en un deficient acabat amb moltes queixes per part de múltiples propietaris que van 
adquirir els habitatges, sobretot per entrades d’aigua i aire a l’interior de l’edifici. 

Segurament hauria estat molt recomanable en un edifici amb aquestes característiques el haver contractat des 
de la fase de projecte un consultor de façanes que hagués realitzat un estudi més exhaustiu dels diferents 
sistemes constructius i hagués plantejat unes millors solucions, sobretot, per les unions entre diferents sistemes. 
Cal dir que a posteriori de la seva execució sí es va contractar aquesta figura per a intentar solucionar els 
problemes sorgits durant la post-venda. 

 

W BARCELONA (Hotel Vela) 

Any de construcció: 1999- 2009 

Arquitecte: Ricardo Bofill 

Ús: Hotel 

Adreça: Plaça de la Rosa dels Vents (Barcelona) 

 

A finals del segle XX l’arquitecte Ricardo Bofill va idear el projecte d’aquest edifici. Els treballs d'infraestructura van 
començar amb l'obertura d'una nova bocana que divideix el port de Barcelona en dues àrees: la civil i la industrial. 
L'edifici s'alça en uns terrenys de set hectàrees de superfície guanyada al mar, realitzada mitjançant un terraplenat 
amb aportació de materials diversos, procedents de enderrocs i restes de construcció. 

A l’esquerra fotografia del port abans de la obertura de la nova bocana 
 A la dreta, fotografia amb els nous terrenys guanyats al mar, durant la construcció de l’hotel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article de La Vanguardia del 13 de juliol de 1999, amb la notícia del nou projecte de l’hotel
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La seva construcció en plena costa va originar una gran polèmica entre els veïns de la ciutat i del barri de la 
Barceloneta en particular. Tot i que els terrenys eren de domini públic i que la Llei de Costes prohibia 
construccions d’aquest tipus a menys de cent metres del litoral, es va sortejar l’obstacle amb l’excusa de ser 
terrenys portuaris i emparats per la Llei de Ports com si d’un equipament es tractés. Tot i així una plataforma 
constituïda per veïns, ecologistes i surfistes van encapçalar una fèrria oposició realitzant nombroses protestes i 
interposant diverses demandes, adduint que se’ls hi tancaven les vistes del mar i se’ls robava el vent per fer 
windsurf. No obstant, el nou projecte va ser aprovat en 2006 pel Ple de l’Ajuntament de Barcelona. 

L’Autoritat Portuària de Barcelona va licitar la seva construcció i explotació a la unió temporal d’empreses UTE 
Nova Bocana, que tindran l’explotació de la zona durant trenta-cinc anys. 

 

El procés es va anar endarrerint des del 2001, ateses entre d’altres, a l’adaptació de l’obra a la nova Llei de costes 
del 2004, que obligava que tot edifici s’allunyés vint-i-cinc metres de la línia del mar. El projecte excedia aquest 
límit mínim i l’equip d’arquitectes van reduir una mica les dimensions de l’edifici, cosa que va fer que s’hagués de 
modificar el Pla especial de la Zona. Malgrat això, l’edifici seria el més proper a l’aigua de tota Barcelona. 

Un altre aspecte que es va modificar des de l’Ajuntament va ser l’alçada de l’edifici. La proposta inicial s’alçava 
fins els 160 metres, reduint-se finalment fins als 100 metres d’alçada sobre el nivell del mar, la mateixa alçada 
que la torre del telefèric de Sant Sebastià. Amb aquesta reducció es va intentar minvar l’impacte a la façana 
litoral de la ciutat. 

 

Finalment el 2006 van començar les obres, després de set anys des de la presentació del projecte, inaugurant-se 
finalment a primers d’octubre de 2009. 

A l’esquerra, La Vanguardia del 8 de març de 2006, amb la notícia del desencallament de les obres de l’hotel 
A la dreta, inauguració de l’edifici l’1 d’octubre de 2009, a La Vanguardia del mateix dia 

 

A l’esquerra, article de La Vanguardia del 29 de maig de 2005, amb la notícia de la major separació de l’edifici respecte la costa 
A la dreta, article de La Vanguardia del 24 de febrer de 2001, amb la notícia de la reducció de l’alçada de l’edifici 
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Paral·lelament al projecte li han sortit crítiques perquè el que en un principi semblava un projecte únic situat a 
Barcelona, amb una forma que recorda un vaixell, presenta moltes característiques similars a d’altres hotels 
repartits pel món. El pioner sembla que va ser el Yokohama Grand-InterContinental, al Japó, obert al públic el 
1991, amb 140 metres d’alçada. El Burj al-Arab (en àrab Torre dels Àrabs) és un hotel de la ciutat de Dubai 
(Emirats Àrabs Units), construït entre 1994 i 1999, amb 321 metres d’alçada. El Blue Sky Tower a Ulan Bator 
(Mongòlia) va començar la construcció també el 2006, inaugurant-se el 2010, un any més tard que l’W Barcelona, 
amb 105 metres d’alçada. I finalment el Trump Ocean Club International Hotel & Tower, a l’estat de Panamà, va 
començar la seva construcció el 2007, acabant-se el 2011 amb 293 metres d’alçada. 

 

L’hotel es pot desglossar geomètricament en tres cossos: l’edifici Vela amb 26 plantes d’alçada amb forma de 
vela inflada i planta amb forma de raspa de peix, on se situen les habitacions de l’hotel; un edifici Atrium amb 7 
plantes de secció rectangular, que serveix d’entrada a l’hotel i on a més hi ha la resta de les habitacions de 
l’hotel; i un edifici Pòdium, de màxim tres plantes d’alçada, on se situa l’activitat comercial i de restauració, així 
com les terrasses. En aquest capítol ens centrarem a l’edifici Vela i l’edifici Atrium, que són els dos volums més 
representatius. 

Per al revestiment de les tres parts es va optar per un mur cortina on el vidre reflecteix el mar Mediterrani  i 
aporta una sensació de lleugeresa que contrasta amb la solides de la seva estructura. 

 

 

 
 

Vista aèria dels tres cossos que formen el conjunt 

 

 

 

 

 

Imatges de diferents edificis semblants a l’W Barcelona, per ordre: Yokohama Grand-InterContinental, Burj al-
Arab, Blue Sky Tower i Trump Ocean Club International Hotel & Tower 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reflex de la platja de la Barceloneta a la 
façana de l’edifici Vela 
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Donada la forma especial de l’edifici, la seva altura i la situació a primera línia de mar, va ser precís realitzar un 
estudi de simulació aerodinàmica en el túnel del vent amb la finalitat d’obtenir un estat de càrregues amb el que 
es pogués optimitzar tant el càlcul de l’estructura com el del mur cortina de la façana. Es va construir una 
maqueta a escala 1/125 sobre la qual es van col·locar 179 preses de pressió, assajant-se per a vint-i-quatre valors 
d’angle d’incidència del vent, de 0º a 345º cada 15º. 

 

Assaig al túnel del vent d’una maqueta de l’edifici 

Fruit d’aquest estudi es van dimensionar els perfils de mur cortina i els espessors del vidre en funció del següent 
quadre de pressions, en correspondència amb el plànol adient, en el cas de l’edifici Vela, o de la orientació de la 
façana, en el cas de l’edifici Atrium. 

 

Edifici Vela 
Zona A B C E F G H I M N 

Pressió de vent 
(N/m2) 

4343 4074 3633 3104 2768 2898 2716 2422 2328 2076 

 

Edifici Atrium 
Façana Nord Sud Est Oest 

Pressió de vent 
(N/m2) 

3633 3633 3633 2422 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Plànol de pressions de vent repartides per zones 
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Estructuralment l’edifici Vela està format per dos pantalles de formigó armat longitudinals, lleugerament 
convergents en planta, amb altres pantalles de formigó armat transversals cada nou metres, obtenint en cada 
espai dos habitacions. En un extrem es troben el nucli d’ascensors, muntacàrregues i l’escala principal, formats 
per pantalles de formigó armat. A l’altre extrem, on s’han ubicat les suites, es van situar unes pantalles a la 
façana als dos costats de la vela. Pel que fa als forjats es va disposar una llosa massissa als extrems de la vela i 
unes lloses prefabricades armades a la zona intermèdia. 

Pel que fa a l’estructura de l’edifici Atrium per una banda es troba lligada a l’estructura de la Vela i per l’altre es 
van executar dos nuclis de caixes d’escala realitzats amb formigó armat. Als altres dos costats es van col·locar dos 
fileres paral·leles de pilars verticals, disposats també cada nou metres, uns pilars verticals. Els forjats es van 
realitzar amb una llosa massissa contínua de formigó armat. Al mig de la planta es troba un pati. 

En ambdós edificis, el fet de minimitzar els elements estructurals al perímetre de la façana va venir condicionat 
pel fet de maximitzar la visibilitat des de les habitacions. 

Degut a la gran alçada de l’edifici es va decidir col·locar un mur cortina del tipus modular, prefabricat a taller, 
amb tots els seus mòduls fixes, sense obertures. Tot i que la façana es corba i amb mòduls de formes especials a 
l’extrem de cada planta, el mur cortina modular va ser el sistema idoni per aquest edifici degut al fet de no 
necessitar bastides exteriors ni segellats in situ, que en un edifici d’aquest volum haguessin dificultat l’execució. 

Abans d’executar l’obra es va realitzar un mòdul mostra per a l’acceptació dels materials i acabats, que també va 
servir per a la realització dels assajos per a l’homologació. La mostra es va realitzar amb unes dimensions de 4,50 
x 4,25 metres i equivalia a un mòdul d’habitació complet. 

 
Aixecament de l’estructura, amb un mòdul mostra del mur cortina a la planta baixa de la façana Sud 

Planta tipus de l’estructura de l’edifici Vela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planta tipus de l’estructura de l’edifici Atrium 
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El muntatge de la façana es va iniciar amb la col·locació dels ancoratges d’acer galvanitzat, fixats a sobre del 
forjat. Aquests ancoratges, que permetien la regulació de la plomada mitjançant uns colissos, estaven preparats 
pel penjat dels mòduls de mur cortina. 

Els mòduls del mur cortina estaven formats per perfils d’alumini d’extrusió, lacats en color Ral 7040 (gris), que 
dividien cada mòdul en una peça d’amplada (1285 mm o 2000 mm, segons fos un mòdul estret o ample) i en dos 
peces d’alçada (1100 i 2150 mm) per omplir tota l’alçada de la planta. 

Perspectives dels edificis  amb la modulació de les façanes 

Secció vertical tipus de la façana de 
l’edifici Vela a l’alçada d’una planta 

 

 
 
 
 

Secció horitzontal tipus de la façana de l’edifici Vela entre dos pantalles separades 9 metres 
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Modulació tipus de la façana de l’edifici Vela entre dos pantalles separades 9 metres 

 

 

Els muntants disposen d’una secció de mig perfil preparats per l’acoblament amb el mòdul contigu, mitjançant 
unes metxes interiors i amb unes juntes de silicona, també de color gris. Els travessers superiors i inferiors també 
tenen una secció molt semblant, amb la mateixa profunditat del muntant, i restaven preparats per l’acoblament 
amb el mòdul superior i inferior. En canvi, el travesser intermedi té una secció rectangular, incorporant al seu 
interior una obertura per a la col·locació de la cortina. Tant els muntants verticals com els travessers horitzontals, 
un cop col·locats els mòduls, presenten una secció de 174 mm de profunditat i 96 mm d’amplada.  

El sistema no incorpora cap tipus d’element exclusiu per a l’assoliment de la ruptura de pont tèrmic, com les 
barretes de poliamida, però en aquest sistema no són necessàries ja que no hi ha cap element exterior que es 
trobi en contacte directe amb l’interior. Les juntes que fan de barrera d’estanquitat i el doble envidrament 
aconsegueixen aquesta funció. En aquest mur cortina totes les juntes, així com tots els segellats de silicona, son 
de color gris, eliminant així les típiques juntes negres comuns a la resta d’edificis. 

Els muntants verticals que coincideixen amb un canvi d’habitació es van aïllar acústicament pel seu interior 
mitjançant unes membranes acústiques perimetrals i un replè de fibra de polièster amb una densitat de 40 
kg/m3 a l’alçada coincident amb el vidre de visió, de 2150 mm d’alçada. De la mateixa forma també es va aïllar 
acústicament l’interior del travesser intermedi, intentant d’aquesta forma independitzar acústicament cada 
habitació de les superiors, inferiors i laterals. 

 

 

 

 

 

 

Secció horitzontal d’un muntant tipus a l’alçada de la franja opaca            Secció horitzontal d’un muntant tipus a la trobada amb un 
envà interior, a l’alçada de la franja de visió 
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Secció vertical tipus del pas de forjat 

La seva fabricació es va fer al taller de l’industrial instal·lador, transportant-se a l’obra preparat per a la seva 
col·locació. Els muntants incorporaven també una metxa a la seva banda inferior per acoblar-se amb el muntant del 
mòdul inferior, així com una mena de ganxos a la banda superior preparats per penjar-se de l’ancoratge. 

La col·locació del mur cortina es feia a l’obra mitjançant una grua mòbil col·locada una o dues plantes per sobre de 
la ubicació final del mòdul. El mòdul prefabricat es penjava de la grua i es situava al davant de la seva posició final, 
essent els operaris situats a l’interior de l’edifici els encarregats de penjar-lo dels ancoratges i d’acoblar-los amb els 
altres mòduls contigus. En menor mesura també es van fer servir plataformes motoritzades pel muntatge de les 
zones que revestien pantalles, degut a l’impossible accessibilitat des de l’interior de l’edifici, així com bastides 
penjades i escaladors per d’altres zones de difícil accés. 

Grua mòbil utilitzada per la col·locació dels mòduls de façana  Muntatge del revestiment de les pantalles amb 
plataformes motoritzades 

Operaris escaladors per a zones de difícil accés           Muntatge d’alguns elements amb bastides penjades 
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Les dues franges horitzontals que es formen a cada planta corresponen a la zona de visió i a la zona opaca de la 
façana. En ambdós casos la fixació de les peces de vidre als perfils de la retícula també es va realitzar al taller. Es 
van enganxar mitjançant silicona estructural, però un cop vistes les condicions singulars de la façana i com a 
garantia estructural addicional es va optar per a que cada peça de vidre disposés també d’unes subjeccions 
mecàniques que asseguressin els vidres en cas de fallada de la silicona estructural, col·locant-se quatre a cada 
peça de vidre, dos superiors i dos inferiors. 

Peces de subjecció mecànica de l’envidrament 

Als mòduls tipus de la façana de l’edifici Vela, tant a les zones de visió com a les zones opaques, es va fer servir el 
mateix tractament solar a la lluna exterior del doble envidrament, corresponent a una capa SunGuard HP Silver 43 
de la casa Guardian, aconseguint d’aquesta forma un mateix to i reflexió a tota la façana. En canvi les composicions 
si que varien.  A les franges opaques es va col·locar un doble envidrament composat per una lluna de 10 mm a 
l’exterior, una càmera d’aire de 18 mm intermèdia i una lluna interior incolora de 10 mm termo-endurida. A les 
zones de visió es va col·locar un doble envidrament amb una lluna exterior de 10 mm, una càmera d’aire de 16 mm i 
un laminar interior 6+6 mm incolor. 

La composició per franges a la façana s’altera en algunes zones del perímetre de la vela, opacificant tota l’alçada de 
la planta, i en algunes zones dels laterals on els vidres canvien d’espessors degut a una major exposició al vent. 

 
 
 
 
 
 
 

Disposició dels diferents tipus de vidre a l’edifici Vela 
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La opacitat de les zones opaques es va aconseguir amb el panell interior, que afegeix la funció d’opacificar la 
franja sense necessitat d’opacificar el vidre, a la funció de sectorització entre plantes. Aquest panell, col·locat 
entre muntants, es va formar amb una planxa conformada d’acer d’1 mm d’espessor, lacada en color Ral 7040, 
cap a l’exterior, dos plaques ignífugues de 15 mm d’espessor de guix i una panell de llana de roca a l’interior de 
50 mm d’espessor i 70 kg/m3 de densitat. Interiorment, per sobre i per sota del forjat, i passant per darrera dels 
forjats, es va col·locar in situ una doble placa ignífuga de 12,50 mm d’espessor de guix. 

Els muntants es van perforar a les zones opaques amb uns colissos, sobre els que es van col·locar uns filtres, per 
permetre la ventilació de la càmera que es forma entre el vidre i el panell interior, i d’aquesta manera evitar 
possibles condensacions. 

Horitzontalment es va sectoritzar amb una planxa conformada d’acer galvanitzat fixada a la banda inferior del 
forjat i al panell vertical, amb un replè de borra de llana de roca entre el forjat i el panell vertical, una placa 
superior ignífuga de guix de 30 mm d’espessor i una altra planxa conformada d’acer galvanitzat fixada a la banda 
superior del forjat.  

Interiorment es va tancar l’espai entre el travesser inferior, situat 32 cm per sobre del terra acabat, i el forjat 
amb un esglaó de cartró-guix o fusta, segons el tipus d’habitació. 

A l’edifici Atrium la composició dels vidres es manté, amb l’única excepció que l’edifici s’emmarca canviant la 
lluna exterior del vidre de visió i de la franja opaca per una lluna incolora de 10 mm termo-endurida amb una 
serigrafia opaca de punts invertits al 50% a la cara dos, la cara interior de la lluna exterior, que fa l’efecte d’un 
marc a la façana. 

Vista de la façana des de l’interior d’una habitació 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Disposició dels diferents tipus de vidre a l’edifici Atrium 
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Marc de les façanes de l’edifici Atrium amb els vidres serigrafiats 

Serigrafia del vidre exterior al marc de la façana de l’edifici Atrium 

Tant els dos testers com la cantonada que forma la intersecció entre les façanes nord i sud, i la façana est/coberta 
incorporen unes cornises que es van realitzar amb uns bastidors metàl·lics revestits amb safates de panell 
composite d’alumini, de 4 mm d’espessor i lacat en color Ral 7040, com la resta de la façana, essent les horitzontals 
transitables per a manteniment, funcionant com a plataformes per a la neteja dels mòduls superiors de difícil accés. 
Tant de les horitzontals com del terç superior de les inclinades surt el carril de les gòndoles de manteniment i neteja 
de la resta de la façana. Per a l’atrium el sistema escollit es també una gòndola situada a la seva planta coberta. 

 

A l’esquerra, cornises horitzontals de la façana oest, revestides amb panel composite d’alumini 
A la dreta, cornises horitzontals i inclinada a les plantes inferiors de la façana est, revestides amb panel composite d’alumini, amb la canal pels  
leds a la cantonada 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cornisa inclinada al punt més alt de l’edifici, amb el carril 
per la gòndola 

 

Secció de la cornisa inclinada de intersecció de façanes, amb el carril per la gòndola, i 
la canal pels leds a la cantonada 
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Seccions verticals de les cornises horitzontals situades a les terrasses de la façana est 

 
 
 

Carrils de la gòndola a les cornises de les terrasses de la façana est, amb la gòndola en funcionament durant un servei 

Plànol d’ubicació dels carrils de la gòndola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fotografia durant l’ús de les gòndoles, tant a l’edifici 
Vela com a l’edifici Atrium 
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Aquest sistema de mur cortina, de la mateixa forma que hem vist al mur cortina de l’edifici de Gas Natural (pàg. 
206) té un punt feble en la reposició dels vidres. En cas de trencament d’alguna peça de l’edifici l’enganxat amb 
silicona estructural s’ha de fer directament al lloc, in situ, ja que no disposa de bastidors desmuntables, fent molt 
complicada la seva substitució, sobretot als punts de gran alçada. 

Els dos edificis s’han il·luminat exteriorment mitjançant leds, creant així un edifici tan vistós a les nits com ho pot 
ser durant el dia. La previsió de la col·locació dels leds ja es va fer des de projecte, deixant així l’espai i la 
instal·lació elèctrica preparada per a la seva col·locació. 

Secció horitzontal de la cantonada entre la façana Oest i la façana Nord, a l’edifici Vela 

Canals de leds verticals incorporades al mur cortina a la part  central de les façanes de l’edifici Atrium 

Visió nocturna de l’edifici, amb el perímetre de l’edifici Vela i unes franges verticals al mig de la façana de l’edifici Atrium il·luminades per leds 
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HOTEL SANTOS PORTA FIRA 

Any de construcció: 2004-2010 

Arquitectes: Toyo Ito & Associates Architects 
b720 Fermín Vázquez Arquitectos 

Ús: Hotel 

Adreça: Plaça Europa, 45 (L’Hospitalet de Llobregat) 

Reconeixements: Emporis Skyscraper Award (2010) 

 

L’Hotel Porta Fira està situat a la Plaça Europa, emmarcat en un ampli pla urbanístic que va incloure la reforma 
de la Gran Via al seu pas per L’Hospitalet. Aquest enclavament s’ha convertit en el centre neuràlgic del nou 
districte de negocis de l’àrea metropolitana, l’anomenat Porta Sud de Barcelona, amb obres de gran impacte 
arquitectònic com l’Hotel Catalònia de l’arquitecte Jean Nouvel, l’edifici d’oficines Binicalaf de Viaplana 
Arquitectes, l’edifici Copisa d’Oscar Tusquets, la Torre Procam-Puig de Rafael Moneo, les torres d’habitatges 
d’Alonso i Balaguer Arquitectes, i els propers Hotel Hesperia de Richard Rogers i la Ciutat de la Justícia de David 
Chipperfield. 

 

 

Entorn de la Plaça Europa de L’Hospitalet de Llobregat 

Nou centre econòmic a l’àrea metropolitana, com reflexa La Vanguardia del 13 de maig de 2009 

Aquest conjunt arquitectònic, que té com a prioritats donar resposta a l’entorn i convertir-se en el portal d’accés a 
les ciutats de L’Hospitalet de Llobregat i de Barcelona des de l’aeroport de El Prat, consta de dues torres: l’hotel, 
amb 26 plantes i 110 metres d’alçada, i al seu costat un edifici d’oficines de 23 plantes, amb un edifici sòcol d’una 
única planta de 7 m d’alçada que els connecta. 

Vista general dels dos edificis del projecte Porta Fira                                              Noticia a La Vanguardia a l’inici de les obres, el 7 d’abril de 2006 
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El conjunt es va inspirar a les històriques Torres Venecianes que l’arquitecte Ramón Raventós i Farrarons va 
construir a la Plaça Espanya de Barcelona en 1928. Si aquelles torres obrien el pas a l’antic Recinte Ferial, 
aquestes noves torres comparteixen el protagonisme amb la nova ubicació de la Fira de Barcelona. No obstant, 
les línies rectes i formals de les Torres Venecianes donen pas a un traçat sinuós més propi de les tendències 
orgàniques i plàstiques del segle XXI. 

A aquest punt estudiarem l’edifici corresponent a l’hotel. L’edifici es va dissenyar amb una forma orgànica, 
simulant “una flor de lotus” (sempre segons els arquitectes). La torre gira sobre si mateix, dividint-se en alçada 
en tres terços. La geometria del dos primers terços fa que la planta només roti i es traslladi de forma variable. En 
canvi, al tercer terç la planta es deforma i s’escala per augmentar la superfície i el perímetre de l’edifici. 

Alçats de l’edifici hotel 

Distints alçats des de diferents punts de vista 

Les plantes de l’edifici pateixen un gir en el primer terci de 15º, en el següent terç un altre gir de 15º més i en el 
tercer terci un gir de 360º. A més, el perímetre desplaça el seu eix durant el desenvolupament de l’edifici. Al mateix 
temps, les últimes plantes experimenten un augment de superfície a cada una d’elles. 

Plànols de les plantes 9, 16, 19 i 23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Superposició de plantes 
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Gràfics de torsió, excentricitat vertical i augment de perímetre de les plantes de l’edifici 

 

L’estructura de la torre està formada per un nucli central cilíndric d’aproximadament vuit metres de diàmetre 
amb parets de formigó armat que alberga els ascensors, escales, muntacàrregues i patis d’instal·lacions. Els pilars 
es van realitzar mitjançant pantalles de formigó armat, disposats radialment respecte el centre de la planta, 
essent els forjats de llosa de formigó armat. 

Secció vertical de l’edifici      Fotografia del febrer de 2008, durant l’aixecament de l’estructura principal 

 

Donat la dificultat geomètrica de l’edifici, la façana es va dividir en dos pells: 

La interior consisteix en un tancament estanc a base d’una solució lleugera de mòduls prefabricats amb ruptura de 
pont tèrmic, instal·lats entre forjats i tancats amb panells d’alumini i vidre, acabat en color negre, ideada per 
garantir els requeriments acústics, tèrmics i d’estanqueïtat.  

Per una altra banda, la façana exterior es va plantejar com una segona pell que atorga textura i geometria variable a 
la torre, composada per tubs independents d’alumini anoditzat en color vermell fixats als seus extrems mitjançant 
ròtules, recorrent la cara exterior com a línies contínues des del terra fins a la coronació donant la forma de gir en 
espiral del conjunt. Aquesta relació entre ròtules, tubs d’alumini i l’estructura que els subjecta va possibilitar que el 
projecte s’adaptés de forma contínua i reglada a tota la superfície de la façana expressant rotació, translació i 
creixement a mida que l’alçada augmenta. 

La diferència de geometria entre la pell interior i la pell exterior es va traduir en una càmera d’ample variable entre 
els dos tancaments. 
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Alçat d’un mòdul tipus, amb la pell exterior i la pell interior  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Secció horitzontal de la façana 

Continuïtat dels elements tubulars de la pell exterior a tota la façana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Secció vertical de la façana 
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A la façana es troben un total de 808 finestres, resolent un 91% dels casos amb només dues tipologies, reservant 
les dues de majors dimensions per a les habitacions de l’últim terç. 

Quadre de finestres segons les seves  dimensions 

Donat la gran dimensió i les absència de plans verticals a la façana es va haver de pensar en un sistema de façana 
capaç de ser muntat des de l’interior sense la necessitat de bastides exteriors. Degut a aquest tipus d’execució es 
va haver de muntar primer la pell exterior i, posteriorment, la pell interior, solapant-se els treballs al llarg de tot 
l’edifici. 

Es va realitzar una mostra a escala real per poder comprovar la correcta elecció dels diferents elements de la 
façana, així com per a trobar quelcom a canviar abans de començar la fabricació i execució de la totalitat de la 
façana. 

Mostra a escala real 

En primer lloc es van muntar els ancoratges de la pell exterior. Per al seu muntatge primerament es van fixar 
mecànicament unes plaques d’acer galvanitzat mecanitzades amb forma de Z a la banda superior del forjat i contra 
el cantell del mateix, per garantir el nivell i el plom desitjat. Aquest element tindrà també la seva funció de base per 
a la posterior col·locació de l’estructura de la pell interior. 

 

Plaques fixades sobre el forjat 

 

Posteriorment es van col·locar frontalment els ancoratges en forma de L, d’acer tractat amb una imprimació i pintat 
en color negre, fixats mecànicament amb cargols d’acer inoxidable de mètrica 8 mm a les plaques anteriorment 
col·locades, amb una peça de neoprè intermèdia, i realitzant la regulació de la plomada mitjançant els colissos 
mecanitzats des del taller als ancoratges. 

Un cop es col·locaven els ancoratges puntuals d’una planta s’unien mitjançant una platina d’acer de secció 80x12 
mm (fins a la planta 13) o 80x15 mm (des de la planta 14 fins a la coronació), disposada de cantell. Aquests 
passamans ja es trobaven mecanitzats prèviament i preparats per a la fixació mecànica de la resta d’elements. Entre 
passamans continus es deixaven uns 10 mm de separació per a permetre les dilatacions dels mateixos. 

Sobre aquesta platina s’havien fixat prèviament mitjançant cargols de 8 mm de diàmetre uns perns d’alumini lacat 
en color negre (Ral 9011) de 50 mm de longitud i un diàmetre exterior de 18 mm, roscats per l’interior. Aquests 
perns es van col·locar de dos en dos separats entre sí 210 mm als dos primers terços de l’edifici, adaptant la seva 
separació a l’últim terç al creixement del perímetre de l’edifici. Per l’altra banda es col·locava una ròtula mitjançant 
un cargol de 6 mm de diàmetre. 

A cada ròtula es va fixar un altre pern d’alumini, i sobre aquest es fixava mecànicament una metxa de polietilè, 
acabat en color Ral 3003, prèviament mecanitzada. 
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Acopi de passamans preparats per a la seva col·locació 

Passamans amb els diferents elements per la fixació dels tubs col·locats a la seva posició           Metxes fixades a les ròtules 

 

Els tubs exteriors es van instal·lar a continuació a les metxes anteriorment col·locades. Consisteixen en tubs 
d’alumini de 110 mm de diàmetre, lacats en color Ral 3003, de major. Cada tub es va fixar mecànicament a la 
metxa inferior, permetent el lliure moviment a la metxa superior. Allà on coincidien amb finestres els tubs de 
barana es van travar amb una platina horitzontal lacada en negre fixada als tubs continus laterals. 

Detall d’unió dels tubs a l’estructura 

Vista exterior durant el muntatge dels tubs de la pell exterior            Vista interior dels tubs de la pell exterior col·locats 
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Posteriorment es van col·locar els remats interiors. El remat inferior estava composat per dos perfils d’alumini 
d’extrusió amb acabat lacat negre (Ral 9011) amb disposició poligonal. Primer es va fixar un perfil, amb forma de 
Z i una junta superior d’EPDM, sobre les plaques d’acer que es van col·locar inicialment sobre el forjat. 
Frontalment es va col·locar fixat a aquest perfil un faldó de butil per a garantir la impermeabilització del cantell 
del forjat. A continuació es va completar el remat amb un altre perfil amb forma de Z, fixat mecànicament sobre 
el primer, segellant les juntes entre peces amb silicona. 

 

A l’esquerra, treballs de col·locació de faldó de butil sobre el primer perfil del remat inferior 
A la dreta, segon perfil del remat inferior preparat per a la seva col·locació 

 

Remat inferior finalitzat 

 

Tot seguit es va col·locar el remat superior amb un altre perfil d’alumini d’extrusió amb acabat lacat negre (Ral 
9011), segellant l’espai situat entre el perfil i el forjat. 

Després es va començar amb el muntatge de la pell interior, al mateix temps que per l’exterior es continuava amb 
l’execució de la pell exterior a les següents plantes, solapant les feines. Els mòduls prefabricats de taller s’havien 
apilat prèviament al seu muntatge a les plantes corresponents, amb ajut de la grua torre. 

Acopi a planta de mòduls per la pell interior 

Es van realitzar dos modulacions tipus: els mòduls opacs, d’ample 1,97 m, i els mòduls de visió, d’ample 2,25 m. Els 
mòduls es van fabricar a taller, amb el panell i/o finestra incorporats, amb la única excepció de la col·locació dels 
vidres i de la fulla practicable de la finestra, que es va fer in situ. El sistema de mur cortina emprat va ser un sistema 
modular, amb muntants i travessers com el mur cortina tradicional, però on, en aquest cas, els muntants són mitjos 
perfils preparats per a l’acoblament entre ells amb juntes per garantir l’estanqueïtat. Un d’ells, a més, portava 
col·locada una tapeta vertical. El panell interior estava format per una planxa d’alumini a l’exterior i una planxa 
d’acer lacat a l’interior, amb un panell aïllant entremig. 

Secció d’un muntant vertical, preparat per acoblar-se amb el següent muntant del mòdul contigu 
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Els mòduls es van col·locar mitjançant uns ancoratges d’acer zincat, tipus metxa, tan superior com inferior de 
cada muntant, preparats per rebre els dos mitjos muntants de dos mòduls contigus. A continuació es va 
projectar el buit entre els travessers i el forjat, tant superior com inferiorment, amb espuma de poliuretà. 

Ancoratge inferior del mur cortina de la pell interior                     Mòduls de mur cortina col·locats 

Superiorment es va col·locar una cinta Illmod, que consisteix en una espuma de poliuretà de cèl·lules obertes, 
impregnada fins el nucli amb una barreja de resines sintètiques, en la unió entre el remat superior col·locat 
anteriorment i el mòdul de mur cortina, per garantir l’estanqueïtat. 

On es coincidia amb forat de finestra es van col·locar uns tirants exteriors, que unien l’element enriostant 
horitzontal exterior als dos travessers intermedis  del mur cortina. 

Tirant de fixació de la pell exterior a la zona de finestres 

Quan la plomada entre el tancament interior de dues plantes consecutives diferia de més de 30 cm es col·locava 
sobre o sota el forjat, segons el cas, un panell de poliestirè d’alta densitat de 10 mm d’espessor. 

Les finestres comptaven amb una fulla fixe i una altra més estreta d’obertura practicable a l’interior, amb una 
maneta extraïble d’ús per manteniment, i els perfils disposaven de ruptura de pont tèrmic. A continuació es va 
procedir a la col·locació de la fulla practicable i de les peces de vidre, tant de la part fixe com de la part practicable. 
Es va fer servir un doble envidrament composat per un lluna incolora de 6 mm amb tractament de baixa emissivitat, 
a l’exterior, una càmera d’aire de 12 mm amb un perfil intercalari de color negre i un vidre laminar incolor 4+4 mm, 
a l’interior.  

Vista exterior d’una finestra col·locada Tasques solapades, amb una planta amb la façana interior i exterior 
acabades, una altra planta on s’està instal·lant la pell interior i la 
següent on s’està instal·lant la pell exterior 

Ja per acabar l’execució de la façana només mancava el panell tallafocs, composat per una doble placa de 
fibrosilicats de la casa Promat de 10 mm d’espessor, amb un panell de llana de roca intermedi de 40 mm d’espessor 
i una densitat de 100 kg/m3. Es va col·locar verticalment sota el forjat mitjançat ancoratges d’acer zincat. Tenen una 
alçada de 650 mm que juntament amb el cantell del forjat formen la barrera d’un metre exigible per normativa. 

Instal·lació del panell tallafocs 
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Interiorment es va col·locar un revestiment de cartró-guix de 19 mm d’espessor, transformant el perímetre 
poligonal de cada planta en una forma corbada. 

Amb aquesta doble pell es va aconseguir una gran protecció solar. Les finestres es van col·locar enfonsades 
respecte el pla de la pell exterior i a més es va instal·lar interiorment una cortina tipus screen de roba, enrotllable 
a l’interior. 

Vista interior d’una habitació acabada 

Així mateix la pell exterior també actua de tamís, tant del vent com de la pluja, facilitant l’estanqueïtat a l’aigua i 
la permeabilitat al vent, col·laborant a complir aquestes funcions a la pell interior. 

Pel que fa a la neteja i manteniment de la pell exterior de la façana es va situar una gòndola a la planta coberta. 
En canvi, la neteja exterior de la pell interior es produeix des de d’interior de les estances a través de les 
finestres. 

 

Gòndola de l’edifici a la planta coberta         Gòndola durant el seu servei a la façana 

Abans de l’estrena de l’edifici, el 2009, van sorgir uns problemes a la pell exterior. Les metxes de subjecció dels 
perfils tubulars inclinats no eren suficients i es va haver de fer una actuació a la façana col·locant unes noves peces 
d’ancoratge i uns collarins sobre els tubulars, degut, en part, a una dimensió insuficient de la metxa inferior. Això va 
comportar un doble problema: un era el fet d’haver de posar les noves peces sobre una façana ja executada, i l’altre 
era el com executar aquests treballs, havent-se de col·locar unes plataformes motoritzades per l’exterior. 

Proposta d’esmena del problema de fixació dels tubulars de la façana exterior 

 

 

Bastides motoritzades monomàstil col·locades a la façana 

Finalment, el febrer de 2010, després de gairebé quatre anys d’obres es va inaugura l’hotel, rebent l’any següent el 
premi al Emporis Skyscraper Award atorgat al millor edifici amb una alçada mínima de cent metres acabat l’any 
anterior 

A l’esquerra, La Vanguardia del 2 de febrer de 2010, amb la notícia de la inauguració de l’hotel 
A la dreta, extracte de La Vanguardia del 27 de juliol de 2011, amb la notícia del premi al millor gratacel del món de 2010
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2.5.2 POST-CTE. 

El 2006 s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació, norma d’obligat compliment, que pretén donar resposta a la 
demanda de la societat en quant a la millora de la qualitat de l’edificació a la vegada que persegueix millorar la 
protecció de l’usuari i fomentar els desenvolupament sostenible, establint els requisits bàsics de seguretat i 
habitabilitat de les construccions. Pel que fa a les característiques a complir per part de les façanes representa un 
canvi normatiu més restrictiu, tant pel que fa al seu comportament estructural com al seu comportament 
energètic. 

El 2007 es va publicar el Reial Decret 47/2007 amb les eines necessàries per qualificar l’eficiència energètica dels 
edificis en funció de les emissions de diòxid de carboni (CO2). 

El 2010 la Unió Europea, mitjançant la Directiva 2010/31 UE, planteja la necessitat que, a partir del 31 de 
desembre de 2020, tots els edificis hagin de tenir un consum d’energia quasi zero, de forma que el balanç entre 
la demanda energètica i la generació d’energia del mateix edifici es compensin. 

Així doncs la tendència constructiva gira cap a la priorització d’una política energètica en el disseny i la 
construcció dels edificis. 

Aquest canvi normatiu coincideix amb un moment social delicat. Ens trobem capficats en una crisi econòmica de 
tots els sectors, tant privats com públics, i no només a Catalunya i a l’estat espanyol, sinó també a la resta de la 
Unió Europea. Així doncs, durant aquesta època s’acaben els projectes començats amb anterioritat que 
continuen amb finançament, trobant-nos molts exemples en que la pèrdua d’aquest finançament ha suposat la 
paralització de molts projectes abans de l’inici de la construcció i, en molts casos, fins i tot durant l’execució de 
les obres. Són comptats els edificis de nova planta que es construeixen i, gairebé en tots els casos, amb un client 
final contractat des de l’inici del projecte. 

 

ILLACUNA 

Any de construcció: 2007-2010 

Arquitecte: Albert Blanch Segarra (BCA Blanch + Conca Arquitectura) 

Ús: Oficines 

Adreça: Carrer Llacuna, 56-70 (Barcelona) 

 

Es tracta d’una promoció de tres edificis que formen un conjunt però alhora són independents, cadascú amb el seu 
propi nucli de comunicacions verticals, i amb plantes i alçades diferents. El primer edifici, anomenat edifici A, consta 
de planta rectangular i nou plantes en alçada. L’edifici B, de planta també rectangular amb un petit esglaó per 
formar un pati, i l’edifici C, de planta aixamfranada en forma de L, disposen de quatre plantes en alçada. Amb aquest 
joc de volums de l’edifici l’arquitecte va intentar donar la sensació de lleugeresa i conferir de dinamisme visual una 
obra de grans dimensions. 

Croquis de diferenciació dels edificis en planta 

Vista general del conjunt dels tres edificis
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Planta tipus de l’edifici A 

Planta tipus de l’edifici B 

Planta tipus de l’edifici C 

Aquesta promoció, situada al Districte 22@ de Barcelona, va ser de les primeres a la ciutat en projectar-se segons la 
nova legislació del Codi Tècnic de l’Edificació, aprovat el 2006.  

Al mateix temps el 2007 es va aprovar al Reial Decret 47/2007 el Procediment bàsic per a la certificació d’eficiència 
energètica d’edificis de nova construcció. A aquest certificat, i mitjançant una etiqueta d’eficiència energètica, 
s’assigna a cada edifici una Classe Energètica d’Eficiència, que pot variar des de la classe A, pels energèticament més 
eficients, fins a la classe G, pels menys eficients. Aquest qualificació s’atorga en funció de les emissions de diòxid de 
carboni (CO2) pels serveis de calefacció, refrigeració i aigua calenta sanitària. En aquest cas, es va estudiar els tres 
edificis per separat, obtenint tots tres una qualificació energètica B. La qualificació obtinguda respon principalment 
al disseny arquitectònic de l’edifici (per exemple, lluernes per a aprofitar la llum natural), a la il·luminació eficient, 
als sistemes de climatització eficients (la connexió a la xarxa de districte per a climatització i producció d’aigua calent 
sanitària, la utilització de fan-coils amb factors de transport baixos) i a la generació d’energia solar fotovoltaica.  

 

Qualificació energètica de l’edifici 

 

 

De la mateixa forma que els edificis presenten una volumetria diferent entre ells, les façanes també s’han tancat 
utilitzant diferents sistemes constructius. 

Els testers de l’edifici A i la façana Nord-Est de l’edifici B, així com un petit vestíbul format entre l’edifici B i C es van 
tancar amb un mur cortina. Per a la façana Nord-Oest de l’edifici B es va fer servir un tancament cec de GRC amb 
petites obertures. Per a la resta de façanes es van utilitzar mòduls individuals de fusteria d’alumini, amb aplacats de 
GRC formant un entramat perimetral. 
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Alçats de l’edifici A 

Alçats de l’edifici B 

Alçats de l’edifici C 
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Pel que fa al mur cortina es va fer servir un mur cortina d’alumini tradicional, mecanitzat al taller i muntat a 
l’obra, on la retícula divideix verticalment cada planta de 3,84 m d’alçada en quatre mòduls pràcticament iguals i 
en amplada es va modular cada 1,56 m.  

Abans del començament de la fabricació del mur cortina a taller i de la seva execució en obra es va realitzar una 
mostra a escala real a la mateixa obra per a acabar de definir i comprovar la correcta elecció de materials, colors 
i sistema constructiu. 

Vista de la mostra executada a obra a escala 1:1 

La retícula del mur cortina estava formada per muntants verticals, de 50 mm d’amplada i 150 mm de profunditat, 
i travessers horitzontals, de la mateixa amplada i enrasats amb els muntants, essent aquests perfils d’alumini 
d’extrusió amb un acabat anoditzat Natural amb 20 micres d’espessor. 

Vista del mur cortina de la façana Nord-Oest de l’edifici A        Modulació tipus del mur cortina 

Secció horitzontal  tipus del mur cortina per la franja de visió 

Secció horitzontal tipus del mur cortina per la franja opaca 

 

 

 

Secció vertical tipus del mur cortina 
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El muntatge de tots els elements del mur cortina es va fer des de l’exterior, sobre unes plataformes motoritzades 
de cremallera. Primerament es van col·locar a l’obra uns ancoratges d’acer galvanitzat fixats a la banda superior 
dels forjats que permetien la regulació tridimensional. Posteriorment es van col·locar els muntants verticals 
penjats de cada ancoratge i emmetxats per l’interior amb el muntant immediatament inferior, permetent així el 
seus propis moviments. Cada travesser es va fixar als muntants verticals mitjançant dos cargols frontals i un 
passador amb molla ocult a l’interior. 

Fotografies durant els treballs de col·locació de la retícula del mur cortina 

 

A continuació es van col·locar els panell opacs coincidents amb els cantells dels forjats. Aquests panells tenien 
una doble funció: la d’element aïllant d’aquesta franja i la de sectorització al foc entre plantes. Estaven realitzats 
amb una planxa conformada d’acer galvanitzat d’1 mm d’espessor a l’interior, una placa de silicats Tecbor-A de la 
casa Tecresa de 10 mm d’espessor i un panell de llana de roca de 60 mm d’espessor i una densitat de 100 kg/m3. 

Aquests panells es van subjectar mitjançant unes planxes conformades d’acer galvanitzat d’1 mm d’espessor a la 
banda superior i inferior de cada forjat, al mateix temps que es va col·locar horitzontalment a la banda inferior 
dels forjats una altra placa de silicats Tecbor-A de la casa Tecresa de 10 mm d’espessor i es va omplir l’espai entre 
el forjat i el panell vertical amb borra de llana de roca, creant així una sectorització termo-acústica entre plantes i 
la sectorització horitzontal tallafocs. 

Els panells verticals es van col·locar en un pla intermedi entre el vidre exterior i el pla interior de la façana, de 
forma que s’interrompien cada cop que es trobaven amb un muntant vertical, trencant així la sectorització 
tallafocs. No obstant, durant l’execució dels treballs es va trobar una solució a aquest error, podent esmenar-ho 
a temps: es va realitzar un caixó envoltant el muntant vertical, tant a la banda superior com inferior dels forjats, 
amb un panell de silicats tipus Promatect LS de la casa Promat de 30 mm d’espessor, fixats a través dels 
muntants a la metxa metàl·lica interior, i amb totes les juntes segellades amb una pasta ignífuga. 

Secció vertical del mur cortina per la franja opaca  Caixó tallafocs envoltant els muntants verticals a les franges dels cantells 
dels forjats 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Instantània durant els treballs de muntatge dels panells opacs del mur cortina 
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Posteriorment es van col·locar els envidraments exteriors. A les zones opaques es van col·locar unes llunes 
monolítiques trempades i opacificades en color gris (Ral 7039 o Ral 7030 depenent de la façana) de 6 mm 
d’espessor. El fet de no col·locar un doble envidrament crea un petit pont tèrmic a cada mòdul opac, ja que hi ha 
una petita zona de contacte a cada muntant i travesser que no es troba aïllada de l’exterior per cap element. 

Fotografia durant els treballs d’envidrament del mur cortina 

 

Per a les zones de visió es van col·locar dobles envidraments formats per llunes de 6 mm a l’exterior amb 
tractament solar tipus Stopray Safir de la casa AGC de 6 mm d’espessor, una càmera d’aire de 14 mm i una lluna 
interior de 6 mm incolora. A les peces que coincidien amb el nivell de terra de cada planta, per seguretat, es va 
col·locar a l’interior un vidre laminar incolor 3+3 mm en comptes de la lluna simple. 

Aquestes peces de vidre es van subjectar per l’exterior mitjançant uns perfils opressors d’alumini col·locat a les 
juntes horitzontals i fixats als travessers. Verticalment únicament es van segellar les juntes amb silicona neutre 
de color negre. Sobre els perfils opressors horitzontals es va col·locar una tapeta embellidora, també d’alumini 
d’extrusió, amb secció plana en U de 20 mm de profunditat i fixada a pressió.  

Per a aconseguir una major protecció a la radiació solar a les hores que el Sol es troba a major alçada i, per tant, 
amb més intensitat, també es va col·locar coincidint amb les línies horitzontals uns altres perfils d’alumini 
d’extrusió de 225 mm de profunditat i 20 mm d’amplada, a modus de para-sol, fixats puntualment mitjançant 
unes platines d’alumini al travesser horitzontal, travessant els perfils opressors i tapeta. Tant a les tapetes 
embellidores com als perfils para-sol se’ls va aplicar el mateix tractament que a la retícula interior.  

Segellat vertical entre vidres amb silicona de color negre. Horitzontalment col·locació 
de la tapeta embellidora plana i un perfil para-sol 

Línia horitzontal exterior del mur cortina composada 
per la tapeta embellidora plana i un perfil para-sol 

A determinades zones es va incorporar al mur cortina unes finestres d’apertura projectant cap a l’exterior, amb el 
vidre decalat i enganxat amb silicona estructural per a ocultar visualment la finestra des de l’exterior. La finestra 
escollida no porta cap sistema de ruptura de pont tèrmic, fet que crea una zona de contacte entre l’interior i 
l’exterior de l’edifici a través del perfil de marc. 

Secció horitzontal d’un muntant del mur cortina on coincideix amb una finestra 
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Interiorment i coincidint amb la línia de travessers superiors de cada planta es va col·locar un altre perfil 
d’alumini d’extrusió fixat als muntants verticals per a integrar-hi la cortina interior i com a element de trobada 
entre el fals sostre i el mur cortina. 

Vista de la façana acabada de mur cortina des de l’interior d’una planta 

La major part de la superfície de les façanes està tancada, no obstant, mitjançant mòduls de fusteria d’alumini. 
La dimensió de cada mòdul ve marcada per la pròpia estructura de formigó armat de l’edifici: en amplada per la 
disposició dels pilars verticals de la línia de façana i en alçada pels propis forjats. Per revestir aquesta estructura 
es van col·locar unes plaques prefabricades de GRC. Als buits formats a la façana es va incorporar la fusteria 
d’alumini. 

Estructura de formigó de l’edifici, marcant la modulació de les fusteries 

 

 

 

Vista de la façana Nord-Est de l’edifici A 

 

 

 

Vista de la façana Sud-Oest de l’edifici B 
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Visualment els mòduls de fusteria estan composats en forma de bandera, amb un element envidrat que arriba 
fins al terra i tres elements vidriats de menor alçada que queden tallats per un ampit, essent els quatre elements 
vidriats fixes. Per la banda superior entre la fusteria i el forjat els mòduls es van tancar amb una safata panell 
composite d’alumini. Els ampits es van solucionar de dues formes diferents: amb un vidre opac o amb una planxa 
ondulada, alternant-se a la façana els dos tipus de solucions diferents. 

Detall del mòdul de fusteria amb l’ampit de vidre opac 

Vista dels dos tipus de solucions alternats a la façana 

De la mateixa manera que al mur cortina, primerament es va instal·lar una mostra a escala real a la mateixa obra per 
a definir i comprovar la correcta elecció de materials, colors i sistema constructiu, així com la trobada entre els 
diferents elements. 

 

Vista de la mostra executada a obra a escala 1:1 

 

Per als mòduls amb vidre opac es van instal·lar primerament a l’obra uns bastidors formats per diferents perfils 
tubulars i platines de ferro galvanitzat, a modus de premarc, fixats mitjançant ancoratges discontinus a tot el 
perímetre, amb una làmina impermeabilitzant perimetral entre el panell de GRC i el propi premarc, per a evitar 
qualsevol entrada d’aigua pel perímetre del tancament, retacant al mateix temps amb borra de llana de roca per 
aïllar el perímetre. 
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Seccions verticals dels mòduls de 
fusteria amb ampit de vidre 
opac 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Seccions horitzontals dels 
mòduls de fusteria amb ampit 
de vidre opac 
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A continuació es van col·locar les fusteries, que arribaven fabricades a l’obra. Per a la confecció d’aquestes 
fusteries es va utilitzar una sèrie de 61 mm de profunditat que incorporava unes platines de poliamida com a 
ruptura de pont tèrmic als diferents perfils emprats. L’acabat utilitzat va ser el color gris Ral 7012. 

L’envidrament utilitzat, col·locat in situ a l’obra, consistia en un doble envidrament format per una lluna de 6 mm 
a l’exterior amb tractament solar tipus Stopray Safir de la casa AGC, el mateix que el utilitzat al mur cortina, una 
càmera d’aire de 14 mm d’espessor i una lluna interior incolora de 6 mm d’espessor. Per la peça de vidre més 
gran, la que arribava fins al terra, es va substituir la lluna interior per un vidre laminar 5+5 mm, fet que va 
provocar reduir la càmera d’aire de 14 mm a 10 mm en aquestes peces per a mantenir el mateix espessor del 
doble envidrament. Aquest simple fet provoca que el coeficient de transmissió tèrmica del vidre pugi a aquestes 
peces de 1,40 w/m2K a 1,80 w/m2K, fet que s’hauria pogut solucionar de la mateixa forma alternant càmeres de 
major espessor, com, per exemple, 20 mm i 16 mm, ambdues estàndards al mercat. No obstant, si s’hagués 
optat per a un increment de la càmera l’espessor total del doble envidrament hagués tingut 32 mm, fet que 
hagués provocat haver de canviar la sèrie de la fusteria d’alumini per una altra amb major galze, i per tant, major 
profunditat de marc. Tot aquest enrenou es veuria traduït en un increment de cost. 

Per a la zona de l’ampit es va optar per col·locar a l’exterior un vidre monolític de 6 mm trempat i opacificat amb 
dos colors diferents segons la posició a la façana, el color gris Ral 7039 i 7030. Per la cara interior del vidre es van 
col·locar uns panells de llana de roca com a element aïllant, tancant a l’interior amb una placa de cartró-guix. 
Com a remat interior de l’ampit en les seves cares vistes (un costat vertical i tota la horitzontal) es va col·locar 
una planxa conformada d’alumini d’1 mm d’espessor. 

A la banda superior el tancament es va revestir per l’exterior amb unes safates realitzades amb panell composite 
d’alumini de 4 mm d’espessor amb nucli de polietilè i color gris antracita, fixades mecànicament sobre la retícula 
de la fusteria. A la banda interior també es va col·locar un panell aïllant de llana de roca de roca de 40 mm 
d’espessor i densitat de 70 kg/m3, amb una safata d’alumini de 1 mm d’espessor per a l’interior com a element 
d’acabat. 

Exteriorment, a la banda superior de les zona envidrades, es van col·locar uns para-sols de 800 mm d’alçada 
separats 150 mm de la plomada del vidre, per a evitar en part la radiació solar a l’interior de l’edifici. Es van 
realitzar amb planxa ondulada de 0,70 mm d’espessor amb micro-perforacions, lacada en color plata 
metal·litzada Ral 9006, fixant-se a la fusteria a través d’uns perfils tubulars d’alumini de 25 mm d’amplada 
mitjançant cargols d’acer inoxidable vistos. 

Ampit revestit per l’exterior amb vidre opacitat 

Vista interior de les fusteries des d’una planta acabada 

Para-sol disposat per davant dels mòduls de fusteria 
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Per a acabar, per l’exterior es va col·locar un remat perimetral realitzat amb un perfil d’alumini d’extrusió de 160 
mm de profunditat i 10 mm d’amplada, fixat mecànicament al marc de la fusteria. Es va segellar amb silicona 
l’espai entre el remat i els panells de GRC, creant així una segona barrera d’estanqueïtat que suplementa la 
banda impermeabilitzant abans esmentada. 

Encreuament entre quatre mòduls, amb el segellat entre els panells de GRC i els perfils perimetrals exteriors del mòdul 

Els altres mòduls de fusteria en lloc de vidre opacitat a l’ampit disposen d’una planxa ondulada d’alumini. L’únic 
canvi constructiu al respecte els mòduls ja comentats esdevé en que l’ampit no el forma el mateix bastidor 
metàl·lic sinó que es construeix per l’interior un ampit ceràmic, que es el que suporta la subestructura que 
subjecta la planxa ondulada exterior, situada en un segon pla respecte la plomada de la fusteria. Per salvar 
aquesta diferència es va col·locar un escopidor realitzat amb planxa d’alumini conformada d’1 mm d’espessor. La 
planxa ondulada col·locada tenia 0,7 mm d’espessor i es va lacar per l’exterior en color plata metal·litzada Ral 
9006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ampit de xapa ondulada, en pla exterior 
respecte el vidre i amb un remat 

d’emmarcament 

Secció vertical del mòdul de fusteria amb ampit de xapa ondulada, 
travessant aquest últim 
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La façana Nord-Oest de l’edifici B es va solucionar amb panells de GRC fixats a l’estructura principal, amb unes 
petites finestres fixes en segon pla interior, col·locades a trencajunts. Les finestres es van executar amb la 
mateixa sèrie la resta de la façana, de 61 mm de profunditat i amb perfils per a la ruptura de pont tèrmic, i 
instal·lant també el mateix envidrament que al mur cortina i la resta de fusteries. Perimetralment es va instal·lar 
per l’exterior uns remats amb planxa conformada d’alumini, segellats contra els panells de GRC, creant així 
l’estanqueïtat de la façana. 

Secció vertical de les finestres col·locades a la façana cega de GRC                  Secció horitzontal de les finestres a la façana de GRC 

Façana Nord-Oest de l’edifici B amb la disposició a trencajunts de les finestres 

Finestra col·locada en un pla interior respecte la façana de GRC, amb els remats perimetrals d’alumini 
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SEU DE LA CMT (Comissió del Mercat de les Telecomunicacions) 

Any de construcció: 2007-2010 

Arquitectes: Enric Batlle, Joan Roig (Batlle i Roig Arquitectes) 

Ús: Oficines 

Adreça: C. Bolívia, 56 (Barcelona) 

 

La Comissió del Mercat de les Telecomunicacions va arribar a Barcelona el 2005 des de Madrid per una decisió 
política del govern espanyol del moment. En aquells moments es van instal·lar a unes oficines de lloguer a la 
Torre Mapfre però aviat tindrien les necessitats de tenir un edifici propi. 

És així com es va originar aquest projecte. La CMT va encarregar la construcció de l’edifici a un promotor (Grupo 
Castellví) que es qui s’encarrega de la compra del solar i de la construcció, entregant el producte acabat al client 
final en un termini determinat i un preu fixat, un “claus en ma”. 

Així doncs, aquest projecte situat al districte 22@ prenia forma, començant-se les obres el juliol del 2008 i 
entregant-se l’edifici finalitzat el maig de 2010. 

Article de La Vanguardia del 4 de juliol de 2008        Article de El Periódico de Catalunya el 7 d’octubre de 2010 

L’edifici consta de dos espais diferenciats: l’edifici principal, de nova planta, i un segon edifici concebut com a 
annex a l’edifici principal que ocupa una de les naus de l’antiga fàbrica tèxtil de Can Tiana, construïda el 1906 i 
catalogada pel Pla Especial de Protecció del Patrimoni Industrial del Poble Nou, rehabilitada també en aquest 
projecte, conservant la seva estructura original. 

 

Alçat Sud-Oest del conjunt format per l’edifici principal i la rehabilitació de Can Tiana 

 

Vista general dels dos edificis del projecte 
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El nou edifici, d’onze plantes d’alçada, destaca tant per la seva forma de prisma com per la composició de la seva 
façana. Compta també amb una successió d’espais exteriors en forma de terrasses que permeten la seva 
utilització des de l’interior de l’edifici. 

Alçats Sud-Oest, Sud-Est, Nord-Est i Nord-Oest de l’edifici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cantonada Sud, amb les terrasses amb orientació al mar 
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La façana es va dissenyar com una xarxa que permet adaptar-se a la complexa volumetria de l’edifici, oferint-li 
una correcta protecció solar. Bàsicament es composa d’una doble pell on la pell interior constitueix el 
tancament, amb zones de visió i zones opaques, i una pell exterior formada per una gelosia de lamel·les 
horitzontals. Tots els elements es van lacar en un color rogenc per a entonar amb el maó de Can Tiana, la vella 
fàbrica adossada. 

Aquest edifici s’organitza a partir d’un nucli d’accessos i serveis central, al voltant del qual s’ordenen els espais 
de treball cap als quatre costats, presentant plantes de diferents formes i superfícies, disposades de forma que, 
començant des de la planta baixa van creixent, per després mantenir-se iguals i finalitzar l’edifici tornant a 
decréixer. D’igual forma la façana s’adapta a aquest tipus de plantes començant amb una inclinació cap a fora, 
per després mantenir-se verticals i finalitzar amb una inclinació cap a dintre, mantenint gairebé sempre 
equidistant l’espai entre les dos pells. A la façana Sud-Est, orientada cap al mar, la tipologia de la façana canvia 
lleugerament en disposar-se unes terrasses a les plantes intermèdies. 

 
 
 
 
 
 
 

A l’esquerra, secció vertical de la façana a les plantes superiors 
Al centre, secció vertical de la façana a les plantes intermèdies 
A la dreta, secció vertical de la façana a les plantes inferiors Doble pell de la façana de l’edifici                       Diferents plantes de l’edifici 
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L’elevada eficiència energètica de l’edifici va ser un dels aspectes principals sol·licitats pel client als arquitectes, 
establint-se dos estratègies de treball des de la redacció dels projecte: la primera va ser la de col·locar la xarxa 
exterior de lamel·les ideada com el modus més senzill de protecció del sol, estalviant energia i optimitzant les 
condicions bioclimàtiques, conservant-se igualment una visió total de l’exterior des de les oficines interiors. La 
segona va ser la d’establir una seqüència d’espais exteriors –patis i terrasses- relacionats amb les diverses 
dependències interiors. Aquests factors, juntament amb d’altres, com per exemple l’elecció del sistema de 
climatització de l’edifici i el sistema automatitzat d’il·luminació interior, van provocar directament que l’edifici 
aconseguís una alta qualificació energètica que permet a l’edifici un estalvi energètic del 55% respecte un edifici 
referència que complís estrictament la normativa amb una Classe Energètica d’Eficiència tipus A, segons el 
Procediment bàsic per a la certificació d’eficiència energètica d’edificis de nova construcció del Reial Decret 
47/2007. 

Classificació energètica de l’edifici 

Abans de l’execució de la façana a l’obra es van realitzar dos mòdul de mostra, un inclinat i l’altre vertical, a 
escala 1:1, a les instal·lacions de l’industrial per a l’aprovació de solucions i acabats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mostres realitzades al taller de l’industrial 

La pell interior es va realitzar com a un sistema mixt. Cada planta es divideix en alçada en dos franges, una de visió i 
una opaca que coincideix amb el cantell dels forjats. Es va fer servir un sistema modular de mur cortina però només 
a les franges de visió. D’aquesta forma els mòduls de mur cortina prefabricats al taller s’acoblaven només amb els 
altres mòduls laterals, però superior i inferiorment es trobaven amb un altre element constructiu diferent, un 
batidor metàl·lic, revestit per l’exterior i amb la sectorització tallafocs per l’interior, que a més fa la funció de 
suportar el mur cortina. 

 

Fotografia durant el muntatge de la pell exterior 

 

Aquests bastidors, amb una modulació típica de 2,50 m d’amplada i 1 m d’alçada, es van realitzar amb perfils d’acer 
galvanitzat en forma d’U, composat per dos travessers horitzontals i quatre muntants verticals (un a cada extrem i 
dos centrals). Els bastidors es van fixar cada 1,25 m a uns ancoratge realitzats amb platines d’acer galvanitzat, que 
s’havien fixat prèviament a la banda superior del forjat, i a uns ancoratges inferiors acartel·lats fixats a la banda 
inferior del forjat. A més, aquests ancoratges tenien també com a funció la fixació de les mènsules de la pell 
exterior. 
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Secció vertical de la façana pel cantell del forjat 

 

 

 

 

 

 

A l’esquerra, fotografia durant els treballs de col·locació de 
la franja opaca de la pell interior  

A la dreta, fotografia dels elements de la pell interior en la 
trobada amb el cantell del forjat 

 

 

 

 

 
 
 
 

Secció horitzontal de la façana per la franja opaca 

Els bastidors metàl·lics es van prefabricar al taller, però els seus elements de tancament es van col·locar in situ a 
l’obra: a la seva cara exterior una placa tipus Aquapanel de Knauf de 12,5 mm d’espessor, un panell intermedi de 
llana de roca semirígida de densitat 100 kg/m3 i 60 mm d’espessor i una doble placa interior de cartró-guix de 15 
mm d’espessor. La placa Aquapanel és una placa amb ànima de ciment pòrtland amb additius i àrids lleugers, 
reforçada a les seves cares amb una malla de fibra de vidre resistent al àlcalis. Tant la placa exterior com les interiors 
es van fixar mecànicament al bastidor. Les juntes exteriors es van segellar amb una pasta impermeabilitzant, 
col·locant posteriorment un butil exterior, ja que aquest element es el que ha de garantir l’estanquitat de la franja 
opaca. 

Interiorment es va realitzar un tancament entre el panell vertical i el forjat amb una planxa conformada d’acer 
galvanitzat de 1,2 mm d’espessor fixada a la banda inferior del forjat i que al mateix cop subjecta un panell de 
fibrosilicats de 15 mm d’espessor, un replè de borra de llana de roca i una altra planxa conformada d’acer 
galvanitzat, en aquest cas de 3 mm d’espessor. 

Amb aquest conjunt de bastidor i tancament horitzontal s’aconseguia la sectorització tallafocs entre plantes. 

Posteriorment es van col·locar les mènsules de suport de la pell exterior, realitzades amb platina d’acer galvanitzat 
de 8 mm d’espessor, lacades després de la seva mecanització en un color especial anomenat Copper Metallic, el 
mateix color que tots els components vistos de la façana de l’edifici. Portaven soldades a la banda superior un perfil 
en L per cada banda pel posterior recolzament de la passarel·la. Aquestes mènsules, perpendiculars a la façana i de 
tota l’alçada de la franja opaca (1 metre), es van fixar mecànicament als ancoratges prèviament col·locats. Al mateix 
temps es van col·locar també altres mènsules més estretes (120 mm d’alçada), que igualment estaven realitzades 
amb platines d’acer galvanitzat i lacat de 8 mm d’espessor i preparades també per rebre les passarel·les, de forma 
que en una mateixa línia horitzontal s’alternaven les mènsules grans i les petites cada 1,25 m. A la següent planta la 
col·locació es va fer exactament igual, però de forma que en una mateixa línia vertical també s’alternaven les 
mènsula grans amb les mènsules petites. 

A continuació, col·locat in situ a l’obra es va realitzar el revestiment exterior de la franja opaca amb unes safates de 
panell composite d’alumini de 4 mm d’espessor amb nucli de polietilè, lacat a la seva cara exterior, de 2,5 m de 
longitud i fixades mecànicament mitjançant uns suports de connexió a la banda superior i inferior dels bastidors, 
creant una càmera ventilada entre aquest revestiment i el panell posterior. Aquestes safates portaven els 
encaixonats necessaris pel pas de les mènsules intermèdies. 
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Tot seguit es van col·locar les passarel·les exteriors, realitzades amb religues d’acer galvanitzat de 550 mm 
d’ample recolzades i fixades a les mènsules perpendiculars a la façana abans col·locades. 

Un cop executades les franges opaques es va realitzar el tancament de les franges de visió. En aquest cas, com 
hem dit anteriorment, es va fer servir un mur cortina modular, fabricant-se els mòduls al taller, amb unes 
dimensions dels mòduls tipus de 1,25 m d’ample i 3 m d’alçada. També existeixen mòduls amb forma 
trapezoïdal, degut a la trobada de plans amb diferents inclinacions. Cada mòdul estava format per dos muntants 
verticals i dos travessers horitzontals, essent els muntants verticals mitjos perfils preparats per acoblar-se amb el 
mòdul lateral mitjançant juntes i ancoratges interiors. Així mateix pels travessers també es van fer servir mitjos 
perfils, però en aquest cas no s’havien d’acoblar amb cap altre mòdul, simplement es va fer per aprofitar el perfil 
ja existent del sistema de mur cortina que millor s’avenia a la solució adoptada a aquesta façana. Tant els 
muntants com els travessers són el resultat de la unió de dos perfils d’alumini d’extrusió mitjançant unes platines 
aïllants amb funció de ruptura de pont tèrmic, amb una profunditat de 125 mm i un ample interior quan el 
muntant està instal·lat de 65 mm. 

 

A diferència dels sistemes de mur cortina modular habituals el concepte d’ancoratge dels mòduls també va 
canviar. En aquest cas, en lloc de fixar els muntants a l’element resistent, es van fixar els travessers tant superior 
com inferiorment, mitjançant uns ancoratges puntuals de platina d’acer galvanitzat, als bastidors de les franges 
opaques, omplint el buit ocasionat amb llana de roca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Secció horitzontal de la façana per la franja de visió

 
 

Detall fixacions del mòdul de mur cortina al bastidor metàl·lic 
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Els vidres, també col·locats al taller, es van fixar a cada mòdul de mur cortina als dos costats horitzontals i a un 
costat vertical amb uns rivets exteriors d’alumini lacat. L’altre costat vertical es va segellar amb silicona 
estructural, essent necessari el decalat d’aquest costat del doble envidrament. Amb aquesta barreja de sistemes 
s’aconseguia que l’aparença exterior dels vidres fos del doble de l’amplada real. Es va executar d’aquesta forma 
perquè en cas d’haver realitzat un mòdul de 2,5 m d’amplada, amb el vidre també de la mateixa amplada, 
s’haguessin hagut d’incrementar les seccions dels perfils del mur cortina, els espessors de l’envidrament a més 
de la dificultat de transport a l’obra i de la seva col·locació, factors que haguessin suposat un encariment 
desmesurat de la façana. 

Detalls de la subjecció del vidre als muntants verticals 

Sensació de la dimensió dels vidres del doble de l’amplada real 

Es van fer servir uns dobles envidraments composats per una lluna de 6 mm a l’exterior, trempada i amb un control 
solar tipus Stopsol Classic Bronze de la casa AGC (antiga Glaverbel), una càmera d’aire de 18 mm d’espessor 
intermèdia i un laminar interior 4+4 mm incolor amb tractament de baixa emissivitat. 

Així mateix existeixen uns mòduls de mur cortina que incorporen una finestra projectant cap a l’exterior. En aquests 
casos es van col·locar dos travessers tubulars intermedis, de menor profunditat (52 mm) que els perfils perimetrals, 
sobre els quals es fixava la finestra. Les peces de vidre de les finestres es van decalar als quatre costats, enganxant el 
vidre a la fulla amb silicona estructural. 

Seccions horitzontals de les finestres de la façana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secció vertical inferior de les finestres de la façana  

 

Vista exterior d’una finestra incorporada al mur cortina 
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Interiorment es van col·locar uns remats realitzats amb planxa conformada d’alumini lacat de 1,5 mm d’espessor: 
un remat inferior de continuació de terra tècnic fins al mateix pla interior del vidre, i un remat superior també 
per fer arribar el fals sostre fins al pla interior del vidre, a més de subjectar la cortina. Amb aquests elements es 
completava el que representava la pell interior de l’edifici. 

 

Vista de la façana des de l’interior de l’edifici 

 

A la pell exterior es van col·locar els mòduls de lamel·les horitzontals. Els mòduls, de 2,5 m d’amplada, estaven 
composats per uns muntants verticals a base de platina d’alumini de 120x10 mm i 4 m de longitud. Sobre 
aquests muntants es fixaven les lamel·les horitzontals, que consistien en la unió de dos perfils tubulars d’alumini 
d’extrusió amb una secció total de 500 x 80 mm, separades 1 m entre elles. Aquestes lamel·les es van unir als 
muntants mitjançant unes platines d’alumini que al mateix temps feien de tapes laterals de les lamel·les. Així 
doncs, el mòdul tipus resultant tenia un muntant vertical a cada costat i tres lamel·les horitzontals, essent la que 
deuria ser la quarta lamel·la la primera del mòdul superior. 

Tant les lamel·les com els muntants van arribar a l’obra desmuntats però amb les mecanitzacions necessàries, 
procedint a la fabricació del mòdul en una zona de treball a la mateixa obra. Fins aquest moment els elements de 
la façana s’havien col·locat des de l’interior de l’edifici sense més ajut que unes bastides a l’interior de la planta i 
una grua mòbil situada un parell de plantes més amunt que el mòdul de mur cortina a col·locar, per a la seva 
presentació al lloc definitiu. En canvi, per a la col·locació de la gelosia de lamel·les de la pell exterior es va 
necessitar la grua d’obra per aixecar els mòduls fins a la posició correcta a la façana, essent els operaris situats a 
la passarel·la exterior els encarregats de realitzar les fixacions requerides. Cada muntant es va fixar superior i 
inferiorment a les mènsules anteriorment col·locades a la façana, coincidint la fixació superior amb la mènsula 
gran i la fixació inferior amb la mènsula petita. Com que els muntants no són continus a tota l’alçada de l’edifici 
es va originar un resultat en esquema de trencajunts.  

Fotografia durant els treballs de col·locació de la pell interior    Disposició a trencajunts dels muntants de la gelosia de lamel·les 

Instantània durant el muntatge de la pell exterior 
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A les cantonades, es van substituir els muntants verticals per un tensor de vareta d’acer inoxidable de 15 mm 
diàmetre. 

 

Secció vertical de la gelosia de lamel·les a una cantonada 

 

Secció horitzontal de la gelosia de lamel·les a una cantonada Vista de les lamel·les col·locades en una 
cantonada 

A zones com les plantes baixes i la coronació, on la pell exterior treballa en voladís es van substituir les mènsules 
habituals per costelles a tota l’alçada del mòdul de lamel·les. 

Costelles subjectant  la pell exterior a la planta baixa    Costelles i pell exterior de coronació a la planta coberta 

Com hem comentat anteriorment a la façana Sud-Est les plantes disposen de unes terrasses, orientades cap al mar 
que a més de proporcionar un agradable espai a l’exterior provoca la reculada del tancament respecte la línia de 
façana, esquivant la aportació solar a la façana més exposada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista interior d’una terrassa 

 

 

Secció vertical d’una terrassa de la façana Sud-Est 
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Els bastidors metàl·lics amb el revestiment de safates de panell composite d’alumini es van col·locar també al 
cantell del forjat, però en aquest cas com a element estètic i sustentador de la barana superior, no amb la funció 
de tancament de la pell interior, realitzat pel mur cortina col·locat entre forjats. Igualment es van col·locar les 
corresponents mènsules sortint entre bastidors i la gelosia de lamel·les exteriors. 

La barana de la zona de terrasses es va realitzar amb unes peces de vidre de modulació 2,5 m de longitud i 1,1 m 
d’alçada formades per un laminar 6+6 mm, on la lluna exterior a més de trempar-se tenia un control solar tipus 
Stopsol Classic Bronze per igualar el to i la reflexió amb la resta de la façana, i una lluna interior incolora també 
trempada. 

Aquesta barana es va encastar inferiorment en un perfil en U realitzat amb platines d’acer galvanitzat i fixat 
sobre el bastidor, sense cap altre tipus de subjecció, segellant les juntes verticals entre vidres. Les peces de vidre 
portaven els cantells amb un polit brillo degut a que en ser un producte acabat tingués un tacte gens agressiu. 

Interiorment es va col·locar un remat realitzat amb planxa conformada d’alumini de 1,5 mm d’espessor, donant 
continuïtat al terra tècnic de la terrassa fins al pla interior del vidre. 

 

 

Vista nocturna general de l’edifici 

Vista exterior d’una barana de vidre d’una de les terrasses 

Detall de la subjecció de la barana a les terrasses  

 

 

Si bé l’edifici presenta unes façanes molt opaques durant el dia, provocades tant per la gelosia exterior com per la 
poca transmissió lluminosa dels vidres, aquest efecte s’inverteix a les nits en les quals l’entramat deixa veure 
l’interior il·luminat de l’edifici. 

 

Vista nocturna parcial d’una façana 
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SEU DEL GRUP BASSAT OGILVY 

Any de construcció: 2009-2011 

Arquitectes: Alexa Plasencia, Antonio Buendía, Albert Arraut (Arquitectura PBA) 

Ús: Oficines 

Adreça: C. Bolívia, 68-70 (Barcelona) 

 

Aquest projecte va néixer compartint illa i promotor amb la Seu de la Comissió del mercat de les 
Telecomunicacions, CMT (pàg. 262). En aquest cas el Grupo Castellví va tornar a fer un altre edifici “claus en mà”, 
encarregat pel client final, però en aquest cas en règim de lloguer. 

Notícia a La Vanguardia del 30 de juny de 2009                               Article a La Vanguardia del 6 de maig de 2011, dia de l’estrena de l’edifici 

Vista general de l’edifici, juntament amb la veïna CMT 

Tot i ser veí de la CMT aquest projecte no comparteix cap característica d’aquella façana. En aquest cas l’edifici, de 
cinc plantes en alçada, presenta una simple façana de mur cortina de vidre, sense cap perfil cap a l’exterior, amb 
peces rectangulars a tota la façana. No obstant, aquesta senzillesa estètica amaga una façana on tots els elements 
han estat estudiats amb molta cura. 

L’edifici, amb planta aixamfranada, presenta una sèrie d’entrades i terrasses a les diferents façanes que provoca que 
cap planta sigui igual, resultant un edifici amb unes formes molt vistoses on moltes terrasses treballen amb grans 
voladissos de fins a set metres de longitud. 

 

 

Diferents perspectives de les façanes de l’edifici 
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La modulació del mur cortina es repeteix a totes les façanes, essent de 1,27 m d’ample i amb l’alçada total de la 
planta, que canvia despenent de la situació. Una novetat respecte altres edificis estudiats es que, en aquest cas, 
no existeix a la façana cap franja opaca, essent el vidre de la façana tot un element de visió que omple amb una 
sola peça tota l’alçada de la planta. 

 

Diferents plantes de l’edifici, totes diferents 

 

 

 

 

 

 

 

Desenvolupament del mur cortina de les façanes de l’edifici 
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Alçat parcial del mur cortina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secció vertical tipus del mur cortina 

Abans de començar els treballs de façana a l’obra es va realitzar una mostra a escala 1:1 a les instal·lacions de 
l’industrial encarregat dels treballs, amb la finalitat d’aprovar el sistema constructiu i els acabats. 

Mostra prèvia a la realització dels treballs, col·locada al taller de l’industrial 

En aquest cas es va optar per un mur cortina de col·locació tradicional on els diferents perfils van arribar 
correctament mecanitzats per a la seva instal·lació final. Els muntants verticals són uns perfils d’alumini d’extrusió 
de 150 mm de profunditat i 50 mm d’amplada. Els travessers horitzontals, també perfils d’alumini d’extrusió, tenen 
el mateix ample i queden enrasats amb els muntants verticals, i es van fixar a aquests amb dos cargols frontalment i 
amb un passador amb molla ocult a l’interior del travesser. Tots els elements d’alumini del mur cortina es van lacar 
en color gris Ral 7022. 

Secció horitzontal d’un muntant tipus de la façana                                     Fotografia durant els treballs de muntatge de la retícula del mur cortina 
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Com que els muntants eren elements vistos a tota la seva longitud la fixació dels ancoratges també havia de ser 
el més discreta possible. Es va realitzar una T en acer galvanitzat que es fixava mecànicament a una metxa també 
d’acer galvanitzat incorporada a l’interior del muntant, realitzada amb la unió de dos perfils tubulars i d’una 
platina, prèviament mecanitzada, travessant la paret interior del muntant. Aquesta T, que permetia mitjançant 
un colís la regulació en alçada del mur cortina, es va fixar al mateix temps a un ancoratge realitzat amb platines 
d’acer galvanitzat fixat al forjat per la seva cara superior, mecanitzat amb colissos, permetent la regulació de la 
plomada vertical de la façana.  

Ancoratge tipus per a la fixació del mur cortina 

Abans de la col·locació dels vidres primer es van instal·lar tots els elements de sectorització i revestiment del 
cantell dels forjats. D’aquesta forma els operaris van treballar amb una major comoditat que no pas en el cas que 
l’envidrament ja hagués estat col·locat. 

Fotografia durant els treballs de col·locació dels panells coincidents amb els cantells dels forjat 

El panell tallafocs vertical es va dividir en dos trams, un vertical de 865 mm i un horitzontal de 140 mm, per assolir el 
metre d’alçada necessari per complir amb la normativa. Aquesta placa de silicats de 30 mm d’espessor, Promatect 
LS30 de la casa Promat, es va integrar en una safata realitzada amb panell composite d’alumini de 3 mm d’espessor, 
composada per dos planxes d’alumini de 0,5 mm d’espessor i un ànima intermedi de polietilè. L’acabat exterior del 
panell composite va ser en color blanc Ral 9016. Aquest conjunt es va fixar superiorment al travesser horitzontal 
mitjançant unes fixacions vistes, i per la banda vertical oculta a la part superior i inferior del forjat mitjançant unes 
planxes conformades d’acer galvanitzat de 1,5 mm d’espessor, fixades mecànicament al forjat i a la placa de silicats. 
L’espai format entre la placa tallafocs vertical i el cantell del forjat es va omplir amb borra de llana de roca. 

Secció vertical tipus al pas del forjat 

Aquest sistema de sectorització no compleix al cent per cent la normativa vigent, degut a diversos factors. Primer de 
tot no és un element independent del sistema de façana, degut a que s’ha fixat directament al travesser superior, 
essent aquest l’únic punt de subjecció de la placa horitzontal superior. En segon lloc ni la placa horitzontal ni la 
vertical tenen cap tipus de continuïtat: la placa horitzontal es veu tallada 50 mm cada cop que coincideix amb un 
muntant vertical mentre que la placa vertical tampoc té cap tipus de continuïtat (12 mm) en trobar-se amb la unió 
de les safates de panell composite d’alumini. En tercer lloc, pel que fa a la sectorització horitzontal de continuació 
del forjat no existeix: entre el cantell del forjat i el panell tallafocs vertical no hi ha cap element ignífug i, per tant, hi 
ha un clar pas de les flames en cas de incendi. 
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La subjecció del vidre al mur cortina es va fer de forma oculta però no amb el característic enganxat amb silicona 
estructural. En aquest cas les peces de doble envidrament incorporaven un perfil intercalari intermedi que, a més 
d’assegurar l’estanqueïtat de la càmera, portava incorporada una canal que va permetre la fixació als perfils de la 
retícula del mur cortina mitjançant unes peces puntuals d’acer inoxidable que, posteriorment, van quedar 
ocultes pel segellat de les juntes. Amb aquest sistema el vidre interior del doble envidrament queda subjectat 
per pressió mentre que el vidre exterior es subjecta només pel segellat entre aquest i el perfil intercalari de la 
càmera. 

El muntatge de la retícula es va fer des de l’interior de l’edifici, així com els elements de sectorització i 
revestiment del cantell del forjat, però l’envidrament del sistema es va executar des de fora. Els plans de façanes 
que coincideixen amb el carrer es van poder muntar amb plataformes motoritzades de cremallera, mentre que 
els plans interiors que limiten amb les finques confrontants es van executar des de bastides penjades de la 
coberta. Així mateix, els plans que coincideixen sobre terrasses es van executar amb bastides torre mòbils. 

 

 

Diferents tipus de bastides per a l’elevació dels operaris, segons la situació de la façana 

A més, degut a les grans dimensions i pesos de les peces de vidre aquests van ser hissats amb grues, essent aquestes 
mòbils situades al carrer en no haver-se instal·lat una grua torre a l’obra. 

 

 

 

Instantània durant el muntatge dels vidres de la façana 
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A aquest edifici es va fer servir un doble envidrament composat per una lluna a l’exterior de 6 mm d’espessor, 
trempada i amb tractament solar tipus Sunergy de la casa AGC, amb una càmera intermèdia amb perfil intercalari 
especial del sistema del mur cortina d’ample 20 mm, i un vidre laminar a l’interior 6+4 mm amb tractament de 
baixa emissivitat. Com a característica especial es va dissenyar una serigrafia especial a la cara 2 dels vidres, en 
color Ral 7048, amb un 38% d’opacitat. Com que el disseny correspon a un patró asimètric, desigual, per a la 
realització de la serigrafia dels envidraments es va crear una plantilla corresponent a la peça de vidre més gran 
de la façana, creant la resta de vidres més petits a partir d’aquesta plantilla, coincidint la serigrafia de la totalitat 
de peces en el punt superior esquerra de la plantilla. 

Vista parcial des de l’exterior de la serigrafia d’un vidre 

Vista interior de la façana acabada, amb el vidre serigrafiat 

Disseny de la pantalla per la serigrafia dels vidres 

Posteriorment es van segellar totes les juntes exteriors amb un cordó de silicona neutra, creant així la barrera 
d’estanquitat de la façana. 

Vista de l’encreuament de quatre peces de vidre, amb les juntes segellades amb silicona 

Interiorment es va completar el muntatge de la façana amb la col·locació d’un perfil d’extrusió d’alumini per a la 
ubicació de la cortina i com a connexió de la façana amb el fals sostre interior. 

En alguns mòduls de la façana es va col·locar una finestra d’apertura projectant cap a l’exterior. En aquests casos es 
van instal·lar dos travessers de menor profunditat que la resta (70 mm), incorporant una finestra amb perfileria amb 
ruptura de pont tèrmic. En aquests casos el vidre es va decalar a tot el perímetre i es van enganxar amb silicona 
estructural. 

Secció horitzontal d’una finestra del mur cortina  

 

 

 

 

 

Secció vertical d’una finestra del mur cortina   
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Totes les cantonades verticals es van solucionar sense necessitat d’aparèixer perfils per l’exterior de la façana, 
tant les del perímetre exterior com les de trobades entre diferents plans a les terrasses, decalant els vidres en els 
casos necessaris i segellant les juntes. 

 

 

Diferents solucions de cantonades, sense perfils vistos per l’exterior 

 

 

 

 

Fotografia d’una cantonada a 90 graus, amb els vidres decalats i una 
junta de silicona 
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A la façana de l’entrada principal, coincident amb el xamfrà, existeix un hall d’entrada de tres plantes d’alçada. 
Per solucionar aquesta façana de tres panys en alçada es va dividir aquesta en dos plans: un pla reculat i esbiaixat 
corresponent al tancament d’entrada, d’un pany d’alçada, i un altre pla paral·lel al xamfrà tancat amb el mateix 
mur cortina que la resta de la façana, amb dos panys d’alçada. Es va crear un caixó horitzontal amb estructura 
metàl·lica que dividia aquests dos plans. Pel que fa al mur cortina, els perfils emprats per a la retícula eren 
insuficients, estructuralment parlant, per a la gran alçada a assolir. Per aquesta raó es va col·locar posteriorment 
un entramat d’estructura metàl·lica, on el perfils verticals es van fer coincidir cada dos muntants verticals i on un 
perfil estructural horitzontal coincideix amb el travesser intermedi del mur cortina. Així doncs, els muntants 
verticals de doble alçada es van fixar mitjançant tres ancoratges: un superior, un inferior i un intermedi a 
l’estructura posterior. 

Vista interior del mur cortina del hall d’entrada 

 

 

 

Fotografia durant els treballs d’aixecament de l’estructura auxiliar de 
la façana del xamfrà 

 

 

 

 

 

 

 

Vista exterior de la façana d’entrada, amb el pany interior en un pla 
esbiaixat respecte el pla del mur cortina superior 

 

 

 

 

 

 

 
Secció vertical de la façana del hall d’entrada, corresponent al xamfrà  
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En el cas on el mur cortina coincideix amb una terrassa superior es va realitzar un remat amb planxa d’alumini 
conformada que dona continuïtat a la façana fins a trobar-se amb el terra tècnic de la terrassa, amagant la 
làmina impermeabilitzant que uneix forjat i retícula del mur cortina. 

Detall de la trobada entre el mur cortina de façana i el terra de la terrassa 

La mateixa situació la trobem en els casos on el mur cortina de la façana coincideix amb una terrassa inferior. En 
aquests casos el remat d’alumini dona continuïtat material a la façana fins a trobar-se amb un fals sostre de 
vidre.  

Detall de la trobada entre el mur cortina de façana i el fals sostre de la terrassa 

Remat inferior del mur cortina en la trobada amb el pla horitzontal del fals sostre de vidre 

Per a l’execució d’aquest fals sostre es va col·locar un enllistonat de tubs d’acer galvanitzat, en una única direcció, 
fixats al sostre mitjançant uns escaires també d’acer galvanitzat. Sobre aquest tub es van fixar mecànicament uns 
perfils continus en forma d’omega d’acer galvanitzat i lacat que subjectaven les peces de vidre del fals sostre, amb 
unes juntes d’EPDM per a evitar el contacte entre el metall i el vidre. En el sentit transversal únicament es va 
procedir a un segellat de juntes amb silicona. El vidre utilitzat va ser un laminar 6+6 mm, on les dues llunes es van 
trempar, portant incorporades una serigrafia en la cara 2 com la de la resta de la façana i en la cara 4 una altra 
serigrafia, en aquest cas opaca, en color blanc Ral 9010. 

Secció vertical del fals sostre de les terrasses, en la trobada amb la façana vertical 

A l’esquerra, detall de la fixació dels vidres del fals sostre de les terrasses 
A la dreta, instantània de les juntes del fals sostre: perfil omega en el sentit portant  i junta segellada a testa en el sentit transversal 
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A les terrasses també es van col·locar unes baranes de vidre, en un segon pla reculat del pla exterior de la façana. 
Les peces de vidre únicament es van fixar per la banda horitzontal inferior a un perfil en U d’acer galvanitzat. 
Aquest perfil es va fixar a un llistó longitudinal format per un perfil tubular d’acer galvanitzat fixat al terra 
mitjançant ancoratges angulars puntuals, permeten així la regulació en alçada. El vidre utilitzat per les baranes va 
ser un laminar 10+10 mm incolor, amb les dues llunes trempades i els cantells polits amb acabat brillo per evitar 
talls ja que el vidre no portava cap passamà afegit.  

A l’esquerra, detall de la fixació dels vidres de la barana de les terrasses 
Al centre, fotografia d’una terrassa, amb el fals sostre de vidre opac i la barana de vidre incolor 

 

La façana durant el dia presenta un to molt fosc, provocat per la poca transmissió lluminosa del vidre, degut en 
part a la serigrafia (35%), i per la manca de reflexió exterior (17%). No obstant, a les nits, amb la il·luminació 
interior, l’edifici presenta una imatge diferent, mostrant tot el seu interior i marcant les línies de la retícula del 
mur cortina. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vista nocturna de l’edifici 

Secció vertical de la barana de les 
terrasses, en la trobada amb la façana 
vertical 
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SEU CORPORATIVA DE DESIGUAL 

Any de construcció: 2010-2012 

Arquitectes: Ricardo Bofill 

Ús: Oficines 

Adreça: Junt a la Plaça de la Rosa dels Vents (Barcelona) 

 

Aquest projecte, juntament amb el W Barcelona (Hotel Vela) (pàg. 228) i un nou edifici encara per construir, 
forma part de la obertura de la Nova Bocana de Barcelona, compartint arquitecte, promotora i constructora en 
tots tres projectes. 

Renderització dels projectes de la Nova Bocana de Barcelona 

 

Com estem veient als últims edificis estudiats tornem a tenir un altre edifici “claus en mà”. No es va iniciar la 
seva promoció fins a tenir el client assegurat, en aquest cas la companyia tèxtil Desigual, en règim de lloguer. Ens 
trobem en una època on a la ciutat de Barcelona (i en general a tot l’estat espanyol), degut a la crisi econòmica 
del moment, només es construeixen edificis corporatius amb el client final signat. I és també per aquesta raó per 
la qual no s’ha començat la construcció del tercer edifici, encara sense client. 

 
 
 
 
 
 

A l’esquerra, noticia de La Vanguardia del 10 de juliol del 2010 amb l’acord entre promotora i client 
A la dreta, article a La Vanguardia del 26 d’abril de 2012 durant la construcció de l’edifici 

 

 

 

 

En aquest cas l’edifici difereix molt del seu veí W Barcelona (Hotel Vela) tant per la forma de la planta, per l’alçada, 
pel sistema de mur cortina escollit (tradicional versus modular) com pel color dels vidres. No obstant, hi existeixen 
moltes similituds entre ambdues façanes que anirem veient a continuació. 
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Per a la projecció de la façana l’arquitecte es va basar en l’edifici Corso II de Praga, projectat per ell mateix. En 
ambdós casos a la façana es repeteixen mòduls de vidre més transparents remarcats per vidres opacs de 
diferents colors, formant diferents plans a la façana. 

 

 

Edifici Corso II a Praga 

 

 

 

 

           Alçat parcial i secció vertical i horitzontal de l’edifici           Vista del patró que es repeteix al llarg de la façana 
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L’edifici, de cinc plantes d’alçada, és en realitat la unió de dos edificis independents per un nucli intermedi comú, 
a modus de hall d’entrada, on la planta quarta travessa per sobre com si fos un pont, donant continuïtat als dos 
edificis. Tot el tancament exterior és de vidre, presentant uns buits a la façana als extrems de l’edifici donant 
forma a les terrasses. 

Alçats de l’edifici 

Planta segona de l’edifici 
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Primerament es va realitzar una mostra a escala 1:1 a la mateixa estructura de l’edifici per a donar el vistiplau a 
la solució constructiva i, sobretot, per definir els colors dels vidres. 

Mostra col·locada a la façana per a l’aprovació dels diferents elements 

Pel que fa al tancament més repetit de la façana, el mur cortina, es presenta formant dos plans verticals a cada 
façana: un primer pla que ocupa des de la planta baixa fins la planta tercera, i un segon pla pel tancament de la 
planta quarta, reculada respecte el pla anterior. 

Tota la façana es va modular amb la mateixa amplada, 2025 mm, regulant l’alçada de cada peça de vidre en 
funció de la intenció estètica a provocar.  

Vista general d’una de les façanes longitudinals 

Es va fer servir un mur cortina d’alumini amb sistema de muntatge tradicional, on els muntants tenien un ample de 
50 mm i una profunditat de 190 mm, essent els travessers horitzontals del mateix ample i restant enrasats amb els 
muntants verticals. La fixació dels travessers als muntants es va fer mitjançant dos cargols frontals i un passador 
amb molla ocult a l’interior en el cas dels travessers que suporten peces petites de vidre, i amb una metxa interna 
d’alumini d’extrusió en lloc de la molla, per a donar més resistència, en el cas dels travessers que suporten les peces 
de vidre gran. Tots els elements vistos del mur cortina es van lacar en color gris Ral 7040, el mateix color que l’hotel 
W Barcelona (Hotel Vela). 

Secció tipus del muntant vertical en una trobada entre dos vidres de visió 

Fotografia de la façana durant els treballs de muntatge de la retícula del mur cortina 
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La fixació dels muntants als forjats es va fer mitjançant uns ancoratges compostos per tres peces, totes d’acer 
galvanitzat: primer es va col·locar mitjançant fixacions mecàniques una platina a la banda superior del forjat;  
posteriorment es va col·locar un perfil en L fixat mitjançant un cargol, travessant la paret posterior dels muntants 
verticals, a una platina amb un forat roscat prèviament realitzat, situada a l’interior del muntant. Aquest perfil en 
L portava un colís vertical que permetia la regulació del nivell del muntant. La regulació de la plomada també es 
va fer amb un altre colís al perfil en L, abans de la seva fixació final a la platina de sobre del forjat mitjançant 
soldadura. 

Vista interior del ancoratge dels muntants del mur cortina 

La subjecció de l’envidrament es va fer, de la mateixa forma que a la Seu del Grup Bassat Ogilvy (pàg. 272),  
mitjançant una fixació mecànica oculta. Els dobles envidraments disposaven d’un perfil intercalari especial amb 
una canal per a la col·locació de les peces de suport que subjecten el vidre i el fixen contra la retícula. En aquest 
cas per a garantir la fixació mecànica de la lluna exterior del doble envidrament es van col·locar quatre unitats 
per cada peça de vidre (dos horitzontals inferior i dos horitzontals superiors) d’uns perfils d’alumini d’extrusió en 
forma d’omega. D’aquesta forma es va donar una doble seguretat per a prevenir l’hipotètic cas de desenganxat 
de la silicona que subjecta la lluna exterior, la mateixa solució emprada a l’hotel W Barcelona (Hotel Vela). 

Vista exteriors dels suports mecànics de l’envidrament 

Per a donar aquest caire estètic de mòduls transparents envoltats per pòrtics opacs es van fer servir una gran 
diversitat de vidres, tots formant dobles envidraments amb càmera. 

Disposició dels diferents tipus de vidre a la façana 

 

Per a les zones de visió es va fer servir un doble envidrament composat per una lluna de 10 mm d’espessor amb una 
capa SunGuard HP Silver 43 de la casa Guardian, la mateixa que al W Barcelona (Hotel Vela) per tal de coincidir en to 
i reflexos, una càmera de 20 mm d’espessor amb el perfil intercalari especial del sistema del mur cortina, i un vidre 
laminar incolor 6+6 mm a l’interior. 
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Per a les zones opaques que coincideixen amb els cantells del forjat dels mòduls transparents de la façana es va 
fer servir el mateix envidrament que a les zones de visió però canviant el vidre laminar interior per una lluna de 6 
mm termoendurida, ja que en aquest cas no era necessària una seguretat del vidre davant de possibles cops i sí 
que existia la necessitat de donar una major resistència a les temperatures altes degut a la posterior col·locació 
d’un panell interior. Es va decidir mantenir el tractament de la lluna exterior ja que la intenció que es volia donar 
a aquesta zona era que se semblés al màxim al vidre transparent. 

A la resta de zones opaques de la façana, les que formen els marcs opacs de color verd, la composició va ser la 
d’una lluna de 10 mm trempada a l’exterior, una càmera de 20 mm d’espessor amb el perfil intercalari especial 
del sistema del mur cortina, i a l’interior es va col·locar una lluna termoendurida de 6 mm d’espessor amb 
serigrafia opaca en cara 3, en colors verd clar, verd mig o verd fosc, en funció de la posició a la façana. A les peces 
opaques de la planta segona, per la seva major dimensió, la lluna interior va canviar el seu espessor per una  
lluna de 12 mm d’espessor. 

 

Exteriorment es van segellar les juntes entre vidres amb silicona neutre, creant així la barrera d’estanquitat de la 
façana. Tant les juntes pròpies del mur cortina entre alumini i vidre, com les juntes internes del doble 
envidrament i el segellat exteriorment entre peces de vidre es van fer de color gris, evitant així el color negre a la 
façana i imitant el color escollit també al hotel W Barcelona (Hotel Vela). 

 

Segellat en color gris, tant el cordó intern del doble envidrament com el de la junta entre peces de vidre 

Interiorment a les zones opaques es van col·locar uns panells sandwich amb diferents elements i acabats segon la 
seva disposició a la façana.  

 

Disposició dels diferents tipus de panells sandwich a la façana 
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A les zones amb peces de vidre opac que coincidien entre plantes es va col·locar al seu interior uns panells 
sandwich composats per una planxa conformada d’acer galvanitzat de 0.8 mm d’espessor i un panell de llana de 
roca de 60 mm d’espessor i una densitat de 100 kg/m3, fixats mecànicament als muntants verticals. Aquests 
panells sandwich es van revestir interiorment amb una placa de cartró-guix. 

 

En canvi, a les zones amb peces de vidre opac que coincidien amb els cantells del forjat calia afegir-li a la funció 
aïllant la sectorització al foc entre plantes. Per aquesta raó es van col·locar panells interiors composats per una 
planxa conformada d’acer galvanitzat de 0.8 mm d’espessor, un panell de llana de roca de 60 mm d’espessor i 
una densitat de 160 kg/m3, i una placa de silicats de 10 mm d’espessor, tipus Tecbor-A de la casa Tecresa. Aquest 
panells també es van fixar mecànicament als muntants verticals, doblant la placa de silicats per darrera del 
muntant vertical del mur cortina a la part de baix del forjat per tal de donar continuïtat a la franja de 
sectorització. Les plaques de silicats, al mateix temps, es va fixar al forjat mitjançant unes planxes conformades 
d’acer galvanitzat de 1,5 mm d’espessor, tant a la seva banda superior com a la inferior. En la trobada amb el 
travesser horitzontal inferior el panell sandwich i la placa de silicats feien una tornada cap a l’exterior de la 
façana, amb la mateixa profunditat que el travesser. En aquest cas la funció no era arribar al metre d’alçada que 
marca la normativa, ja que amb la franja vertical es sobrepassava aquest metre, sinó la de crear una nova funció 
de para-fums que evités també, en la mida del possible, la pujada del fum d’una habitació a la superior en cas 
d’incendi. 

A les zones de vidre transparent coincidents amb els cantells de forjat es va col·locar el mateix panell, amb funció 
de sectorització al foc entre plantes i de para-fums , amb l’única diferència que la planxa del panell es va lacar en 
color gris Ral 7040, el mateix color que la retícula del mur cortina, ja que es aquesta planxa resta vista des de 
l’exterior a través del vidre. 

 

 

A l’esquerra, secció horitzontal del muntant vertical en una trobada entre un vidre de visió i un vidre opac entre plantes 
Al centre, secció horitzontal del muntant vertical en una trobada entre dos vidres corresponents a la zona de cantell de forjat 

Secció vertical tipus del tancament a l’alçada del cantell del forjat 
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Els panells verticals es van col·locar des de l’exterior abans dels treballs d’envidrament exterior, des d’unes 
plataformes elevadores de cremallera, que es van instal·lar amb anterioritat per a la col·locació tant dels 
ancoratges com de la retícula del mur cortina i de l’envidrament, aquest últim amb ajut de la grua torre per 
l’elevat pes de cada peça. 

 
 

A l’esquerra, fotografia durant els treballs de muntatge dels panells sandwich verticals 
A la dreta, fotografia durant els treballs de col·locació de l’envidrament del mur cortina  

A totes les tipologies comentades per a les zones opaques es van fer unes perforacions als muntants verticals del 
mur cortina per tal de ventilar les càmeres que es van crear entre les peces de vidre i els panells posteriors, i evitar 
així condensacions interiors. 

 
 
 

Fotografia dels forats realitzats als muntants per a ventilació de la càmera 

 

 

 

 

Com a aïllament entre plantes es va ataconar l’espai creat entre el forjat, els panells sandwich i les planxes superiors 
i inferiors del forjat amb borra de llana de roca. En aquest cas no es crea una sectorització tallafocs horitzontal que 
eviti el pas del foc per l’espai que existeix entre el cantell de forjat i la sectorització vertical i, per tant, el sistema no 
seria del tot efectiu en cas d’incendi. 

 

A l’alçada del travesser superior de cada planta es va col·locar interiorment un perfil d’alumini d’extrusió per a la 
col·locació de la cortina, fixat directament al panell sandwich interior, fent al mateix cop de nexe d’unió entre la 
façana i el fals sostre interior. 
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A la façana, entre la planta tercera i la quarta existeix un esglaó exterior que es va solucionar trencant la 
continuïtat del mur cortina, acabant un pla a la planta tercera i començant un nou pla a la planta quarta, 
totalment independents. El nexe d’unió es va crear exteriorment amb un remat de panell composite d’alumini de 
4 mm d’espessor 

 

Secció vertical corresponent al canvi de pla entre la planta tercera i la planta quarta 

 

 

 

 
 

Al centre, instantània de la retícula del mur cortina al canvi de pla entre la planta tercera i la planta quarta 
A la dreta, fotografia de la façana acabada al canvi de pla entre la planta tercera i la planta quarta 
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Totes les cantonades exteriors de la façana es van solucionar sense perfils vistos per l’exterior, amb juntes 
segellades entre vidres, decalant els dobles envidraments per a minimitzar aquesta junta. Com a excepció a les 
cantonades amb angles més aguts on per a crear una junta segellada el decalat del vidre hauria d’haver estat 
molt gran, augmentant la fragilitat d’aquesta zona, es va integrar un remat realitzat amb panell composite 
d’alumini. 

A l’esquerra, cantonada amb una junta segellada entre les peces de vidre 
Al centre, fotografia d’una junta segellada a una cantonada 

 

 

Degut a la gran longitud de la façana existeixen unes juntes de dilatació estructural que es van solucionar al mur 
cortina doblant el muntant vertical i fixant cadascú a una banda estructural diferent, segellant i aïllant l’espai 
entre muntants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secció horitzontal de la solució al mur cortina de la junta de dilatació estructural 

 

 

 

Cantonada amb un remat vertical col·locat entre les peces de vidre 

 

 

Vista de la solució de les juntes de dilatació estructural 
al mur cortina 
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Superiorment, a la planta coberta, es va col·locar una barana perimetral de vidre en un pla reculat respecte la 
façana, coincidint amb la banda interior del mur cortina. Aquesta barana no porta cap muntant ni passamà 
superior i es va realitzar exclusivament per peces de vidre laminar incolor 10+10 mm, amb les dues llunes 
trempades i els cantells polits brillo, encastades en un perfil en U inferior d’acer galvanitzat fixat directament a la 
retícula del mur cortina. Aquesta barana es va rematar tan interior com exteriorment amb uns remats realitzats 
amb panell composite d’alumini de 4 mm d’espessor. 

 

 

 

Secció vertical a la trobada de la barana de la planta coberta amb el mur cortina de la façana 

Existeix també un altre tipus de barana a les terrasses dels extrems de l’edifici. En aquest cas les peces de vidre, 
també laminars 10+10 mm amb les dues llunes trempades i els cantells polits brillo, es van col·locar mantenint el 
mateix pla que el vidre del mur cortina. La seva instal·lació es va fer mitjançant quatre peces d’acer inoxidable, 
de qualitat AISI 316, per cada peça de vidre que subjectaven els vidres com si fossin cargols, travessant aquests 
per uns trepans cilíndrics. Aquestes peces d’acer inoxidable es van penjar d’uns perns horitzontals que sortien 
d’una platina vertical d’acer inoxidable, també de qualitat AISI 316, de 16 mm d’espessor, que fa la funció de 
muntant vertical. Aquesta platina vertical es va fixar directament a la banda superior del mur cortina, per sobre 
d’un remat d’unió del pla exterior amb el terra tècnic interior realitzat amb panell composite d’alumini de 4 mm 
d’espessor, amb un taulell interior hidròfug de 16 mm d’espessor per a donar-li major resistència. 

Secció horitzontal de la barana de terrasses 

 

 

 

 

 

 

 
Secció vertical de la barana de terrasses 

Vista  de les terrasses, amb les seves baranes de vidre 

 

 

 

 

 

Instantània de la fixació dels vidres de les baranes de les terrasses      Fotografia de la barana de la planta coberta 
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Per al tancament del hall d’entrada es van fer dos murs cortina abotonats, simètrics a ambdues cares de l’edifici. 
La modulació en amplada coincideix amb la de la resta de la façana, dividint-se en vertical en un mòdul inferior 
de més alçada (coincidint amb la resta de la façana) i repartint la resta de l’alçada en set mòduls iguals. Es van fer 
servir uns dobles envidraments composats per una lluna exterior de 10 mm d’espessor, trempada i amb 
tractament tipus Solarlux Supernatural 70/40 HT de la casa Vitro-Cristalglass, una càmera d’aire de 16 mm 
d’espessor i una lluna interior incolora de 12 mm trempada. A cada peça de vidre es van fer quatre trepans 
cilíndrics a cada cantonada, als quals es va incorporar una ròtula d’acer inoxidable a cada trepà. Coincidint a cada 
encreuament entre vidres es van col·locar uns grampons interiors, també d’acer inoxidable, que subjecten les 
ròtules dels envidraments que convergeixen al voltant. Aquests grampons es van fixar a una estructura interior, 
composada per muntants tubulars d’acer pintat en color blanc Ral 9010, coincidents amb cada junta verticals. 
Les juntes entre vidres es van segellar amb silicona neutra de color gris. 

Alçat i secció horitzontal del mur cortina abotonat de la 
façana Est 

 

A dalt, secció vertical de detall del mur cortina abotonat del Hall 
A baix, secció horitzontal de detall del mur cortina abotonat del Hall 

Fotografia de la estructura interior de la façana del Hall 

Vista exterior de l’encreuament entre vidres, amb el grampó 
de fixació a l’estructura metàl·lica posterior 

 

 

 

 

 

 

 

Instantània de la façana abotonada acabada 
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3 CONCLUSIONS / RECOMANANCIONS 

Durant la redacció d’aquest Treball de Final de Carrera la meva opinió al respecte les façanes lleugeres i el mur 
cortina en particular ha sofert un canvi que, s’hi bé ja ho pressentia, no el volia assolir. Intentaré explicar-me. 

Des de les primeres façanes de vidre fins a les actuals l’evolució ha estat espectacular. Però el camí fins a arribar 
a la professionalització actual no ha estat fàcil. Sense una normativa exigent (i molts cops inclús sense cap 
normativa) al nostre estat, l’evolució s’ha basat en pals de cec, bàsicament en copiar solucions d’altres edificis a 
l’estranger, a vegades, bones còpies i a vegades solucions amb una ínfima qualitat on la similitud estètica no ha 
anat acompanyada d’un estudi exhaustiu des del punt de vista constructiu de la solució utilitzada. 

Aquesta evolució ha anat, en molts casos, lligada de la experiència de l’industrial encarregat de la realització dels 
treballs de fabricació i execució de la façana. Un industrial que si bé en molts casos ha aportat la seva saviesa 
contribuint a l’engrandiment del concepte de la bona construcció, ens altre casos s’ha aprofitat d’aquest 
desconeixement dels sistemes constructius dels murs cortina per a reduir costos a costa de reduir qualitat. Per 
sort, l’ampliació del coneixement dels professionals que intervenim als diferents estats durant la construcció 
d’un edifici, juntament amb una exigència de la normativa actual acord amb uns estàndards de qualitat adients, 
ha fet que aquest tipus d’industrial sigui minoritari al món del revestiment de les façanes avui dia. 

Durant aquest trajecte evolutiu s’han fet autèntiques aberracions energètiques, si bé aquestes no són únicament 
imputables a la manca de coneixement, sinó al fet que la nostra societat (en tots els seus sectors) no donava la 
suficient importància a detalls com podien ser el confort interior de l’edifici o l’estalvi econòmic i energètic a mig 
o llarg termini. Si més no qualsevol evolució dels materials emprats en aquest element de l’edifici sí que ha estat 
ràpidament utilitzada, tot i que en molts casos arribava amb posterioritat a  la solució constructiva, en lloc de 
arribar primer el producte i després la tècnica, com, per exemple, va passar amb els vidres amb capes de control 
solar, de baixa emissivitat o els perfils d’alumini amb ruptura de pont tèrmic. 

Avui dia, la construcció es troba en un moment molt delicat, en una situació social i econòmica molt difícil sense 
gaire (o nul·la) promoció immobiliària. Paral·lelament els sistemes constructius es troben en una constant 
evolució conceptual, no tant de funcionament estructural sinó de sostenibilitat. I el mur cortina, com a integrant 
de ple de la construcció actual, no podia estar-se fora d’aquests paradigmes: no es una solució constructiva de 
tancament econòmica i és una de les claus en la sostenibilitat i estalvi energètic de l’edifici. 

No ha estat necessari gaire temps perquè sorgeixin algunes opinions des de diferents àmbits de la societat que es 
plantegin si cal prioritzar al mateix nivell la lluita contra el canvi climàtic enfront la conjuntura econòmica actual.  
La resposta  hauria de ser afirmativa, atès que alguns indicadors macroeconòmics i de consum deixen entreveure 
que l’actual període de recessió és una bona oportunitat perquè la societat redueixi les emissions de gasos 
d’efecte d’hivernacle a l’atmosfera fruït de la menor demanda energètica i la necessitat d’innovar en el sector 
empresarial. 

El futur es planteja la construcció dels anomenats eco-edificis: edificis construïts segons criteris de sostenibilitat, 
és a dir, econòmicament viables, socialment integradors i ambientalment respectuosos, que siguin el punt de 
trobada i de convivència de les persones que hi treballen, amb la voluntat d'assegurar les millors condicions de 
treball i confort i, al mateix temps, representatius dels valors de la companyia. 

Per a tal fita s’hauria de prioritzar certs factors claus a l’hora de dissenyar la façana d’un edifici: 

-Màxim estalvi en el consum de recursos (materials, aigua i energia) i mínima generació de residus durant tot el 
seu cicle de vida: construcció, ús i funcionament, i deconstrucció. 

-Escollir els industrials, proveïdors i productes d’acord amb el compromís social i ambiental del promotor i en funció 
dels criteris de proximitat, sensibilitat sòcio-ambiental i disposició de productes i serveis amb ecoetiqueta 
homologada. 

-Integració en l'entorn urbà existent. 

-Adaptació a la climatologia local. 

-Creació d'un espai flexible que permeti la relació fàcil entre els llocs de treball, i que es pugui adaptar als canvis 
d'organització de l'empresa. 

-Concepció participativa, a partir del diàleg i l’intercanvi entre els professionals redactors dels projectes 
arquitectònics i d'instal·lacions i els futurs ocupants de l'edifici. 

I és bàsic, per aconseguir portar a terme aquests conceptes, que a la fase de la redacció dels projectes 
arquitectònics dels edificis el llenguatge del disseny habitual es complementi en tots els paràmetres tècnics i la 
enginyeria de detall preliminar necessària, per a que contribueixi a incrementar la transparència interpretativa entre 
totes les parts. En conseqüència, les Memòries Tècniques dels Projectes haurien d’aportar a més de la 
documentació usual del projecte, els anàlisis tècnics que avalen el disseny, conjuntament amb les decisions que 
justifiquen les conclusions. En aquests anàlisis s’haurien d’avaluar de forma sistemàtica les solucions més 
convenients en termes d’energia, confort, seguretat, durabilitat i ecològics, per poder realitzar una arquitectura 
exclusiva però atenta a les exigències sostenibles. 

Si bé als grans projectes ja comença a ser una situació habitual no ho es pas encara als edificis de menor pressupost, 
que són la gran part que ens trobem al nostre parc immobiliari. 
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ANNEX 

EDIFICI MediaTIC 

Any de construcció: 2007-2010 

Arquitectes: Enric Ruiz Geli (Cloud 9) 

Ús: Docent/Oficines/I+D 

Adreça: Roc Boronat, 117 (Barcelona) 

Reconeixements:   Menció honorífica del Premi Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya (2009) 
Menció especial del Premi FAD d’Arquitectura (2011) 
Millor edifici del Món pel World Architectural Festival (2011) 
Premi d’investigació (ex-aequo) de la XI Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo (2011) 
Premi Construcción Sostenible de Castilla i Lleó (2010) 
Premi ECCS "The European Convention for Constructional Steelwork" Annual Meeting & 

Congress (2009) 

 

Si bé les façanes de l’edifici MediaTIC no representen el paradigma dels tancaments amb vidre, i per això no està 
inclòs dintre de l’apartat corresponent d’aquest estudi, sí que he considerat incloure’l a un capítol Annex degut a 
la seva innovació tan material com conceptual del seu tancament, donant una major importància a aspectes com 
l’aprofitament energètic sobre l’aparença estètica, realitzant-se un estudi minuciós per aconseguir la seva fita: un 
edifici sostenible i respectuós amb el medi ambient. Potser un punt d’inflexió en les futures façanes dels edificis, 
segurament avui dia en stand by degut al moment actual de crisi econòmica. 

Vista general de l’edifici 

L’edifici MediaTIC va ser promogut per El Consorci de la Zona Franca y la societat 22@Barcelona. Situat al districte 
22@ de Barcelona, va ser concebut com a lloc de trobada per a empreses, institucions, professionals i ciutadans, 
nucli i punt d’unió entre els clústers Media i TIC (Tecnologies de la Informació i la Comunicació). 

Per l’arquitecte, l’edifici “és un catalitzador d’innovació de la performative architecture: el 
comportament/funcionament de l’edifici és el principi que guia el disseny”. L’edifici es va projectar amb la pretensió 
de ser una seu emblemàtica del món digital i un vehicle de difusió de les noves tecnologies, alhora de ser concebut 
com un espai cívic, socialment obert. 

L’edifici MediaTIC representa una arquitectura digital, que va ser construïda mitjançant processos digitals de CAD-
CAM que van permetre alhora, a través de l’ordinador, desenvolupar tots els aspectes del projecte: gràfics, tècnics, 
estructurals i energètics, d’una forma econòmica, ràpida, editable i fàcilment transmissible a altres equips de treball 
com els enginyers d’estructura, les fàbriques dels components o inclús al simple ciutadà. 

L’edifici presenta una forma de cub de 40 metres d’aresta, amb un planta baixa de gran altura i vuit plantes sobre 
rasant.  

Planta sisena 

 

L’estructura és un dels punts distintius d’aquest projecte. Es tracta d’un esquelet metàl·lic, amb elements verticals 
casi exclusivament a l’exterior, deixant amplíssims i diàfans espais per planta, amb un pati interior que travessa 
verticalment tot l’edifici. A partir de la planta baixa emergeix un volum principal format per quatre pòrtics principals, 
situats en sentit Sud-Oest Nord-Est, dos en façana i dos d’intermedis, amb una separació de 14 m entre ells. Aquests 
pòrtics, que formen un entramat metàl·lic situat a l’exterior de l’edifici i permeten deixar les plantes diàfanes, estan 
formats per una estructura principal amb una jàssera horitzontal que inclou l’espai de les dues plantes superiors. 
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L’estructura secundària la formen els diferents forjats formats per engraellats de bigues que pengen de les 
jàsseres superiors mitjançant tirants, funcionant l’estructura a tracció, a fi de reduir al màxim les càrregues en 
l’estructura i aconseguint que la planta baixa del Media-Tic quedés lliure de pilars i oberta al pas de vianants. Els 
forjats es van resoldre mitjançant xapes col·laborats recolzades sobre els perfils que formen les plantes. Els nuclis 
d’ascensors, serveis i locals tècnics es van col·locar als extrems. 

Axonomètrica de l’estructura metàl·lica 

Secció transversal de l’estructura de l’edifici 

Per al muntatge de l’estructura es va decidir utilitzar un sistema constructiu que consistia en l’elevació de les 
jàsseres superiors, que formen la coberta i les plantes vuitena i setena, mitjançant gats hidràulics. L’estructura de 
jàsseres es va muntar sobre una estructura de muntatge auxiliar a la planta baixa. La major part de l’estructura, 
però, va arribar a l’obra muntada des del taller. Amb aquest procediment es va reduir al mínim les soldadures a 
executar a l’obra, ja que les diferents peces que arriben a obra es van muntar mitjançant unions cargolades. 

Es van emprar vuit potents gats hidràulics per poder hissar al mateix temps fins a 39 metres d’altura aquestes grans 
gelosies que pesen un total de 672 tones. Cada gat hidràulic estirava d’un cable d’acer de 20 mm de diàmetre i 
suportava una càrrega màxima de 120 tones, amb una velocitat de pujada màxima de 1,5 m/hora i amb parades 
intermèdies per tal de poder revisar topogràficament el comportament de l’estructura i dels gats hidràulics. 

Fotografia durant els treballs d’hissat de l’estructura metàl·lica 

 

 

 

 

Vista de l’estructura metàl·lica muntada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografia de l’estructura principal acabada, amb els forjats executats 
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L’estructura va representar el 40% del pressupost de l’obra, quan normalment és d’un 25 o 30%, però va servir 
per donar una gran qualitat i funcionalitat a l’edifici. 

L’estructura vista, té a més altra particularitat: absorbeix la llum captada durant el dia i la desprèn a les nits, 
convertint-se en un element foto-luminescent.  

Primerament es va realitzar a la superfície de l’estructura un sorrejat abrasiu mitjançant sorra, procedint 
immediatament a l’aplicació d’una imprimació anticorrosiva d’alta qualitat. Aquests tractaments es van efectuar 
al taller. Un cop col·locada l’estructura es va realitzar un revestiment intumescent per a aplicar, a continuació, la 
pintura d’acabat. Per a optimitzar costos es va optar per fer dos tractaments diferenciats: una pintura 
bioluminescent, que és la que dóna la característica luminescent a l’estructura, i una pintura d’esmalt, per a les 
zones on no era necessària la propietat luminescent. 

La pintura bioluminescent, utilitzada als elements més representatius de l’estructura (jàsseres, pilars-tirants i 
l’estructura de la façana), es tracta d’una pintura a base de poliuretà alifàtic amb propietats foto-luminescents 
utilitzada normalment per a senyalitzacions d’emergència. En funció dels requeriments arquitectònics es van 
aplicar diferents gruixos (80 o 105micres). El tractament d’aquesta pintura va finalitzar amb una capa de vernís 
de poliuretà alifàtic d’alta resistència, transparent i estable a la intempèrie, aconseguint amb tot el procés una 
pintura que captés la llum solar i la desprengués durant la nit. 

Fotografia durant els treballs de pintat de l’estructura 

Es van realitzar diversos estudis, entre ells un estudi solar per cada façana amb la finalitat de guiar l’elecció de les 
solucions a adoptar, calculant l’energia solar segons la orientació de la façana. Les façanes orientades al Nord 
donaven un resultat de 2.000 w/hora i les orientades al Sud de 6.000 w/hora. Aquest diferencial del 300% va 
originar el fet de no utilitzar la mateixa solució per totes les façanes, resultant totes les façanes diferents: 

Resultats de l’estudi de radiació solar 

 

-Façana Roc Boronat (Nord-Est): Segons l’estudi solar aquesta façana només rep tres hores de Sol al dia, durant el 
matí, no considerant-se necessària la instal·lació d’un sistema de protecció solar extern. Per aquesta raó es va fer un 
tancament senzill amb doble envidrament, deixant vistos els pilars de l’edifici per l’exterior. 

Alçat de la façana del carrer Roc Boronat, amb orientació Nord-Est 
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Vista de la façana Roc Boronat acabada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secció vertical de la façana Roc Boronat 

Aquest tancament es va col·locar de terra a sostre i només porta perfils d’alumini per la banda superior i inferior, 
horitzontals, col·locant-se les peces de vidre a testa amb només un segellat vertical entre vidres. Les peces de vidre 
es van modular cada 1,50 m en amplada i estan composades per una lluna de 6 mm a l’exterior amb tractament 
Planistar de la casa Saint Gobain Glass, una càmera d’aire de 12 mm d’espessor i un laminar 5+5 mm incolor a 
l’interior, amb factor solar de 0,41 i un coeficient de transmissió tèrmica (U) de 1,6 W/m2K. Per l’interior es va 
disposar d’un sistema de protecció a base de cortines tipus screens.  

Vista d’un mòdul de vidre amb la junta entre vidres segellada amb silicona i la cortina interior baixada 

Horitzontalment entre peces de vidre, a l’alçada del cantell dels forjats, es va executar un ampit realitzat amb blocs 
de formigó, pintats exteriorment en color negre i amb l’aïllament tèrmic i una làmina impermeabilitzant per a evitar 
l’entrada d’aigua a l’interior de l’edifici, col·locats ocults per l’interior. 

Al centre, fotografia durant els treballs de col·locació del tancament de vidre, amb els ampits de blocs de formigó ja executats 
A la dreta, ampit acabat i pintat en color negre, amb el tancament de vidre ja executat 
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En el cas de la planta primera, de major alçada, la lluna exterior es va substituir per una de 8 mm d’espessor, 
col·locant a l’interior uns muntants de vidre laminar i trempat, garantint la transparència de la façana sense 
perfils metàl·lics verticals. 

A l’esquerra, vista interior del tancament de la façana Roc Boronat, planta tipus 
A la dreta, vista interior del tancament de vidre de la planta primera, amb les cartel·les de vidre 

Detall de la trobada d’una cartel·la de vidre amb el terra 

 

 

Vista exterior del tancament de vidre de la planta primera de la façana Roc Boronat 

-Façana Sancho de Ávila (Sud-Est): Aquesta façana rep sis hores diàries de Sol i, per aquesta raó, es va considerar la 
necessitat d’instal·lar un sistema de protecció solar extern basat en una doble pell, regulable, domòtica, 
estructuralment lleugera, de baix consum energètic i amb una gran eficàcia lumínica.  

Alçat de la façana del carrer Sancho de Ávila, amb orientació Sud-Est 

Vista de la façana Sancho de Ávila acabada 
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Secció vertical de la façana 
Sancho de Ávila 

Es va adoptar una solució amb un pell exterior d’un material amb filtre solar variable d’un material anomenat EFTE 
(Ethylene Tetrafluor Ethylene) en configuració diafragma, construïda amb tres làmines d’EFTE, amb pressió constant 
i circulació d’aire variable entre les càmeres. La pell d’EFTE es va disposar com a inflables que disposen de tres 
càmeres d’aire. Amb aquesta solució no només es millorava l’aïllament tèrmic sinó que també va permetre la 
creació d’ombres a través d’un sistema neumàtic. La primera capa és transparent i la segona i tercera capa disposen 
d’un patró de disseny invers que, en desinflar-se i ajuntar-se fan ombra creant una única capa opaca.  

Patró de disseny invers de la segona i tercera capa dels coixins 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seqüència de tancament dels coixins  
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La pell d’ETFE s’activa amb mecanismes pneumàtics gràcies a uns sensors luxímetres (104 unitats) que, en funció 
de l’energia solar existent i incident sobre la façana, activen automàticament i de manera autònoma els 
dispositius d’inflament i desinflament de les càmeres. Aquests luxímetres són energèticament autònoms. Només 
amb el moviment d’aire s’aconsegueix gestionar tota una façana, sense mecanismes industrials i amb uns 
resultats molt favorables i energèticament econòmics. 

A l’esquerra, luxímetre situat a la façana 
A la dreta, dispositiu encarregat de l’inflament/desinflament  dels coixins, situats sobre l’estructura metàl·lica a la part interior de la façana 

Primer de tot es van col·locar unes peces d’ancoratge en forma de flor sobre la banda exterior de l’estructura 
que serien les que, posteriorment, subjectarien els tubs estructurals de façana. A cada ancoratge estàndard li 
arribarien sis tubs, que seran els futurs suports dels coixins triangulars d’EFTE. Es van haver de dissenyar molts 
tipus d’ancoratges degut a les diferents formes que pren la façana. Aquest coixins es van fixar mitjançant altres 
ancoratges molt senzills, degut al poc pes que tenen. Tot el muntatge es va fer des de l’exterior, amb els operaris 
a sobre de plataformes elevadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge volumètrica de l’estructura exterior de suport dels coixins 

A l’esquerra, plànol de taller de l’ancoratge tipus de la fixació de l’estructura exterior de suport dels coixins 
A la dreta, diferents tipus d’ancoratge de l’estructura exterior de suport dels coixins 

Vista d’un ancoratge de l’estructura exterior col·locat a la façana, 
envoltat de coixins a dos terceres parts del seu voltant 

 

 

 

 

 

Instantània durant els treballs de muntatge de l’estructura de suport 
dels coixins 
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Ancoratges senzills de suport dels coixins 

Diverses fotografies durant els treballs de muntatge dels coixins 

 

 

No obstant, aquesta pell d’EFTE no és l’element de tancament de la façana, sinó l’element de regulació de 
l’aïllament. Així doncs, per l’interior i amb una separació de quatre metres es va realitzar un tancament amb 
vidre com l’executat a la façana Roc Boronat (Nord-Est), amb l’única excepció que el doble envidrament, en 
aquest cas, és totalment incolor, sense cap tractament tèrmic, amb uns coeficients de factor solar de 0,69 i de 
transmissió tèrmica de 2,8 W/m2K. 

Vista de les dues pells de la façana Sancho d’Àvila 

Els coixins no es van disposar a tota la façana, deixant alguns buits a la façana que permeten que les passarel·les 
entre les dues pells es converteixin en terrasses. Així mateix, els coixins tampoc es van col·locar en un únic pla: en 
determinades zones es van eliminar les passarel·les interiors, col·locant els coixins al pla de la pell interior, creant 
unes entrades a les façanes. 

Creació de terrasses entre les dues pells en zones sense coixins          Zones amb els coixins entrant fins al pla interior de la façana 

 

Al mateix temps es van fabricar coixins amb diferents característiques: colors de la serigrafia plata o verd, color de la 
làmina exterior blanca translúcida, transparent o verd, diferents diàmetres dels cercles de la impressió... 
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-Façana CAC (Sud-Oest): A aquesta façana, que també rep sis hores diàries de Sol, es va plantejar també amb un 
filtre solar d’EFTE, amb una solució anomenada lenticular, a base de dues làmines d’EFTE, que al seu interior 
s’omple, si es necessari, amb un núvol de nitrogen, mitjançant una xarxa de sensors de temperatura.  

Alçat de la façana CAC, amb orientació Sud-Oest 

Vista de la façana CAC acabada 

 

 

 

Secció vertical de la façana CAC 
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En aquest cas, és la densitat de l’aire la responsable de la funció de filtre solar, passant el factor solar de la façana 
de 0,35 a 0,15, molt per sota del 0,45 exigible pel Codi Tècnic de l’Edificació. El cost d’aquest mecanisme, que es 
va crear en una investigació amb proves en laboratori, es va elevar fins al 5% del total del pressupost.  

Isometria esquemàtica del sistema de control lumínic mitjançant el sistema boira a la façana CAC 

Vista de la façana des de l’interior de la planta 

Per aquesta façana no es van col·locar els tubs estructurals, de forma que les peces d’EFTE es van fixar directament 
sobre els ancoratges sortints dels forjats, mitjançant una subestructura d’acer galvanitzat tensada, resultant un gran 
coixí a tota la façana. Posteriorment a la col·locació de l’EFTE es van instal·lar els mecanismes que tracten el 
nitrogen i la resta de dispositius. 

Coixí d’EFTE a la façana CAC 

Anteriorment s’havia realitzar un tancament de vidre per l’interior, de la mateixa forma que a la façana del carrer 
Sancho de Ávila (Sud-Est), però amb distància entre pells molt inferior, essent les passarel·les únicament per 
manteniment. 

Fotografia durant els treballs de muntatge de la pell interior 
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Suport de la pell exterior i de la passarel·la entre pells 

 

 

 

Vista de la passarel·la entre pells 

 

 

 

Estructura tensada del coixí de la pell exterior 

 

Al mig de la façana es presenta un gran forat que comunica amb el pati interior de l’edifici, conformant-se 
aquestes plantes en forma de U. 

-Façana RNE (Nord-Oest): Aquesta façana presenta un tancament cec executat amb blocs de formigó alternat amb 
les instal·lacions d’ascensors i de les escales exteriors, juntament amb uns finestrals horitzontals per a il·luminar els 
banys i amb alguns mòduls de vidre (incolor) en un pla interior, com el de la resta de les façanes. A la banda exterior, 
a modus de pell es va col·locar una estructura metàl·lica secundària, molt semblant a la de la façana oposada 
(Sancho de Ávila), amb la funció de reforç a la pressió de vent. El tancament cec es va pintar de color negre per a 
emmagatzemar el màxim de radiació solar possible. 

Alçat de la façana RNE, amb orientació Nord-Oest 

Vista de la façana CAC acabada 
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Diferents seccions de la façana RNE 

Fotografia durant els treballs de aixecament dels murs cecs 

 

Ascensors i escales exteriors per la façana RNE  Vista dels tancaments reculats de vidre i finestrals horitzontals dels 
banys, a la façana RNE 
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Aquestes configuracions de les façanes ha ocasionat dos patents d’innovació, una per cada façana d’EFTE: la 
anomenada “Configuració ETFCE SDA” o diafragma, i l’anomenada “Configuració EFTE CAC” o boira. 

L’EFTE és un polímer (etilè – tetrafluoroetilè) amb les següents característiques: lleuger (espessor de 0,2 mm i 
densitat de 350 g/m2), coeficient ultraviolat del 85%, elàstic, resistent, antiadherent (fet que facilita la auto-
neteja), auto-combustible, fàcilment adaptable a qualsevol forma, i que no perd les seves característiques 
d’elasticitat, transparència (gairebé un 90%, més que el vidre transparent) i duresa amb el temps. El revestiment 
amb EFTE ha estat recentment homologat com a material constructiu, i l’aplicació al Media-TIC va suposar una 
innovació a les edificacions construïdes a l’estat espanyol. 

L’anàlisi del comportament de la pell d’EFTE implica els següents resultats: 

Factor solar de la façana Sancho de Ávila (Sud-Est): 
amb els coixins oberts: 0,35 
amb els coixins tancats: 0,25 

Factor solar de la façana CAC (Sud-Oest): 
amb els coixins sense nitrogen: 0,35 
amb els coixins amb nitrogen: 0,15 

Mitjançant aquestes dues façanes amb revestiment d’EFTE, que suposen 2.500 m2 de superfície, l’edifici 
aconsegueix un estalvi energètic del 20% en climatització respecte altres edificis similars i evitant el vessament a 
l’atmosfera de 114 tones de CO2 a l’any, obtenint l’edifici una Classe Energètica d’Eficiència tipus A, segons el 
Procediment bàsic per a la certificació d’eficiència energètica d’edificis de nova construcció del Reial Decret 
47/2007. 

Qualificació energètica de l’edifici 

La il·luminació del MediaTIC és un altre punt destacat aprofitat per la pell d’EFTE ja que permet el control dels 
guanys tèrmics maximitzant a la seva vegada l’entrada de llum natural. A més disposa d’una il·luminació artificial 
intel·ligent, amb més de tres-cents sensors que gestionen la il·luminació dels espais interns. A la gran entrada de la 
planta baixa es van instal·lar uns sensors de presència que regulen el consum segons la ocupació per part dels 
usuaris en cada moment. Els sensors de les façanes connectats a la il·luminació també estalvien energia evitant el 
consum dels primers tres metres de façana, com aconsella el Codi Tècnic de l’Edificació. 

Vista exterior nocturna de l’edifici 

Sensor de llum a l’interior de l’edifici al perímetre de les plantes per a evitar 
malbaratament de l’energia, segons CTE 

A la planta coberta es va col·locar una coberta enjardinada, juntament amb un sistema de plaques fotovoltaiques, 
que completen les característiques sostenibles de l’edifici. Així mateix, es va instal·lar una gòndola per a la neteja i 
manteniment de les façanes envidrades exteriors i del pati. 

Vista general de la planta coberta                Fotografia de la gòndola sobre el seu carril a la coberta enjardinada 

Tot el conjunt de l’edifici va tenir un cost d’obra de 23.000.000 € amb un rati de 1.200 €/m² de superfície 
horitzontal, molt lluny d’altres obres que se situen entre els 1.800 €/m² i els 2.200 €/m². Aquest cost tant competitiu 
es va aconseguir degut  a l’estalvi econòmic produït gràcies a la reducció del pes de l’edifici, amb un pes mitjà de la 
façana de només 49,20 kg/m2 (de façana). 
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	TFC-1
	PREFACI
	Quan ja fa gairebé catorze anys vaig acabar de cursar les assignatures corresponents als estudis d’Arquitectura Tècnica vaig decidir provar sort al món professional, anant a parar al sector de les façanes lleugeres i, més concretament, dels murs corti...
	Justament vaig començar en un moment on el sector de la construcció, com pràcticament tots els sectors de la societat, gaudia d’una molt bona salut, amb un imparable ascens del seu parc immobiliari i amb una situació  econòmica favorable que permetia ...
	Aquesta situació laboral, de la mateixa manera que era gratificant en tots els sectors, també escurçava les possibilitats d’acabar els estudis amb la realització del Projecte de Final de Carrera, convertint-se en un compte pendent.
	El moment actual difereix molt del abans comentat, però com diu el refrany castellà “No hay mal que por bien no venga” o la dita catalana “D'un gran mal surt un gran bé” aquesta situació m’ha permès el que durant anys trontollava pel meu cap, acabar l...
	Fer aquest pas després de tants anys de sortir de l’escola no ha estat fàcil. La meva situació familiar, amb noves càrregues (i per molts anys!), juntament amb la obligatorietat de l’adaptació de dos Plans d’Estudi, no ha estat, per això, suficient im...
	Llavors va arribar el moment de decidir quina proposta presentar com a Projecte. No va ser gens difícil. Tenia clar que la temàtica abordaria el sector de les façanes de vidre i que la meva intenció era la de reflectir la veritable situació del sector...
	Un cop reunit amb el meu tutor, que em va posar en el camí de la que finalment seria la proposta final, vaig pensar que quina millor forma de realitzar el projecte si, a més, tractava de plasmar-ho amb edificis del nostre entorn, dels que veiem cada d...
	Pot ser en un principi la proposta em va semblar fins i tot agosarada a mi (s’estudien trenta nou edificis!) però un cop començat el treball de recerca va ser una tasca apassionant, que espero que gaudiu durant la seva lectura i confio que us serveixi...
	INTRODUCCIÓ
	L’objectiu d’aquest estudi es pot simplificar bàsicament en dos punts. Per una banda situar cada edifici, amb el seu corresponent tipus de tancament i sistema constructiu, en el seu context històric. Per una altra banda,  ens ha de servir com a pauta ...
	S’ha intentat que els edificis presents a aquest projecte siguin representatius de la ciutat, ja fos per la innovació del sistema constructiu o dels materials que conformen la façana, pel moment històric de la seva construcció, per la seva situació ge...
	L’interessant d’aquest projecte (sota el meu parer) és que a cada obra s’ha profunditzat en diferents aspectes que són el que la van fer interessant per aquest estudi, en cap cas s’ha intentat fer un quadre comparatiu entre els diferents edificis: hi ...
	Per a la realització d’aquest projecte ha estat necessària una àmplia i extensa recerca de material: llibres especialitzats, reportatges a revistes arquitectòniques, publicacions per part d’industrials, visites a arquitectes (o als seus familiars en c...
	1 ASPECTES GENERALS DEL MUR CORTINA
	1.1 HISTÒRIA I EVOLUCIÓ AL MÓN

	Generalment s’entén per mur cortina un tancament lleuger, predominantment de vidre, que es fixa i penja als successius forjats d’un edifici, capaç de suportar la pressió del vent, les càrregues interiors i el seu propi pes, transmès directament a l’es...
	Mentre que aquesta definició correspon a una forma concreta de tancament, generalitzada fa uns anys, la seva evolució posterior ha ocasionat que avui dia s’agrupin baix el terme de mur cortina conceptes molt diferents, des de façanes senzilles fins a ...
	I per a arribar a aquest moment evolutiu del mur cortina, amb múltiples solucions, el camí ha estat llarg, força llarg, com ens mostra la pròpia història de l’arquitectura.
	La superfície de la façana ha estat concebuda per protegir-nos dels fenòmens naturals. Però la façana d’un edifici no només ens permet tenir aquesta barrera sinó també un filtre envers els fenòmens socials, com són la privacitat, la seguretat davant l...
	Tot i això, del concepte de confort del medi habitacle que tenien els homes del Neolític, quan construïen les seves cabanes de fusta, al de l’època actual, no és necessari recalcar que hi ha un abisme. No obstant, aquells van ser els primers construct...
	Buscant un millor confort va pastar fang i el va barrejar amb la fullaraca i les branques; evitant així l’entrada d’aire, va realitzar el primer segellat de la seva façana. Aquest tipus de panells li resguardava dels suaus vents i  de les indiscretes ...
	Així doncs, des d’una visió antropològica l’arquitectura correspon, després de la vestimenta, a una segona pell capaç de crear una major protecció climàtica i un àmbit de privacitat. La traducció que van fer altres poblats primitius d’aquesta necessit...
	Els forts vents, els animals salvatges i els guerrers d’altres tribus, així com el desig d’una major durada de l’edificació, van decidir a l’home a reforçar encara més la seva morada, i així va ser com per realitzar unes façanes més sòlides va haver d...
	Habitatge del període Neolític, amb façanes de branques entrellaçades
	Habitatge prehistòric amb les façanes estanquitzades amb fang
	Tenda tuareg revestida amb una lona de pell de cabra
	Des del Mègaron de Sòcrates, al segle V abans de Crist, a l’antiga Grècia s’ha buscat controlar els beneficis i problemes que ens porta el Sol.
	També a les construccions àrabs trobem els principis clau de les solucions per mitjà de filtres, essent el control del Sol i de l’aire a les seves construccions solucions ben estudiades durant l’evolució de la seva arquitectura.
	L’evolució de la façana a l’edificació ha estat, doncs, una constant cerca de dominar el nostre entorn i els seus fenòmens naturals. Però no seria fins a les construccions gòtiques on es va intuir de nou aquella analogia biomòrfica que separa les func...
	Va tornar a desaparèixer aquest estil i fins el segle XIX no va tornar, però a aquest impàs de temps es va fer el projecte del primer gratacels del món per l’arquitecte francès Jacques Perret el 1601, tot i que aquest edifici mai es construiria.
	Amb l’arribada del moviment Nou Gòtic, el segle XIX, es tornaria a replantejar el fet de separar estructura i façana en poder comptar amb un nou material, el ferro, que permetia assolir llums majors amb unes estructures que s’aprimen. Es van succeir u...
	Mègaron de Sòcrates
	Similitud entre el Burca, vestit tradicional afganès i el revestiment d’alguns tancaments àrabs, en aquest exemple a l’Alhambra de Granada
	Amplis finestrals a les façanes gòtiques, alliberades de la funció estructural Gratacels mai construït, projectat per Jacques Perret el 1601
	Els murs van desaparèixer com a tals, per a convertir-se en retícules formades per bigues i suports que propicien l’idea de crear façanes lleugeres. El primer gran exemple va ser el Crystal Palace de Joseph Paxton, a Hyde Park per a l’Exposició de Lon...
	Al mateix temps, a Estats Units van néixer les primeres estructures portants de ferro, que van permetre obrir al mateix temps les parets exteriors amb finestres de superfície gran amb marcs de metall. Aquest tipus de estructures només es van fer servi...
	El 1885 es va edificar a Chicago el Home Insurance Building de William Le Baron Jenney, edifici considerat el primer gratacels de la història de l’Arquitectura, amb deu plantes d’alçada construït amb estructura metàl lica però al mateix temps ocultada...
	Crystal Palace a Hyde Park, de Joseph Paxton
	Home Insurance Building de William Le Baron Jenney, Chicago, 1885
	A Europa es va continuar pensant que les estructures metàl liques només eren adients pels edificis industrials, i un exemple d’això es representa a la Tour Eiffel, a París, aixecada el 1889. Aquesta estructura metàl lica va ser definida pels intel lec...
	A finals del segle XIX aquesta arquitectura ja començava  a normalitzar-se amb edificacions com el Reliance Building, de Burnham & Root (1890), gratacels de quinze pisos a Chicago, i amb edificis de grans magatzems, com els Roosevelt Stores en Broadwa...
	Reliance Building, de Burnham & Root, Chicago, 1890
	Roosevelt Stores, Nova York, 1893                                                                Grans Magatzems Jelmoli, Zuric , 1898
	Grans Magatzems Hermann Tietz, Berlín , 1900
	Durant el segle XIX, en plena Revolució Industrial, es va iniciar també el desenvolupament del formigó armat, tècnica constructiva que va permetre, de la mateixa forma que les estructures de ferro, alliberar les façanes del seu rol històric de parets...
	El PSFS Building (Filadèlfia, 1932) i el complex del Rockefeller Center (Nova York, 1933) van aconseguir alliberar-se de l’estil clàssic. La carcassa metàl lica i els perfils d’acer prefabricats portaven aquestes realitzacions a un nivell d’excel lènc...
	Així doncs, l’estil internacional, herència de l’escola de la Bauhaus a Alemanya –amb Mies Van der Rohe com una de les figures més il lustres-, va donar lloc als Estats Units a una arquitectura racional i funcionalista, lliure de qualsevol ornamentaci...
	Al 1939 Le Corbusier va presentar un projecte de cases amb el que ell deia “muntatge en sec”, corrent compartida pel constructor-arquitecte Jean Prouvé, que durant els anys 40 i 50 va construir façanes amb xapa plegada, panells de fusta, panells d’esp...
	Als EEUU hi va haver un recorregut paral lel al d’aquestes investigacions europees, construint-se cases al primer quart de segle amb façanes de panells de doble vidre –transparents i opacs-, taulers aïllants de xapa d’alumini ondulat i paper amb brea,...
	La creativitat dels mestres europeus com Gropius, Mies Van der Rohe y Le Corbusier, estimulada pels nous materials que la tecnologia aportava, va conformar les bases del Moviment Modern en l’Arquitectura, contribuint d’una forma molt determinant i def...
	No obstant, les façanes lleugeres van sorgir amb la necessitat de permetre la màxima il luminació natural a l’interior dels edificis, essent el vidre, per les seves característiques intrínseques de transparència, l’element de replè destacat a les faça...
	La dècada dels 50 es va caracteritzar per l’auge dels grans edificis que, amb les seves façanes de vidre tintat, es van construir a totes les ciutats americanes i a les europees més actives comercialment. Va ser un moment d’una forta expansió econòmic...
	PSFS Building, Filadèlfia, 1932                                                                          Rockefeller Center, Nova York, 1933
	Lever House de S.O.M., Nova York, 1952                                          Seagram de Mies van der Rohe i Philip Johnson, Nova York 1958
	Des de llavors el mur cortina s’identifica amb l’espai del treball i amb ell neix un tipus particular d’edifici que es repetirà per tot el món: un espai continu entorn a un nucli central estructural i de distribució de serveis, plenament condicionat, ...
	Aquesta arquitectura es va propagar des de Nova York a la resta del món, i amb ella el mur cortina, que va començar una evolució tècnica imparable, incorporant nous materials i tecnologies molts cops nascudes a altres sectors, com l’automoció o l’aero...
	L’alumini s’havia descobert el 1808, essent en aquell moment tan car com l’or o el platí. No és fins el 1854 que es va produir l’alumini industrialment, caient el seu preu fins un 90% en els deu anys següents. Però és a la segona meitat del segle XX q...
	Paral lelament a l’estat espanyol als anys posteriors a la Guerra Civil era del tot impossible construir amb ferro, i molt menys amb alumini. La indústria es trobava del tot desmantellada i era el medi rural el proposat pel Nou Règim com a alternativa...
	Cap als anys 60 el mur cortina ja era un producte de sèrie que no permetia masses variacions: eren els sistemes complerts de muntant i travesser formant malles modulars i prefabricades, amb perfils d’extrusió de complexa geometria, basades en sistemes...
	A les primeres façanes lleugeres es posava més èmfasi en la composició del disseny, atenent a raons formals en relació al propi edifici, bé a la seva funció i/o entorn urbanístic, més que no pas a les prestacions tècniques. Però en aquest moment del s...
	Amb aquest tipus de façanes es van començar a manifestar problemes per la falta d’aïllament tèrmic del vidre: grans pèrdues de calor, condensacions i sensació de “paret freda”, agreujat amb un problema acústic degut a la contaminació acústica de les g...
	El mateix Le Corbusier ja es va trobar amb les dificultats tècniques que presentava la construcció amb vidre i va proposar la col locació de brise-soleils (para-sols) com a elements imprescindibles per a eliminar els problemes de assolellament dels mu...
	Para-sols a la façana del Ministeri d'Educació Nacional i Salut Pública de Le Corbusier, Rio de Janeiro, 1945
	A finals dels anys 70 i principis dels 80 es va incrementar l’ús de façanes amb ventilació mecànica, on el seu objectiu fonamental era reduir les pèrdues d’energia per transmissió a l’hivern i minimitzar els guanys solars a l’estiu. La seva evolució v...
	Al mateix temps, entre el 1975 i 1980 van aparèixer els primers perfils d’alumini amb ruptura de pont tèrmic. Davant de la millora del coeficient de transmissió tèrmica amb els dobles envidraments, on els vidres podent tenir un coeficient de 2,7 kcal/...
	Es va obrir pas a un concepte espacial més complex, caracteritzat per la incorporació d’atris i patis també envidrats que tancaven àrees comercials i grans vestíbuls. Els tancaments no es limitaven ja a les façanes envidrades, i l’arquitectura resolia...
	El problema del balanç energètic, gairebé obviat els anys anteriors, va passar a primer pla, motivat en part per la Crisi del Petroli dels anys 70, i el control solar i la relació amb els sistemes d’instal lacions són els aspectes que determinen les n...
	La indústria avança notablement amb el desenvolupament dels vidres temperats, laminars i de baixa emissivitat, i amb el augment espectacular dels formats estàndards aplicables. Com a conseqüència es pot aconseguir més transparència, més llum natural, ...
	Continuava el dogma que l’arquitectura no necessitava cap ornamentació, essent l’envoltant pràcticament un pur embalatge, separat de l’edifici. És en aquests moments quan comença un nou corrent on l’arquitectura es veu com “un acte de comunicació, no ...
	També a finals dels 80 es van desenvolupar sistemes de fixació dels vidres que superaven la dictadura de l’alumini d’extrusió, com les silicones anomenades estructurals (concebudes a mitjans dels anys 60 als Estats Units), l’ancoratge del vidre mitjan...
	Norman Foster ja havia fet un intent de façana sense perfileria, només amb vidre, el 1975 a l’Edifici d’oficines Willis Faber & Dumas a Ipswich (Regne Unit), amb els vidres amb tonalitat gris com a control solar.
	Posteriorment seria l’arquitecte Rice Francis Ritchie, a la Ciutat de les Ciències i de la Indústria de París, el 1986, qui va fer una façana amb vidre estructural suspès sobre una estructura tensada, obtenint així la major transparència possible.
	Al mateix temps va augmentar també el nivell d’industrialització, generalitzant-se l’acoblament de grans mòduls prefabricats lleugers, el que va permetre incorporar tècniques i solucions més complexes, augmentant així el rendiment de la posada en obra...
	Per altra banda també es va realitzar un gran esforç de consens normatiu en els països industrialitzats, permetent que la concepció i disseny d’una façana partint de la base de que la pell o pells que la conformaven podien i havien d’actuar d’una form...
	A partir dels anys 90 les façanes lleugeres de doble pell representen la màxima expressió de l’evolució en arquitectura de façanes. La complexitat del sistema es deu a la combinació de múltiples capes de transparència i reflexió, amb elements de contr...
	Norman Foster va realitzar el 1992 el Business Promotion Centre a Duisburg (Alemanya), on el mur cortina estava composat per dos pells de vidre, essent la pell exterior amb vidres abotonats i amb una cortina a la càmera de lamel les d’alumini perforat...
	Edifici d’oficines Willis Faber & Dumas de Norman Foster, Ipswich (Regne Unit), 1975
	Ciutat de les Ciències i de la Indústria de París, de Rice Francis Ritchie, 1986                      Business Promotion Centre de Norman Foster, Duisburg (Alemanya), 1992
	El 1985 ja s’havia descobert el forat en la capa d’ozó, però no va ser fins el 1997 que es va aprovar el protocol de Kyoto, contenint els compromisos concrets dels països industrialitzats per a la reducció de les seves emissions de gasos d’efecte hive...
	La façana ja aclapara tanta importància a cada edifici que, des de l’inici dels projectes, s’integren específicament dintre d’aquest, juntament amb el sistema estructural i la climatització.
	Avui l’atenció als problemes bioclimàtics està fent retornar al primer pla el problema de l’energia: esdevenir una arquitectura reduint el consum d’energia i la contaminació. I les façanes tenen molt a dir: construcció sense ponts tèrmics, perfils d’a...
	Actualment coincidim en un moment on ens hem adonat del dany que li podem estar fent al planeta, juntament amb una greu crisi econòmica i un possible final d’una etapa d’excessos, entre ells els arquitectònics. Aquest panorama no ens ha agafat prepara...
	És per això que aquest moment ens ha de servir de reflexió per abordar la construcció futura. Sembla que hi ha unanimitat respecte un tema: la sostenibilitat.
	1.2 EVOLUCIÓ DE LES NECESSITATS

	Des del punt de vista de les prestacions, la principal raó de ser del mur cortina és evidentment la d’augmentar al màxim la il luminació natural i la contemplació del paisatge i, des dels seus inicis, és la transparència d’aquest tancament la que just...
	El primer problema que esdevé és que el tancament, al mateix temps, també és transparent a les radiacions tèrmiques.
	Mur cortina de la Bauhaus de Gropius (1926, Dessau, Alemanya), amb tota la façana amb vidre transparent
	En segona instància, i com a conseqüència de l’associació entre mur cortina i climatització mecànica, des dels primers murs cortina va predominar la tendència a construir-los sense elements practicables. La ventilació natural ocasional desequilibrava ...
	Un altre problema afegit al mur cortina responia a la propagació del foc en cas d’incendi per la façana. Gairebé tots els materials lleugers típics del mur cortina es fonen i es trenquen a temperatures relativament baixes –l’alumini als 400 segons ja ...
	Un altre punt a tenir en compte en les façanes de mur cortina respon al seu manteniment i neteja. El mur cortina és un element complex, i el problema de la seva conservació és important. Així mateix la neteja es feia indispensable en ser una façana ge...
	Incendi de l’edifici Windsor a Madrid el 2005
	Treballs de neteja de la façana d’un edifici sense estudi previ de les seves necessitats
	Aquests aspectes anteriorment esmentats s’han anat solucionant durant l’evolució del mur cortina. A més, el mur cortina ha de respondre també a la satisfacció de les exigències de comoditat de l’usuari a l’interior de l’edifici. Els requisits bàsics d...
	El mur cortina ha sofert una evolució espectacular a l’últim quart de segle i el ritme d’innovació és frenètic. Aquest canvi es deu al necessari augment d’escala i complexitat funcional dels edificis i, en certa manera, és exponent dels canvis que s’e...
	A més, la seva influència a les prestacions de l’edifici és amplíssima, requerint un estudi individualitzat de les zones de l’edifici i, en especial, dels llocs de treball, plantejant-se totes les variables del confort, inclús la participació de l’usu...
	Degut als creixents costos de la mà d’obra i del personal especialitzat que són necessaris, els criteris de facilitat de muntatge i posada en obra, manteniment, reparabilitat, durabilitat i qualitat són determinants durant el disseny. Les normatives, ...
	En l’àmbit de la construcció es parla d’arquitectura bioclimàtica, biotectura, bioconstrucció, etc. De fet, la eficiència energètica a l’edificació és des de fa anys objectiu de nombroses iniciatives, que inclouen tot el cicle de vida de l’edifici. A ...
	Diagrama del cicle de vida a la construcció
	La generació d’energia és un altre punt de gran importància actual que pot integrar-se entre les característiques d’un mur cortina. L’ús de panells fotovoltaics en la configuració de la pell de l’edifici s’està estenent. La integració arquitectònica a...
	Pel que fa a la il luminació dels edificis, fins fa poc s’havia profunditat sobre l’arquitectura transparent durant el dia, ensenyant-nos altre cara durant el seu ús nocturn, bàsicament mostrant-nos el seu interior mitjançant la seva il luminació inte...
	Façana de la Seu de RBA Editores a Barcelona, amb els para-sols composats per plaques fotovoltaiques
	Il luminació nocturna mitjançant leds de la Torre Agbar de Barcelona
	Com a resum es podria concretar que avui dia un mur cortina ha de complir les següents exigències bàsiques:
	-Confort higrotèrmic: els murs cortina han de disposar d’elements de ruptura de pont tèrmic que evitin les deficiències locals d’aïllament, aconseguint al mateix cop una disminució de l’efecte de “paret freda”. Així mateix els perfils buits utilitzats...
	Aconseguir ventilació natural controlada per l’usuari és un objectiu desitjable. En conseqüència, els sistemes incorporen finestres, generalment projectants cap a l’exterior. El funcionament adequat de la climatització apunta cap a sistemes més flexib...
	-Confort acústic: l’aïllament acústic s’està convertint en una de les exigències més destacades de l’edifici donat que contribueix de manera important a garantir el nivell de confort adequat a l’interior d’una edificació.
	-Confort lumínic: la gran quantitat de vidre d’un mur cortina incideix en dos aspectes principals a considerar, la gran quantitat de llum exterior que penetra a l’interior de l’edifici i la brillantor dels materials que composen la façana.
	-Confort al tacte: el mur cortina ofereix des de l’exterior una superfície llisa i brillant, sense arestes de tall, poc sensible als sorolls per impacte i de fricció. També des de l’interior el vidre ofereix un comportament tàctil continu, només pauta...
	-Seguretat per la salut: tant el vidre com l’alumini, principals materials d’un mur cortina, són materials no porosos, totalment asèptics, que no causen al lèrgies ni poden ser biòtops per a la proliferació de gèrmens.
	-Seguretat al foc: La seguretat contra el foc té una incidència cada dia més important en el disseny dels edificis sigui quin sigui el seu ús, i és prioritari establir des del començament del projecte una estratègia global de protecció, en la que el t...
	A l’esquerra, croquis corresponent a un sistema de façana ventilada de doble pell amb finestres a la pell interior. A la dreta, propagació del foc per una façana i ubicació de la sectorització entre plantes de la façana
	-Seguretat a la descarrega elèctrica: les façanes lleugeres contenen abundants elements metàl lics, interconnectats entre si i amb la resta de l’estructura. El vent, els canvis de temperatura i el contacte amb instal lacions elèctriques poden arribar ...
	-Seguretat estructural: el mur cortina és, per la naturalesa dels seus materials i per la seva configuració, autoportant i, per tant, deu suportar, generalment, el seu propi pes i també les accions del vent. A més, també està afectat per les fletxes i...
	Croquis del comportament estructural del mur cortina
	-Seguretat al robatori: a les zones de la façana fàcilment accessibles des del carrer o edificis propers no s’ha de desconsiderar la possibilitat de ser penetrada amb la intenció del robatori. Les alternatives més comuns consisteixen en augmentar la r...
	Croquis de muntatge del sistema anti-efracció de la sèrie Viss TV de la casa Jansen
	-Seguretat a la penetració d’aire i aigua: el mur cortina presenta una gran quantitat de juntes que confien la seva estanqueïtat a l’ús de perfils de goma i d’elements d’estanqueïtat. La qualitat d’aquests productes no només ha d’estar acord amb la de...
	Croquis dels elements d’estanqueïtat a l’aire i a l’aigua en un sistema clàssic de mur cortina
	-Compatibilitat dels materials: una façana lleugera ha de comportar-se com un tot coherent en si mateix. Això exigeix una compatibilitat química i física entre els seus components. Aquestes façanes, per la seva composició i lleugeresa, estan exposades...
	-Desmuntabilitat: per raons de reciclatge, de manteniment, de reutilització, de flexibilitat, etc., els elements que constitueixin les façanes lleugeres es podrien desmuntar i, posteriorment, recol locar amb el màxim aprofitament del material i la mín...
	-Registrabilitat: molts cops els murs cortina allotgen zones de pas d’instal lacions importants, com ara la climatització. Aquestes instal lacions han de ser fàcilment accessibles per a la seva reparació i modificació a través de registres disposats a...
	-Durabilitat: la durabilitat de cada producte, el manteniment dels sistemes de protecció i l’agressivitat de l’entorn són aspectes a no desconsiderar i que el propietari de l’edifici ha de conèixer per programar la seva inversió. Determinades solucion...
	-Eliminació de residus: la classificació de residus i el seu reciclatge és molt dificultosa si es realitza a peu d’obra, però molt més eficient si es produeix en taller, com és el cas del mur cortina.
	Aplec d’alumini per reciclar
	-Llarg cicle de vida: cada cop més, les tecnologies no han de valorar-se únicament pel seu cost econòmic d’adquisició, sinó també pels seus costos globals. Molts d’aquests romanen ocults al consumidor. L’anàlisi del cicle de vida (ACV) hauria de perme...
	-Mínim impacte ambiental: durant la fase de projecte no s’ha de desconsiderar que cada tipus de façana, segons la seva capacitat d’absorció de la humitat, absorció del soroll o capacitat de reflexió de la llum, afecti les variables que representen les...
	1.3 MATERIALS

	La recerca de l'eficiència energètica que ha esdevingut en part per la crisi del petroli i l'anhel per la disminució de la contaminació ambiental, ha fet que la construcció, a la qual es dóna el 40% del consum d'energia mundial i que a més produeix el...
	L'element arquitectònic en què més s'està investigant per aconseguir bons resultats en termes d'eficiència energètica és la façana, ja que d’aquesta depenen les condicions de l'interior de l'edifici, i per tant de les exigències energètiques que neces...
	En l'evolució dels elements de control solar podem veure una gran varietat de materials i productes. D'una banda hi ha els que s'han aplicat a les edificacions comunes, com són les gelosies, stores, brise-soleil, persianes, etc. D'altra banda trobem r...
	Tot i aquest ventall de materials, bàsicament els més utilitzats als murs cortina són l’alumini, l’acer i el vidre, que comentarem a continuació.
	1.3.1 PERFILS D’ALUMINI

	Per l’arquitectura, les característiques més importants de l’alumini són la seva lleugeresa, la seva resistència a la corrosió i la seva possibilitat d’extrusió. Aquestes tres característiques el fan especialment apte pel recobriment de façanes i cobe...
	L'alumini és el tercer element més abundant al nostre planeta, constituint aproximadament el 8% de la composició de la superfície terrestre. Únicament l'oxigen i el silici són elements més abundants que l'alumini. Actualment cap altre metall està sent...
	El mineral del qual s'extreu l'alumini rep el nom de bauxita i ha estat trobat a la totalitat dels continents. Les reserves mundials conegudes s'estimen en més de 40.000 milions de tones de mineral. En termes quantitatius, cal deixar clar que per obte...
	L’alumini presenta unes evidents avantatges que el fan un material molt important per a l’execució dels murs cortina:
	-lleugeresa: pesa tres cops menys que el ferro i, a més, els perfils poden tenir espessors més reduïts, amb el conseqüent estalvi de massa;
	-resistent als agents atmosfèrics: l’alumini i la major part dels seus aliatges no es corroeix. En el cas de fer-ho és en petita quantitat donat que en el seu procés d’oxidació s’autoprotegeix per mitjà de la pròpia capa o làmina estable d’alúmina que...
	-plasticitat i formabilitat: pot ser sotmès a diversos tipus de transformacions plàstiques, com per exemple el plegat, a més de poder elaborar-se en diferents tipus de fosa, extrusió, laminat, etc.
	Al llenguatge de la construcció se sol aplicar la paraula alumini en sentit genèric per a designar un metall amb base d’alumini, és a dir, un aliatge d’alumini. En el cas de les façanes lleugeres només s’utilitza la sèrie 6000 i més concretament l’ali...
	Diferents aliatges d’alumini utilitzats a la construcció
	El procés industrial per a la fabricació de perfils d’alumini consta, a grans trets, de dos fases: la fosa i l’extrusió.
	-Fosa: Correspon a la labor de fabricació del material base. La obtenció dels diversos aliatges d’alumini s’efectua a la fosa mitjançant fusió de lingots d’alumini pur, d’aliatges d’alumini (Al), Magnesi (Mg) i Silici (Si), i de ferralla d’alumini pro...
	Aplec de totxos d’alumini
	-Extrusió: Correspon a la comesa de fabricació del propi perfil. L’extrusió de l’alumini és un procediment de conformació per deformació plàstica. Consisteix en comprimir amb un pistó, un totxo d’alumini prèviament escalfat fins una temperatura pròxim...
	Fases de l’extrusió d’alumini
	L'alumini és un material que té una gran afinitat amb l'oxigen. Per això, en estar en contacte de forma continua i directa amb l'oxigen atmosfèric, s’autorecobreix d'una capa natural i contínua d'òxid d'alumini, que en la majoria dels casos és capaç d...
	No obstant això, aquesta oxidació natural de l'alumini no proporciona una capa superficial amb garanties adequades per al seu ús arquitectònic exterior en llocs exposats, on l'aparença juntament amb la resistència a l'abrasió, la corrosió i l'erosió s...
	-Anoditzat: L'oxidació anòdica o procés d'anoditzat és un tractament electrolític destinat a produir acceleradament capes d'òxid de major espessor, uniformitat, estabilitat i estructures de les que ja es formarien espontàniament a la superfície de l'a...
	Diferents mostres de perfils anoditzats en diversos colors
	-Lacat: Consisteix en protegir la superfície dels perfils d’alumini amb una capa de pintura aplicada, be sigui en pols o líquida. La pintura en pols, la més comú, s’aplica polvoritzant un pols de resina que es deposita electrostàticament fins a obteni...
	Carta RAL de colors disponibles per lacar alumini
	1.3.2 PERFILS D’ACER

	L’element essencial de tot acer és el ferro. Aquest metall de transició és el quart element més abundant a l’escorça terrestre, representant un 4,3%, i entre els metalls només l’alumini és més abundant.
	L’acer és l’aliatge de ferro més conegut. És un aliatge de ferro i carbono, juntament amb altres elements secundaris. És també perfectament reciclable i, actualment, la recuperació de l’acer ja fet servir és una opció utilitzada diàriament.
	Hi ha diferents formes de crear perfils d’acer:
	-laminació en calent: és el sistema emprat per perfils estructurals (IPN, UPN, HEB, etc.). Es realitza en un tren de laminat partint de totxos d’acer, que després de ser escalfats en un forn passen al tren de laminat on, per l’acció d’uns cilindres, e...
	Exemple de tren de laminació en calent per a obtenció de bobines de ferro
	Exemple d’obtenció d’un perfil en passar pels cilindres del tren de laminació
	-laminació en fred: amb aquest sistema s’obtenen tubs d’acer i d’acer inoxidable, tant amb formes senzilles com amb formes més complexes. El sistema de laminació en fred es realitza partint d’un fleix d’acer o acer inoxidable, fabricat mitjançant lami...
	Exemple d’obtenció d’un perfil en passar pels rodets
	Perfils conformats en fred
	-estirat: és un procés que es realitza fent passar el material a través d’orificis calibrats denominats fileres i que tenen la forma negativa del perfil a fabricar. Es parteix d’un tub circular conformat per altres processos amb el mateix perímetre qu...
	Secció d’una filera en la fabricació d’un tub de diàmetre més petit que l’inicial
	A causa de la facilitat que té l'acer per oxidar-se quan entra en contacte amb l'atmosfera o amb l'aigua, és necessari i convenient protegir la superfície dels components d'acer per protegir-los de l'oxidació i corrosió. Alguns dels tractaments superf...
	Galvanitzat en calent: l’element d’acer es submergeix en un bany de zinc a temperatura entre els 450 i 500 C durant un temps molt curt, suficient per a la producció de una reacció química entre el ferro i el zinc, essent assecats per làmines d’aire am...
	Zincat en fred: és un tractament superficial antioxidant per procés electrolític o mecànic a què se sotmet a diferents components metàl lics. Els elements d’acer es submergeixen a unes cisternes de zinc a baixa temperatura. A aquestes cisternes el zin...
	Pintura: usat especialment en estructures, s’ha de tenir sempre present que la pel lícula seca d’una pintura és, en major o menor mida, microporosa, pel que sempre deixarà passar una mica d’aire i humitat, pel que serà necessari augmentar l’espessor d...
	Lacat: d’igual forma que amb els perfils d’alumini el ferro pot ser lacat mitjançant pintura en pols o pintura líquida.
	1.3.3 VIDRE

	És l’element bàsic dels murs cortina, per permetre el pas d’il luminació natural a l’interior dels edificis. La diversitat de possibilitats d’aquest material fa que avui dia puguin combinar-se prestacions i aparences molt diverses. Per altra banda, de...
	El vidre utilitzat a l’edificació s’obté d’un forn de fusió i es denomina vidre recuit. El recuit del vidre és un procés de refredament controlat de la massa del vidre un cop conformada en espessor i amplada que permet la relaxació de tensions evitant...
	-Vidre flotat: és el vidre que s’obté per procediment de flotació sobre un bany d’estany i amb l’altre cara polida al foc. El vidre en estat plàstic, per diferencia de densitats, flota sobre un bany d’estany al mateix temps que la superfície exterior ...
	Esquema de fabricació del vidre flotat
	-Vidre imprès: és el vidre que s’obté per laminació entre dos rodets de la massa plàstica que posteriorment es refreda de forma controlada fins el seu estat final. Aquest sistema es sol utilitzar per imprimir motius en relleu en la superfície del vidre.
	Exemple de vidre imprès
	Segons la coloració del vidre a la seva massa es pot classificar com a vidre incolor o vidre de color en massa.
	-Vidre incolor: és aquell que per la seva composició química no presenta cap color en la seva massa, tot i que tots els vidres tenen certa tonalitat verdosa o blava en funció de l’estat d’oxidació del ferro contingut.
	- Vidre de color en massa: és aquell que en la seva composició incorpora diferents òxids que li donen propietats d’absorció de la llum en certes longituds d’ona. Són vidres amb una absorció energètica molt alta i com a conseqüència poden arribar a adq...
	També podem classificar els vidres en funció del tractament o manufactura addicional que hagin rebut:
	-Vidre trempat: el trempat és el tractament més convencional i consisteix en escalfar el vidre fins a una temperatura propera a la del seu reblaniment per, a continuació, refredar-lo bruscament, aplicant-li a la seva superfície aire més fred i a una p...
	-Vidre termoendurit: es vidres termoendurits, de la mateixa forma que els trempats, aconsegueixen un increment evident de la resistència mecànica, però no es consideren un producte de seguretat ja que en cas de trencament, els trossos resultants són e...
	Formes de trencament de diferents tipus de vidre
	-Vidre laminat: S'obté en unir diverses llunes simples mitjançant làmines interposades de butiral de polivinil (PVB), que és un material plàstic amb molt bones qualitats d'adherència, elasticitat, transparència i resistència. La característica més des...
	Composició d’un vidre laminat
	-Vidre extra-clar: és un vidre amb un baix contingut en òxids de ferro en la seva composició. Per aquesta raó, el vidre extra-clar disposa d’una excel lent transmissió lluminosa i una tonalitat incolora, menys verdosa que la tonalitat característica d...
	Vidre extra-clar sobre un vidre incolor
	-Vidre serigrafiat: en aquests vidres es dipositen, en una de les seves cares, esmalts vitrificables pel sistema d'impressió serigràfica. Posteriorment, les llunes amb serigrafies se sotmeten al procés de trempat. En aquesta operació l'esmalt queda vi...
	Exemple de vidre serigrafiat a punts
	-Vidre amb càmera (o doble envidrament): és un conjunt format per dos o més llunes, separades entre si per una càmera d'aire o algun altre gas deshidratat. La separació entre les llunes la proporciona un perfil d'alumini buit per l'interior del qual s...
	Composició d’un doble envidrament
	-Vidre amb recobriment de capes metàl liques: es defineix com el substrat vitri sobre el que s’ha dipositat una capa, normalment de naturalesa metàl lica, amb objecte de modificar una o diverses propietats. Aquests tipus de vidres brinden la possibili...
	Cada tipus de vidre disposa d’unes característiques molt particulars, tant lluminoses com tèrmiques, mesurant-se amb els següents aspectes:
	-Factor de transmissió lluminosa (Tl): Quocient entre el flux de radiació visible transmesa en travessar el vidre i la radiació visible incident.
	-Factor de reflexió lluminosa (Rl): Quocient entre el flux lluminós reflectit i el flux lluminós incident sobre el vidre mesurat per a una incidència lluminosa gairebé normal al pla del vidre.
	-Transmissió d’energia directa: (Te) Percentatge de l’energia solar que travessa el vidre en relació a l’energia solar incident.
	-Absorció energètica (Ae): part del flux de l’energia solar incident que resulta absorbida pel vidre.
	-Factor solar (Fs o g): Quocient entre l’energia total que passa a través d’un vidre i l’energia solar incident.
	-Coeficient de transmissió tèrmica (U):  Coeficient que expressa la transferència tèrmica a través del vidre per conducció, convecció i radiació. Representa el flux de calor (W) que travessa 1 m2 de vidre per a una diferencia de temperatura d’un grau ...
	Relació gràfica de les característiques dels vidres
	Quadre comparatiu de les característiques de diferents tipus de composicions de vidre
	1.4 SISTEMES

	Els murs cortina admeten molts tipus diferents de classificacions, ja sigui pels seus materials, per la seva estètica, per la fixació de l’envidrament, per la seva posada en obra, etc. A més, avui dia, amb tots els sistemes híbrids que s’executen a le...
	1.4.1 CLASSIFICACIÓ SEGONS EL SISTEMA CONSTRUCTIU

	Segons el sistema constructiu del mur cortina es poden classificar de les següents maneres:
	-Trama reticular: Consisteix en un conjunt d’elements estructurals verticals (muntants) i horitzontals (travessers), connectats conjuntament i ancorats a l’estructura suport de l’edifici, omplerts per vidres o panells per formar una superfície contínu...
	Exemple de la vista exterior d’un mur cortina amb trama reticular
	-Trama horitzontal: És una variant de la trama reticular, on els elements de tancament només van fixats en els travessers, essent les verticals juntes segellades. La utilització predominant de perfils horitzontals, fins i tot de major secció aparent, ...
	-Trama vertical: Té la mateixa finalitat que la trama horitzontal, però a diferència d'aquella es ressalten les línies verticals creant una sensació dominant d'esveltesa.
	Exemple a l’esquerra de la vista exterior d’un mur cortina amb trama horitzontal, i a la dreta  d’un mur cortina amb trama vertical
	-Silicona estructural: En aquest cas l'estructura metàl lica auxiliar de la façana lleugera roman totalment oculta darrere del vidre i/o panell opac ja que els elements de tancament no es troben fixats mecànicament entre els perfils sinó enganxats sob...
	Avui dia existeixen sistemes on, mantenint l’aspecte exterior sense perfils, la fixació oculta és produeix mecànicament: a l’interior de la càmera del doble envidrament s’introdueix un ancoratge mecànic que serveix de fixació del vidre interior i, per...
	-Mur abotonat: El vidre adquireix un comportament mecànic autoportant i per això pot ser subjectat només de forma puntual (botons) sense necessitat d'un recercat total. La subjecció del vidre a l'estructura auxiliar, situada en un pla excèntric, es re...
	Exemple a l’esquerra de la vista exterior d’un mur cortina amb silicona estructural, i a la dreta d’un mur cortina amb vidre abotonat
	-Façana suspesa: Són façanes on els elements resistents són elements vitris, normalment contraforts o jàsseres vítries, i on el tancament de la façana se sol realitzar normalment amb vidres a testa, és a dir, vidres sense marc, utilitzant el sistema a...
	-Façana pretesada: Són sistemes que cobreixen grans superfícies en les que no hi ha la possibilitat de tenir punts d’ancoratge intermedi, excepte en el perímetre de la zona a cobrir. En aquest sistema els elements estructurals es substitueixen per cab...
	A l’esquerra vista interior de l’Estació de Cadis amb una façana suspesa.
	A la dreta vista interior de la façana pretesada de vidre de la Seu d’Endesa a Madrid
	-Façana ventilada (o de doble pell): És una envoltant constructiva formada per dos superfícies separades per una cavitat que és utilitzada com a canal d'aire que separa l'interior de l'exterior. Proporciona a la vegada una major protecció a la intempè...
	Croquis exemple d’una façana de doble pell
	1.4.2 CLASSIFICACIÓ SEGONS LA SEVA POSADA EN OBRA.

	Les façanes lleugeres consten bàsicament d'uns elements verticals (muntants) i d'altres elements horitzontals (travessers) que donen origen a una retícula en què, bàsicament, es col loquen vidres per aconseguir les zones de visió i d'entrada de llum n...
	-Sistema convencional (tradicional/stick): aquest procediment d'execució consisteix a fabricar en taller la retícula estructural (els muntants i travessers, amb els seus elements de fixació i part dels accessoris). En obra es realitza principalment l'...
	Croquis exemple de la posada en obra d’un mur cortina tradicional
	-Sistema modular: aquest procediment d'execució consisteix a fabricar al taller uns mòduls totalment acabats, és a dir, que incorporen els panells cecs de tancament, les finestres i el seu corresponent vidre. Generalment, l'alçada d'aquests mòduls coi...
	Croquis exemple de la posada en obra d’un mur cortina modular
	2 ESTUDI
	2.1 ELS ANYS 50 I 60. NOVES FINESTRES. PRIMERS MURS CORTINA

	A la segona meitat dels anys 50 l’arquitectura espanyola comença a despertar de la llarga letargia de la postguerra. En un context nacional-catolicista i sense gaires contactes culturals amb l’exterior, pocs poden evadir-se del caire historicista de l...
	Durant aquest temps s’amplia l’oferta de les fusteries metàl liques. S’introdueix l’alumini com a material base de les fusteries, deixant de banda les obres amb fusteries d’acer i es comença a  treballar amb el sistema importat de mur cortina.
	Al mateix temps comença la preocupació per la protecció solar. Els edificis d’oficines, que semblaven condemnats a costosos sistemes d’aire condicionat i a la improvisació amb tot tipus de barreres interiors d’eficàcia molt baixa, comencen a projectar...
	FACULTAT DE DRET

	Any de construcció: 1958
	Arquitectes: Guillermo Giráldez, Pedro López Íñigo i Xavier Subías
	Ús: Docent
	Adreça: Av. Diagonal, 684 (Barcelona)
	Reconeixements: I Premi FAD d’Arquitectura (1958)
	La Facultat de Dret es va projectar i construir només en setze mesos com a conseqüència de les presses de les autoritats davant el clima d’agitació dels estudiants, els quals es volien apartar del centre de la ciutat per evitar les revoltes estudianti...
	L’edifici representa un bon exemple del canvi de l’arquitectura pública a Barcelona després de la Guerra Civil. Va suposar, pel seu aspecte estètic i formal, tota una innovació i, amb el temps, una de les referències arquitectòniques de la ciutat, eng...
	L’única empresa que es va presentar al concurs per licitar l’obra va ser la constructora Sala Amat S.A., ja que en aquell temps les constructores treien el benefici de l’obra precisament en la poca definició dels projectes executius. En aquest cas, pe...
	Els autors del projecte, englobats dintre del moviment arquitectònic propiciat pel Grupo R, es van inspirar en l’edifici “Crown Hall” de Mies van der Rohe, construït a Chicago (EEUU) entre el 1950 i el 1956, com podem comprovar a les següents fotograf...
	El nus de l’ esquerre pertany a l’ edifici del Mies, “Crown Hall”, el de la dreta, a l’ aula magna de la Facultat de Dret
	La disposició dels pòrtic de les dues façanes, que són els qui defineixen el ritme de composició del parament, són semblants, essent el de l’esquerra el corresponent al “Crown Hall” i el de la dreta a la Facultat de Dret.
	En primer lloc es disposa una vista de la façana de l’Alumni Hall, en la que s’ obté un tancament independitzat de la marcada estructura, on la horitzontalitat ve marcada per la fusteria. Tenim el mateix cas a les façanes de la Facultat.
	Coherents amb la seva concepció racionalista de la construcció i amb el seu referent en el Moviment Modern Europeu van plantejar un projecte que s’articulava a partir d’una estructura metàl lica per la rapidesa de la seva execució i la plasticitat qu...
	I tal com es va plantejar en un inici, la previsió inicial del termini de lliurament es va complir: l’inici del curs del 1958, com es va fer ressò La Vanguardia i el Diario de Barcelona d’aquells dies.
	L’edifici sorgeix del mig d’una àmplia zona enjardinada, conformat per una sèrie de volums desenvolupats al llarg de dos eixos principals, erigint-se sobre l’ eix transversal el cos més alt, i sobre l’eix longitudinal els volums més baixos.
	Portades de La Vanguardia del dia 21 d’octubre de 1958 i del Diario de Barcelona del 19 d’octubre de 1958
	Vista general de la Facultat de Dret
	Façana principal de la Facultat de Dret
	Façana posterior de l’edifici
	Per a la projecció de la Facultat de Dret de Barcelona és va tenir en compte que el tancament de l’edifici havia de ser independent de l’estructura. Aquesta estructura principal va ser metàl lica ja que, tot i ser innovadora i més costosa per la racio...
	A les façanes de l’edifici es va aconseguir un dels propòsits de projecte, mostrar clarament la desvinculació entre l’estructura portant i els tancaments, formant l’estructura metàl lica una retícula que es vol fer expressiva a façana quedant el buit ...
	Les façanes es van composar mitjançant un joc de plafons cecs i obertures vidrades en els panys de façana compresos entre els suports de l’estructura. Des de la perspectiva històrica cal ressaltar el sistema constructiu aplicat: el plafó hauria d’have...
	La característica més remarcable a nivell de posada en obra és que tota la fusteria és col locava abans de fer els tancaments de la fàbrica. Primer és fixava la fusteria soldant-la als perfils de l’estructura metàl lica, a continuació es soldava la ma...
	Fotografia que mostra la retícula formada per l’estructura metàl lica, on s’encabiria la fusteria i les parts opaques
	Composició dels tancaments cecs de l’edifici
	Des dels anys vint les finestres de fusta patien la competència de la fusteria de ferro. Els perfils laminats en calent eren molt més resistents mecànicament que els de fusta i permetien crear unes fusteries més esveltes i força més econòmiques.
	A aquesta obra la perfilaria utilitzada per les fusteries va ser de ferro laminat de la casa Mondragón, sistema que proveïa pràcticament la totalitat del mercat de fusteria metàl lica de l’estat espanyol del moment. La característica diferencial consi...
	Els perfils perimetrals de la fusteria metàl lica formaven tapajunts que recollien la fàbrica i intentaven garantir l’estanqueïtat, amb seccions que evitaven l’entrada d’aigua. Com és habitual el perfil inferior té un sobreeixidor que en cas d’entrar ...
	Totes les fusteries permeten l’apertura, per poder facilitar la seva neteja exterior, excepte en alguns elements de planta baixa en les que l’accés era fàcil i es van disposar fixes. Les apertures són pivotants, en les grans fulles d’eix vertical i en...
	Seccions de la perfilaria utilitzada
	Fotografia de l’estat actual del perfil de la fulla
	Vista exterior i interior d’un mòdul amb tres parts fixes, dos finestres pivotants d’eix vertical i una finestra pivotant d’eix horitzontal
	Va ser innovador el sistema emprat per accionar els tancaments de més difícil accés, es tractava d’un accionament a distància anomenat “Teleflex” que consistia en un torn que a través d’un cable enfundat amb juntes tòriques accionava un braç que tanca...
	Els rivets estaven previstos de fusta recoberta d’alumini per tal de donar rigidesa a aquest metall, però finalment es van col locar uns perfils d’alumini d’un gruix superior i uns plecs suficients per evitar les deformacions, agilitzant així la posta...
	Fotografies de diferents manetes que han anat substituint el mecanisme original
	Instantània del rivet d’alumini amb fixacions mecàniques
	Les fusteries exteriors es van envidrar amb una lluna monolítica transparent de 6/8 mm, model Cristañola de Cristaleria Española S.A., adoptant-se unes dimensions que permetien la seva manipulació i col locació sense elements d’elevació.
	Publicitat de la lluna Cristañola a La Vanguardia del 30 de novembre de 1965
	Per intentar evitar el soroll dels cotxes i l’assolellament de la façana de l’avinguda Diagonal es van fer unes finestres més petites, a costa de treure vistes des de l’interior de l’edifici. Només les que donen a l’escala tenen l’ampit baix.
	Alçat principal de l’avinguda Diagonal
	Diferents materials que composen la façana
	Secció vertical per finestra estreta                                     Secció horitzontal de trobada entre finestra i pilar metàl lic
	Secció vertical per finestra de doble element amb ampit
	Les obertures de façana venien equipades amb persianes de lamel les horitzontals orientables tipus Gradulux com a filtres solars. Es van considerar imprescindibles ja des de la fase de redacció del projecte i per tant calia incloure-les en aquelles ob...
	Vista exterior i interior de mòduls de fusteria amb persianes Gradulux per l’interior
	Publicitat de l’època de les persianes Gradulux al diari La Vanguardia. La primera correspon a la tirada del 24 de novembre de 1956 i la segona al 15 de febrer de 1959
	En aquest projecte, segurament pel fet d’utilitzar solucions constructives adquirides d’una construcció importada de països més avançats (arquitectònicament parlant) adaptades al nostre entorn tecnològic, no es van resoldre amb garantia d’èxit tots el...
	Diferents juntes entre diversos materials
	Tampoc és va instal lar cap tipus de condicionament d’aire, només la calefacció per plafons radiants. Aquest fet lligat a l’elevat número de ponts tèrmics, a una fusteria encara sense evolucionar i a un vidre simple, va provocar que hi haguessin zones...
	EDIFICI SEU DE LA PIRELLI

	Actualment: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya
	Any de construcció: 1958
	Arquitecte: Eusebi Bona
	Ús: Oficines
	Adreça: Gran Via 612-614 (Barcelona)
	Eusebi Bona, l’arquitecte d’aquest edifici, va ser considerat durant gran part de la seva trajectòria un arquitecte classicista. A mida que avançava la seva carrera en va conservar el classicisme, però va apaivagar la primitiva estridència. Es va anar...
	Vista frontal de la façana principal
	Aquest edifici es va construir amb una estructura de formigó armat, donant forma una retícula exterior entre pilars i forjats en un mateix pla, formant un pla de façana de 7 plantes de les 10 que té l’edifici, amb una amplada d’aproximadament 39,50 m....
	La fusteria es va realitzar amb perfilaria d’acer i vidre simple, formant grans fulles pivotants d’eix horitzontal sobre un ampit ceràmic amb marbre.
	Planta de l’edifici
	Façana de l’edifici, amb la retícula de formigó armat
	Buits formats per la retícula de l’estructura, amb el tancament en un segon pla
	A l’esquerra Instantània des de l’interior mostrant els pilars i la finestra. A la dreta vista interior de la finestra oberta, amb la seva maneta
	Encreuament a nivell de forjat, que permet visualitzar el doble pla, essent l’exterior el format per la retícula estructural i el pla interior el format per l’ampit i la fusteria
	Aquest tipus de tancaments, tant pels materials emprats com pel sistema constructiu, presenten grans problemes d’estanqueïtat, aïllament tèrmic i acústic, i de seguretat, tal i com veurem també amb l’ Escuela Técnica de Aparejadores de Barcelona (ETAB...
	El control solar i lumínic de les obertures es va intentar pal liar amb unes cortines venecianes interiors, tipus Gradulux.
	Fotografia exterior que mostra les persianes
	Fotografia interior de les persianes

	TFC-2
	EDIFICI MONITOR
	Any de construcció: 1957-1958
	Arquitecte: Francesc Mitjans
	Ús: Oficines
	Adreça: Tuset, 8 (Barcelona)
	Aquest edifici d’oficines construït entre mitgeres, presenta una façana estèticament molt similar a obres futures executades amb murs cortina. Contempla una façana lleugeríssima on a la façana només hi ha un muntant vertical estructural metàl lic que ...
	Fotografia de la façana principal
	Secció vertical de l’edifici
	La modulació d’aquesta fusteria es va estudiar amb deteniment a la fase de projecte, on es van estudiar diferents possibilitats de modulació de cada element.
	Finalment la modulació escollida va ser la de finestres de quatre mòduls en ample i tres en alçada, essent la franja superior e inferior fixes, i a la franja intermèdia fixes els dos mòduls centrals i practicables els dels extrems.
	Plànols de l’estudi de possibilitats de modulació, amb dos, tres, quatre o cinc mòduls en amplada per element.
	Modulació de façana
	Aquest edifici aporta diverses novetats respecte l’arquitectura de les façanes de l’època:
	-l’estructura exterior vertical que suporta els mòduls de fusteria no es va executar amb formigó armat, com els casos anteriors, sinó que és un element metàl lic independent el que transmet les càrregues de vent als forjats. L’estructura vertical prin...
	-la fusteria que es va col locar era fabricada amb perfils d’alumini, molt lleugera, trencant amb el costum habitual de construir amb fusteria de ferro. No obstant el vidre que es va col locar encara era monolític, essent una lluna trempada Securit.
	-no existeix un ampit d’obra, sinó que es la mateixa fusteria la que arriba fins al terra, existint un únic sistema constructiu a la façana.
	Pocs anys després van començar a comprovar-se vicis a la façana. Els mòduls de fusteria, que estaven fixats lateralment als perfils metàl lics verticals de façana i horitzontalment, tan superior com inferiorment, directament als forjats, presentaven s...
	Informe sol licitat per la Propietat respecte els problemes de façana, de 15 de juny de 1963
	Planta de l’edifici
	Informe sol licitat per la Propietat respecte els problemes de façana, de 23 de juny de 1964.
	S’hauria d’haver tingut en compte durant l’execució que al tancament d’aquesta façana coincideixen materials amb comportaments totalment diferents: formigó armat als forjats, acer al muntant vertical exterior i alumini i vidre a la fusteria exterior.
	Així com el muntant vertical d’acer sí que es va col locar de forma discontinua i independent a cada planta, per no acumular tensions a tota l’alçada de l’edifici, a l’hora de col locar la fusteria exterior no es van tenir aquestes consideracions: es ...
	Una junta elàstica perimetral a la fusteria, juntament amb ancoratges de fixació que permetés el lliure moviment dels diferents materials, segurament hauria estalviat molts problemes a aquesta façana.
	Posteriorment, a l’any 2011, es va fer una rehabilitació total de la façana, on no es van mantenir ni la mateixa modulació.
	Fotografia de l’estat actual
	de la façana, un cop rehabilitada
	EDIFICI D’HABITATGES C. Enric Granados cantonada amb c. Mallorca

	Any de construcció: 1958
	Arquitecte: Guillem Cosp i Vilaró
	Ús: Residencial
	Adreça: C. Enric Granados cantonada amb c. Mallorca (Barcelona)
	Aquest edifici d’habitatges es troba situat en un xamfrà de l’Antiga Esquerra de l’Eixample.  Si bé aquest edifici no destaca ni per la seva distribució, ni pels materials estructurals o de tancament, si que ho fa pel tractament de la llum solar.
	Incorpora una novetat respecte als mètodes de protecció solar del moment. A l’època era més habitual col locar persianes, o inclús gelosies de lamel les horitzontals orientables (com veurem per exemple en l’Edifici d’habitatges de Johan Sebastian Bach...
	Estat actual de la façana de l’edifici
	Les gelosies es van col locar damunt d’un ampit d’obra. Els bastidors fixes es van situar davant de la fusteria d’acer en les zones de la sala d’estar, on el tancament de la sala coincideix amb el pla de façana. Les mòbils, en canvi, es col locaren a ...
	La innovació d’aquest sistema va ser aprofitat per l’empresa promotora per incloure-ho a la seva publicitat com a “Persianas metálicas de doble acción y correderas”.
	Aquest sistema mòbil s’ha tornat a executar amb més intensitat aquesta última dècada, com podem veure, per exemple, a l’edifici d’habitatges Illa de la llum, dels arquitectes Lluís Clotet i Ignacio Paricio, al barri Diagonal Mar de Barcelona.
	Anunci a La Vanguardia, el 27 de desembre de 1958

	TFC-3
	BANCO COMERCIAL TRANSATLÁNTICO
	Actualment: Deutsche Bank
	Any de construcció: 1957-59
	Arquitecte: Santiago Balcells
	Ús: Oficines
	Adreça: Av. Diagonal, 446, cantonada Passeig de Gràcia (Barcelona)
	A final de la dècada dels 50 es va construir aquest edifici en alçada, formant una retícula amb l’estructura de formigó armat similar a l’abans comentat Edifici Pirelli (pàg. 34) o l’Escola d’Aparelladors (es comentarà posteriorment a la pàg. 51) , om...
	Ens trobem encara a una època on les entitats bancàries construeixen els seus edificis amb aparença pesada, sòlida, per a donar una imatge de seguretat.
	Aquest edifici introdueix una evolució en les fusteries i envidraments utilitzats. En primer lloc, la fusteria, d’alumini d’extrusió, es importada pel taller encarregat de la instal lació (Folcrá) a l’empresa Kawneer, que tot i ser americana fabricava...
	Publicitat del moment corresponent al Banco Transatlántico
	Fotografia interior de la finestra
	Instantània de l’edifici al 1973
	En segon lloc, l’envidrament utilitzat ja és un doble envidrament, incolor. Són els inicis del doble envidrament, anomenat comercialment a l’època per Thermopane, que permet passar d’un coeficient de transmissió tèrmica de 5,7 W/m2K del vidre simple a...
	Interiorment, tot i l’avantatge que suposava la col locació del doble envidrament, es va decidir col locar unes cortines interiors per pal liar l’excés de llum natural i, sobretot, de radiacions tèrmiques. Aquesta cortina veneciana de làmines molt pri...
	Publicitat del doble envidrament a La Vanguardia del 14 de juliol de 1967           Anuncis a La Vanguardia del 8 de juny de 1960 i del 24 de març de 1959, respectivament, corresponents a la casa comercial instal ladora de les cortines interiors
	Al 1993 l’edifici va patir una rehabilitació integra de la façana, retirant tot el sistema de fusteries existent i eliminant els ampits, col locant una única peça de vidre fixe a cada buit de la retícula de la façana.
	Estat actual de l’edifici
	EDIFICI D’HABITATGES Johann Sebastian Bach, 7

	Any de construcció: 1957-1960
	Arquitecte: Josep Antoni Coderch de Sentmenat
	Ús: Residencial
	Adreça: Johann Sebastian Bach, 7 (Barcelona)
	Reconeixements: Premi FAD d’Arquitectura (1960)
	En Josep Antoni Coderch de Sentmenat va ser l’arquitecte d’aquesta obra. Essent un dels fundadors del Grupo R i integrant de la primera Junta Directiva (1951), Coderch va formar part de la primera generació de postguerra, els quals volien una nova arq...
	Aquest edifici d’habitatges, amb planta quadrada i pati central, sense mitgeres, té com a objectiu obtenir llum natural i ventilació exterior a totes les estades. En aquest cas s’aconsegueix fins i tot als banys. No obstant continua essent primordial ...
	Planta tipus
	Alçats lateral i principal de l’edifici
	L’estructura és de parets de càrrega perpendiculars al carrer provocant dos situacions diferenciades: les façanes laterals són més cegues, amb finestres petites enrasades a la part exterior del mur, i les façanes frontals són més permeables a la llum ...
	Façana Principal                       Façana Posterior                  Diferents perspectives de les tribunes
	Així doncs, hi ha dos disposicions diferents de col locació de les gelosies de lamel les: a les façanes laterals les gelosies van col locades just davant de les fusteries, mentre que a la façana principal i la posterior -són simètriques- la gelosia ta...
	Vista exterior de les tribunes                                                                                                  Vista interior de la tribuna
	Croquis de la zona de tribunes
	Les gelosies exteriors es van executar amb lamel les de fusta amb els bastidors d’acer i uns mecanismes que permetien la seva orientació horitzontal, tot pintat en color blanc.
	Pressupost parcial de la gelosia exterior         Estat actual de les lamel les col locades inicialment a l’edifici                  Mecanisme que permet l’orientació de les lamel les
	Fins i tot al pati central es van tancar les obertures amb gelosies de lamel les, segurament provocat més per un fet d’igualar tots els tipus de tancament que no pas per la seva utilitat, en ser un pati de poc perímetre i molt vertical.
	Memòria del projecte
	Vista del pati interior
	Vista conjunta de la fusteria interior i de la gelosia exterior
	Com hem vist amb anterioritat al saló existeixen uns conjunts amb una porta corredissa que permet incorporar la terrassa al saló interior. Aquesta fulla corredissa, també de fusta, anava penjada amb uns mecanismes de ferro que permetien desplaçar-la ...
	Secció horitzontal de la porta del saló       Secció vertical de la porta del saló i de la fulla corredissa
	Vista interior del saló, amb la fulla corredissa desplaçada
	Pany cec que allotja la fulla corredissa quan està oberta
	La singularitat d’aquest edifici d’habitatges, remarcada per l’aprofitament de la llum sense menysprear la intimitat del propietari, el va fer distingit amb un Premi FAD d’Arquitectura de l’any 1960.
	Notificació a l’arquitecte del Premi FAD
	Actualment s’ha fet una rehabilitació de la façana principal, substituint totes les lames de fusta per unes noves de PVC, mantenint les antigues a les façanes laterals.
	Estat actual de l’edifici
	ESCUELA TÉCNICA DE APAREJADORES DE BARCELONA (ETAB)

	Actualment: Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona (EPSEB)
	Any de construcció: 1957-1961
	Arquitectes: Eusebi Bona i Puig, Pelayo Martínez i Paricio, i Josep Maria Segarra
	Ús: Docent
	Adreça: Av. Doctor Marañón, 44-50 (Barcelona)
	Seguint amb la intenció de treure les universitats del centre de Barcelona per part de les autoritats es va projectar aquest edifici a la zona que s’anomenaria “Sector Técnico-Artístico del Nuevo Núcleo Universitario de Barcelona”, que abastava la prò...
	Eusebi Bona, aquest cop amb Martínez i Paricio y Josep Maria Segarra, va projectar aquest edifici de forma molt semblant a l’abans esmentat Edifici Pirelli (pàg. 34): una estructura independent amb forjats unidireccionals i jàsseres i pilars de formig...
	Vista aèria de l’Escola d’Aparelladors, amb la construcció de l’Escola d’Arquitectura al seu costat
	Fotografia durant l’execució de l’edifici el maig del 1960
	Fotografia del 24 d’octubre de 1960, amb la façana de l’edifici acabada
	Aquest edifici seria ampliat a principis dels 70 amb un segon edifici contigu.
	En un principi, segons podem observar al mateix projecte arquitectònic, es pensava en modular les fusteries de façana de forma que tinguessin una finestra abatible a l’interior d’eix horitzontal en la banda superior i una finestra de guillotina inferi...
	Quadre de preus descompostos del projecte executiu. La partida 3-III correspon a la fusteria exterior de façana
	Alçat del projecte executiu, amb les finestres modulades de forma diferent a com finalment s’executarien
	Finalment la fusteria tipus col locada va ser un element que presenta una fulla abatible cap a l’interior d’eix horitzontal a la banda superior, dos fulles practicables en una banda intermèdia i un fixe inferior.
	Alçat Est i Oest amb els diferents tipus de mòduls de fusteria executats
	Fusteria tipus de l’edifici
	També es comprova en un pressupost que es va fer per l’obra com es van valorar dos alternatives reals de materials per a les fusteries: acer i alumini, sense tenir en compte la fusta del projecte inicial. El preu de la partida de la fusteria d’alumin...
	Pressupost pel subministrament i col locació de les fusteries, tant d’alumini com d’acer
	Les fusteries d’acer que es van instal lar eren del tipus Mondragon, sovint utilitzades a aquesta època, amb vidre monolític incolor de 6 mm d’espessor. Exteriorment es va col locar una persiana maniobrable des de l’interior amb la intenció de reduir...
	Perfils de la finestra
	En aquest cas els ampits de les finestres, a diferència de l’Edifici Pirelli, van ser revestits amb xapa, solució molt més innovadora, col locada sobre un tancament ceràmic amb càmera, sense cap aïllament addicional.
	Aquest tipus de construcció va continuar presentant una àmplia col lecció de ponts tèrmics, sobretot en la unió de la pell exterior i l’estructura principal, degut a que també és exterior, juntament amb grans problemes d’estanqueïtat, aïllament tèrmic...
	Al llarg del temps la façana d’aquest edifici ha gaudit de diverses actuacions. Una de les primeres actuacions que es va fer fou la instal lació d’aparells de climatització. Les fusteries i l’envidrament col locats tenien una gran transmissió tèrmica...
	La primera instantània correspon al moment de la inauguració (1961), mentre que la fotografia inferior està pressa aproximadament una dècada després (1972)
	Les diverses actuacions realitzades a la façana han permès fer diversos estudis sobre les millores incorporades. En concret hi ha un estudi (1) que ens mostra l’evolució entre diferents materials amb els següents resultats:
	L’estudi tèrmic ens mostra com els fluxos (w/m2) corresponents als dos vidres mantenen la mateixa traça, amb la diferència que el vidre doble es comporta millor reduint les pèrdues de calor quan la temperatura exterior és més baixa –durant les nits- i...
	b) Posteriorment es va decidir el canviar les fusteries d’acer per unes noves fusteries d’alumini, amb perfils de poliamida per a ruptura de pont tèrmic al marc i amb fulla oculta, col locant un doble vidre de seguretat, format per dos vidres laminars...
	(1) ESTUDIO TÉRMICO DEL EDIFICIO DE LA EPSEB (UPC) MEDIANTE CERTIFICACIÓN CON CALENER Y ESTUDIO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA MEDIANTE LIDER – 2010 - Nuria Barriuso i Sandra Boned
	En aquest cas veiem com la millora del flux és constant durant les vint-i-quatre hores del dia, obtenint una reducció d’una mitjana al voltant de 20 W/m2.
	Aquesta millora respecte al punt a) i, sobretot, respecte a la fusteria inicial d’acer amb vidre monolític es poden resumir en dos punts: millora de prestacions del sistema de fusteria, i millora de prestacions del vidre (col locació de càmera d’aire ...
	Actualment l’edifici presenta unes fusteries amb la mateixa modulació que els elements de la façana inicial, amb perfils d’alumini lacat i doble envidrament, havent utilitzat una sèrie de fusteria amb fulla oculta, fet que presenta una igualtat estèti...
	Estat actual de la façana nord, amb les fusteries de la sèrie N’EPURE de Technal
	EDIFICI D’HABITATGES Johann Sebastian Bach, 28

	Any de construcció: 1960-1962
	Arquitecte: Ricardo Bofill
	Ús: Residencial
	Adreça: Johann Sebastian Bach, 28 (Barcelona)
	El fet de comentar aquest edifici, situat entre dos mitgeres laterals i una posterior,  no es degut a una execució material diferent, sinó a una evolució del concepte de disseny de les façanes.
	En Ricardo Bofill va projectar aquest edifici d’habitatges, a l’inici de la seva carrera professional, tenint en compte dos conceptes importants.  El primer era el de donar-li la mateixa importància a la façana principal i a la posterior. No es va int...
	Alçat principal de l’edifici             Fotografia de la façana principal de l’edifici
	Planta tipus de l’edifici
	Fotografia de la façana posterior de l’edifici
	L’altre aspecte important era la cerca de la llum, de la mateixa forma que el construït a pocs metres i abans esmentat Edifici d’habitatges al número 7 del mateix carrer (pàg. 44). En lloc de plantejar l’habitual pati compartit amb els edificis latera...
	Estudi d’assolellament inclòs al projecte arquitectònic
	Es per aquesta raó que les fusteries exteriors -encara de ferro tot i l’existència de les fusteries d’alumini des d’una dècada abans- es col loquen de terra a sostre. La fusteria, realitzada amb perfils molt subtils, es va dividir en elements molt est...
	Al mateix cop, a la façana principal es va intentar donar una privacitat i una protecció solar amb dos materials diferents. D’una banda es va construir una gelosia ceràmica i d’altre es van col locar unes persianes corredisses de lamel les horitzontal...
	Vista de la fusteria des de l’interior d’un dormitori, cap a la façana posterior              Fragment de la façana amb la gelosia ceràmica i la gelosia de lamel les de fusta          Guies pel desplaçament de la gelosia de lamel les de fusta

	TFC-4
	Actualment s’han substituït les persianes de lamel les per altres més noves, mantenint, però, el mateix material (la fusta) i canviant mínimament la modulació.
	Estat actual de la façana principal de l’edifici
	Fragment de la façana actual
	SEU DEL COL LEGI OFICIAL D’ARQUITECTES DE CATALUNYA (COAC)

	Any de construcció: 1958-1962
	Arquitecte: Xavier Busquets Sindreu
	Ús: Oficines
	Adreça: Plaça Nova, 5 (Barcelona)
	Xavier Busquets va ser el guanyador d’un concurs amb dues convocatòries per projectar la seu del Col legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya a Barcelona.  La primera ronda la va guanyar amb un edifici d’un sol cos amb un revestiment de mur cortina a t...
	Tot i ser l’arquitecte Xavier Busquets el guanyador final, va fer l’encàrrec a cada un dels altres equips participants l’interiorisme de cada planta.
	Comunicació de la resolució del concurs d’adjudicació del projecte
	Secció vertical
	Planta 2, seccionant horitzontalment els dos cossos                        Croquis corresponent al projecte guanyador de la segona ronda
	Aquest edifici juntament amb la torre d’oficines de SEAT (1962, César Órtiz-Echagüe) van ser els primers edificis a Barcelona a incorporar a les seves façanes el mur cortina, tecnologia importada gràcies al creixement econòmic estatal del moment i a ...
	Façana de l’edifici un cop acabat a l’any 1962
	Fotografia de la façana de mur cortina, amb el friso de Picasso a primer pla
	El fet de construir una façana tan moderna dintre del centre històric de Barcelona, envoltada d’edificis antics, a més del friso espectacular de planta baixa dissenyat per Pablo Picasso (i executat per l’artista noruec Carl Nesjar), va donar molt que ...
	A l’esquerra, portada de La Vanguardia, el 29 de maig de 1962. A la dreta, acudit publicat a El Correo Catalán, l’1 de maig de 1962
	El bloc alt, que es va realitzar amb estructura metàl lica, disposava els pilars a l’exterior de la façana, dividint l’espai horitzontal entre pilars en quatre mòduls. Verticalment cada planta es va dividir en dos mòduls, un de visió i un opac.
	Alçats de l’edifici
	Fotografia que mostra la modulació del mur cortina
	Instantània presa durant l’execució de l’estructura metàl lica                                    Instantània presa durant l’execució del tancament de façana
	Es va disposar un ampit fixe de rajoles de vidre pintat (amb un to verdós) de 10/12 mm d’espessor amb una xapa de fusta (“tàblex”) foradada i pintada de color morat, que a més de, en compondre’s amb el verd del vidre deixar veure el color gris que es ...
	A les zones de visió es van instal lar dos tipus de finestres: els dos mòduls laterals amb finestres de guillotina que s’obrien per davant de l’ampit i els dos centrals estaven equipats amb finestres abatibles a l’interior d’eix horitzontal superior, ...
	Secció vertical del mur cortina
	Secció horitzontal entre pilars de la façana
	Secció horitzontal de detall del mur cortina, corresponent la secció superior a la franja de visió (essent la de l’esquerra la finestra de guillotina i la de la dreta la finestra abatible) i la secció inferior a la franja opaca
	Les fulles eren de fusta però estaven folrades en els punts delicats amb làmines de xapa, essent de llautó cadmiat els reforços de les finestres de guillotina i de ferro galvanitzat els de les finestres abatibles, que permetien la manipulació i facili...
	Fotografia interior de la finestra abatible           Fotografia exterior de la finestra abatible Instantània interior on es pot visualitzar la modulació interior entre pilars verticals i l’apertura de les finestres centrals
	Pressupost d’un industrial per a l’execució de la façana
	Per al muntatge del tancament de façana es van fer servir bastides penjades per l’exterior des de la planta coberta.
	Fotografia durant els treballs d’execució de la façana, realitzats amb ajut de bastides penjades de la planta coberta
	L’edifici confiava la seva climatització a un sistema d’aire condicionat centralitzat que pal liava el deficient aïllament tèrmic, tot i que a l’interior de les finestres es van col locar unes persianes interiors de lamel les horitzontals orientables,...
	Fotografia de l’exterior on es visualitzen les cortines interiors
	A la façana d’aquest edifici, el fet de disposar mòduls més estrets que amples, juntament amb l’estructura vertical vista, es provocava que estèticament s’inspirés una verticalitat de la torre. Aquest fet va desaparèixer nou anys després quan una actu...
	A la instantània de l’esquerra podem comprovar la façana original, tota de vidre, mentre que a la dreta ja s’han col locat els panells de fibrociment segons l’actuació de 1971
	Secció horitzontal per la banda opaca amb el panell de fibrociment Placa de fibrociment superposada a la franja opaca
	EDIFICI D’HABITATGES MITRE

	Any de construcció: 1959-1964
	Arquitecte: Francesc J. Barba Corsini
	Ús: Residencial
	Adreça: Ronda General Mitre, 3-13 (Barcelona)
	L’edifici Mitre va ser una aposta innovadora a finals dels 50 per diversos motius, tant financers (habitatges de renda limitada promoguts per inversors no professionals, gestionats pel propi arquitecte davant de la manca de treball del moment), urbaní...
	Inicialment es van estudiar dos possibilitats, executant-se l’opció d’un sol bloc paral lel al carrer posterior, en lloc de la solució de dos edificis independents de diferents alçades.
	Plànol corresponent a les dos solucions inicials estudiades, executant-se finalment la solució B
	Estudi d’assolellament de les dos solucions estudiades
	La solució que es va executar estava formada per una repetició de set cossos idèntics al voltant de caixes d’escales.
	Planta de distribució dels set cossos formant un sol edifici
	No obstant els habitatges que s’organitzaren a tot l’edifici van ser molt diversos: des d’estudis amb un sol espai fins a habitatges amb quatre o cinc dormitoris, amb un total de 298 habitatges.
	Planta general confeccionada a partir de les plantes corresponents als pisos 3, 4, 6, 7, 9 i 10
	Secció longitudinal
	Aquesta diversitat d’habitatges diferents es mostra a la façana principal. Cada tres plantes hi ha darrera agrupacions de tres habitatges per planta i nucli, i això comporta una continuïtat del tancament envidrat. En canvi, la resta de plantes amb dos...
	Fotografia de la façana principal, l’any 1968
	A l’esquerra alçat parcial i secció vertical de la façana principal. A la dreta, fotografia actual corresponent al mateix alçat
	A aquestes terrasses, les baranes es van dissenyar de forma que permetessin una visió clara des de l’interior i impedissin la vista des de  l’exterior, executant l’ampit amb un pla de petites làmines de fibrociment.
	Fotografia actual de la barana de les terrasses
	A l’esquerra alçat i secció vertical de la façana oest, a la plaça. A la dreta, fotografia actual corresponent al mateix alçat
	Des del mateix avant-projecte l’arquitecte va tractar que les façanes fossin lleugeres, tal com podem veure en els esbossos inicials de l’arquitecte.
	Esbós inicial de l’arquitecte pertanyent a l’avantprojecte
	La façana posterior es va projectar totalment plana, amb tots els tancaments de vidre idèntics, fent servir vidre translúcid de seguretat amb diferents tipus de blaus col locat davant de l’ampit de blocs de formigó, amb els mòduls de fusteria a sobre.
	Fotografia de la cantonada entre la façana posterior i la façana oest
	Alçat parcial i secció vertical de la façana posterior
	Plànol corresponent al mòdul tipus de tancament de la façana posterior
	El sistema constructiu de les façanes envidrades d’aquesta obra va ser molt innovador: en lloc del típic precerc agafat a un tancament d’obra ja executat es van fer servir uns bastidors metàl lics que es van ancorar al sostre i al terra deixant lliur...
	Posteriorment es va tancar l’ampit amb blocs de formigó i es va col locar la subestructura (rastrells verticals) que servirien de guia pels revestiments exteriors.
	Façana principal durant l’execució de l’obra
	Fotografies que il lustren el sistema constructiu de col locació dels precercs i l’ampit
	La fusteria projectada inicialment era de xapa plegada, on els marcs s’havien d’omplir amb  una beurada de ciment per donar més rigidesa, tot i que realment no es va executar així. Es va col locar una senzilla fusteria d’acer, tipus Mondragon, amb per...
	Plànol d’escandall de la fusteria exterior de l’edifici
	Plànol corresponent al mòdul tipus de tancament de la façana principal, plantes 1,4,7 i 10
	Detalls constructius de la fusteria projectada inicialment
	Actualment s’ha rehabilitat molta part de les façanes, però en ser un edifici d’habitatges amb múltiples propietaris, cadascú ha anat fent la seva i canviant la fusteria exterior, en diferents moments en el temps, amb desiguals modulacions, sistemes i...
	Fotografia de la façana posterior a l’actualitat, on es presenten les diferents modulacions de las diverses rehabilitacions
	Diferents solucions adoptades pels propietaris a la façana posterior per a un mateix tipus de tancament, essent la primera la finestra original
	Dos solucions diferents per a un mateix element de la façana principal, essent el de l’esquerra el tancament original però on el propietari ha realitzat un altre tancament independent per l’interior
	BANCA CATALANA

	Actualment: Oficines de diverses entitats
	Any de construcció: 1964-1967
	Arquitectes: Enric Tous i Josep Maria Fargas
	Ús: Oficines
	Adreça: Passeig de Gràcia, 84 (Barcelona)
	La façana de la seu de la Banca Catalana al passeig de Gràcia va suposar un avís del que suposava l’arquitectura moderna inserta en un passeig-saló on el prestigi es mesurava en el cognom dels propietaris i en l’arquitecte encarregat de l’edifici (Gau...
	Façana principal al Passeig de Gràcia
	La façana d’aquest edifici, situat entre mitgeres, no es pot considerar encara realment un mur cortina, ja que els seus muntants verticals no passen per davant dels forjats. No tenen continuïtat mecànica i cadascú dels fragments que els formen es fixe...
	La distància horitzontal entre muntants verticals és diversa, però sempre múltiple del mòdul tipus (0,833 m, una tercera part de 2,50 m), essent alguns mòduls del doble o triple d’amplada que el mòdul tipus, i l’alçada és sempre la de la planta sencer...
	Fotografia de la façana de la seu de la Banca Catalana                     Alçat de la façana principal
	Planta tipus de l’edifici
	Secció vertical
	Per a l’execució del tancament de façana no es va utilitzar cap sistema comercial: el sistema emprat a aquesta obra és totalment artesà. Els muntants són una mena de doble T asimètrica d’acer, composada per un tub de 50x15 mm, al que se li va soldar p...
	Secció horitzontal dels muntants, a l’esquerra per la zona de vidre i a la dreta pel panell opac
	Les zones de visió es van solucionar amb un doble envidrament, que per si mateix ja suposava un avançament tècnic en els sistemes de façana de l’època, amb un altre avançament tècnic: la capa de control solar. En aquest edifici es van fer servir un vi...
	Les zones opaques es van disposar a la façana alternant-se amb les zones de visió. Estaven formades per uns panells sandwich, amb el mateix gruix del vidre, composats per dos làmines paral leles de polièster armat amb fibra de vidre entre les que es v...
	Secció vertical de la façana pel panell opac
	Secció horitzontal de la façana pel panell opac
	Fotografia de la façana principal
	El cantell del forjat, tal com hem comentat independent del sistema constructiu de la façana, es va revestir amb un panel sandwich composat per una planxa de coure de 0,5 mm d’espessor a l’exterior, una làmina d’aïllament intermèdia i una planxa d’alu...
	L’estanqueïtat d’aquesta franja es va aconseguir amb un remat horitzontal superior que es solapa al panell sandwich i un altre remat horitzontal inferior a modus d’escopidor, realitzats ambdós amb planxa d’acer inoxidable, donant una imatge a la façan...
	Vista frontal del cantell de forjat, amb la banda dreta amb el panell sandwich col locat i l’esquerra amb el panell retirat
	Secció vertical pel cantell de forjat
	El sistema de muntants, travessers correguts, vidres i plafons opacs es va dissenyar de forma que es poguessin intercanviar zones de visió i zones opaques en funció de les necessitats de distribució interior, com a una façana modulada. Aquesta possibi...
	Actualment s’està realitzant una rehabilitació a la façana.
	Alçat amb la senyera oculta remarcada
	Fotografia de la façana durant la rehabilitació

	TFC-5
	BANCO ATLÁNTICO
	Actualment: Banc Sabadell
	Any de construcció: 1965-1969
	Arquitectes: Francesc Mitjans i Santiago Balcells
	Ús: Oficines
	Adreça: Av. Diagonal, 407 bis, cantonada C. Balmes (Barcelona)
	L’edifici de 83 metres d’altura i 22 plantes sobre rasant, va ser el primer gratacels de l’avinguda Diagonal. Els arquitectes es van inspirar en la Torre Pirelli de Milà, executada el 1961, de l’arquitecte Gio Ponti.
	A cada sèrie de fotografies podem observar a l’esquerra l’edifici del Banc Atlàntic i a  la dreta la Torre Pirelli de Milà
	El gran prisma central que arriba a una altura de 24 pisos es va separar lleugerament dels edificis veïns per ressaltar la seva esveltesa, i d’aquesta manera va quedar clarament identificat com a edifici singular de la zona mitja de l’Avinguda Diagona...
	Fotografia de l’edifici al 1973                     Secció vertical de l’edifici
	L’edifici es va implantar en un solar quadrat, recolzant-se a la Diagonal i recuperant les cantonades com a xamfrans tradicionals de l’Eixample. La planta lenticular s’adapta perfectament a la geometria del xamfrà.
	Croquis de situació
	Aquest edifici va representar el canvi en el tipus d’edificació de les entitats bancàries a Barcelona, passant de construccions aparentment sòlides des de l’exterior (realitzades amb materials petris) a construccions d’estructura metàl lica i façanes ...
	Aquest nou tipus de construcció bancària d’edificis singulars amb façanes tecnològicament evolucionades, es va continuar desenvolupant durant la següent dècada. Un anunci del mateix Banco Atlántico als diaris de l’època ens mostra aquesta nova forma d...
	Fotografia de l’edifici un cop acabades les obres, el 1969
	Les façanes longitudinals consten d’un mur cortina subdividit en tres trams verticals per donar la forma de prisma a la planta.
	Alçat de la façana principal                   Alçat de la façana posterior
	Planta del pis 24
	Horitzontalment el mur cortina està modulat a cada planta amb dos vidres de visió i una franja opaca, amb totes tres peces de dimensions diferents, en tons bronze.
	Alçat interior del mur cortina
	Instantània corresponent la modulació de façana
	Alçat parcial i secció horitzontal del mur cortina
	Secció vertical del mur cortina
	La perfilaria del mur cortina és d’alumini, acabat anoditzat bronze, on els muntants verticals tenen més profunditat exterior que els travessers, fet que provocar que es marqui una verticalitat de la façana. La línia horitzontal que es marca entre el ...
	A les zones de visió es va col locar un doble envidrament amb control solar Stopray de color rosat i a les zones opaques una lluna monolítica trempada de color negre Emalit amb un aïllament interior. En ambdós casos la subjecció és mecànica mitjançant...
	Secció horitzontal panell-panell             Secció horitzontal vidre-vidre
	Secció vertical panell –vidre                    Secció vertical vidre -vidre
	El mur cortina es va penjar del perfil en U del cantell dels forjats d’estructura metàl lica, mitjançant ancoratges amb regulació tridimensional.
	Secció vertical del cantell de forjat
	Les franges verticals de la façana que divideixen el mur cortina verticalment en tres parts, coincideixen amb els pilars interiors i es van revestir amb marbre blanc, importat des de l’antiga Iugoslàvia, de la mateixa forma que es van revestir els par...
	Les franges verticals i els testers es van revestir amb marbre blanc
	Tots els mòduls formats pel mur cortina són fixes, fet que provoca que la instal lació de climatització hagi de funcionar constantment, a excepció de quatre finestres per planta d’obertura interior, col locades als extrems.
	Finestra integrada al mur cortina
	La protecció tèrmica i lumínica de la façana es va complementar amb unes cortines interiors de lamel les verticals orientables i corredisses, com podem comprovar a un anunci publicat a La Vanguardia.
	Publicació a La Vanguardia el dia 9 de gener de 1972
	Ens trobem pràcticament començant els anys 70 i encara no hi ha cap tipus de consideració al respecte de la sectorització contra incendis a la façana. A l’avantprojecte es troben diverses característiques a complir, com la construcció d’una escala d’...
	Extracte de l’avantprojecte del 2 de maig de 1963
	El mur cortina del Banco Atlántico té una magnitud que requereix una atenció especial a l’hora de netejar-lo. Ja en aquella època es van instal lar unes vies a la planta coberta que servirien per transportar una gòndola per tot el perímetre de l’edif...
	Planta coberta de l’edifici, amb la gòndola i el seu carril
	2.2 ELS ANYS 70. EVOLUCIÓ DEL SISTEMA CONSTRUCTIU

	Els primers anys setanta s’inicien amb la dictablanda que culmina amb la mort de Franco l’any 1975, convertint-se Espanya en una monarquia constitucional l’any 1978. Són anys de liberalització econòmica, que lligades a l’escassetat energètica derivada...
	A aquesta dècada les façanes dels edificis bancaris, com la de les seus de les grans empreses, es converteixen en una qüestió de prestigi, d’exhibició de poder, convertint-se les grans superfícies de façana envidrada amb el sistema que millor respon a...
	Serà cap a finals de la dècada que començaran a comercialitzar-se sistemes de mur cortina i fusteries amb perfils de ruptura de pont tèrmic integrat al seu interior, fet que millorarà qualitativament els tancaments exteriors.
	EDIFICIS TRADE

	Any de construcció: 1965-1971
	Arquitecte: Josep Antoni Coderch de Sentmenat
	Ús: Oficines
	Adreça: Gran Via de Carles III, 84-98 (Barcelona)
	A finals de la dècada dels 60 i principis dels 70 es va inaugurar els Edificis Trade. En ple creixement de la ciutat de Barcelona es va construir aquest projecte per part d’una empresa promotora pertanyent al Grup Immobiliari Habitat, situat a escasso...
	El projecte va ser encarregat directament a l’arquitecte Josep Antoni Coderch de Sentmenat, un dels fundadors del Grupo R tal com hem comentat amb anterioritat.
	Hi ha diferents versions sobre les primeres idees de l’arquitecte Coderch al respecte d’aquest projecte. Alguns estudiosos diuen que la primera intenció era la de fer tres torres més altes que les actuals. Altres comenten que la idea era la de fer un ...
	No obstant, quan a Coderch li van encarregar el projecte per a les noves oficines prop de la Diagonal li venia amb una ordenació prefixada: s’havien previst quatre torres de deu plantes cadascuna on tres d’elles unides per un basament conformat per la...
	A l’esquerra, planta i emplaçament segons l’ordenació prefixada. A la dreta, proposta de J.A. Coderch
	Comparació volumètrica encarregada i proposada per Coderch
	Planta general dels edificis
	Diferents vistes dels edificis
	Diferents alçats i seccions dels edificis
	La finalització de les torres es va fer de forma esglaonada, essent acabada la primera torre el 1968 i l’última el 1971.
	La publicitat inserida a la premsa per part dels promotors venien l’edifici com un edifici, tècnica i tecnològicament parlant, del futur. Com podem veure a una portada de El Correo Catalán del 1968 s’expressa aquest projecte com “Una ciudad para el añ...
	També a altres anuncis de l’època, seguint amb la publicitat de la modernitat de l’edifici, es feia publicitat del fet de que fos un edifici de vidre indicant el número de tancaments vidriats (tot i que eren fixes li deien ventanas) i el fet de que ti...
	A l’esquerra, portada de El Correo Catalán, al 1968.
	Al centre i a la dreta, publicitat de l’edifici a La Vanguardia del 2 de juliol de 1967 i del 17 de juny de 1967, respectivament.
	La promotora va incloure publicitat de l’edifici a moltes publicacions durant els anys 1967 i 1968, anteriors a l’entrega del primer edifici , a més de les esmentades anteriorment, com per exemple la revista Destino.
	A l’esquerra, publicitat de l’edifici a la revista Destino a l’octubre de 1967. Al centre, al novembre de 1967. A la dreta, al juny de 1968
	El conjunt d’edificis, tècnicament parlant, es va construir amb una estructura formada per pilars centrals de formigó armat i per altres perifèrics metàl lics, endarrerits respecte la línia de façana. Els forjats són reticulars de formigó armat, alleu...
	Fotografia presa durant l’execució dels forjats
	Planta d’un edifici amb la previsió dels pilars rodons
	Els pilars perimetrals segons el projecte inicial havien de ser rodons de formigó armat. Amb aquesta forma s’eliminava la possibilitat de que qualsevol pla del pilar es confrontés amb el pla del tancament vidriat i, i que per tant alteressin l’ordre...
	No obstant, finalment es van fer metàl lics i de secció quadrada o rectangular (per la unió de perfils UPN i de platabandes), obligant a recompondre la seva disposició envers la façana. Com a resposta va confegir-se un gir a cada pilar de manera que u...
	La variació de les seccions d’aquests pilars no podia no respondre a la seva particular disposició, de manera que el creixement es plantejà sempre respecte a les cares confluents a l’aresta encarada a la façana, tal com s’indica a l’esquema.
	Respecte el mur cortina, si observem la planta del projecte que es va presentar per sol licitar la llicència d’obres a l’Ajuntament de Barcelona el març del 1966, podem observar que el mur cortina havia de ser llis, seguint les línies corbes del cante...
	Planta d’un edifici amb la orientació dels pilars metàl lics               Planta projectada el març de 1966, amb el mur cortina llis
	Després del primer projecte l’arquitecte va pensar que zigzaguejar el mur cortina li donava la possibilitat de fer creure que aquesta nova geometria feia girar el tancament i que l’únic que havia de fer era rotar els vidres en un angle constant mentr...
	Primera idea pel muntant de la façana esglaonada
	Secció del muntant definitiu de la façana esglaonada, reflectida
	en plànols del  8 de setembre de 1967  Dent de serra de la façana vista des de l’exterior
	És així com finalment el mur cortina va esdevenir en una retícula amb forma de dent de serra, facilitant l’adaptació a les corbes de la façana, i a la mà d’obra del taller corresponent, ja que amb un únic perfil de muntant vertical solucionava tota l...
	Segona idea pel muntants de la façana esglaonada, reflectida en plànols amb data 24 de juny de 1967, amb tres solucions de terminació exterior
	Secció horitzontal de la dent de serra del mur cortina
	La modulació del mur cortina era de 80 cm entre muntants verticals, dotant d’una gran diversitat de possibilitats en la disposició dels envans interiors. L’alçada total de la planta (3 m) es va dividir en dos mòduls: un opac que tapava el cantell de ...
	Tot i no ser finalment el pressupost acceptat es te constància d’un pressupost valorat per una empresa catalana, Marcelo Vilà, on la perfilaria era alemanya. Alemanys i italians han estat durant molts anys els pioners a Europa dels murs cortina.
	Finalment el sistema de mur cortina van ser perfils fabricats per Metalúrgicas Terán (una empresa de Sant Sebastià), essent perfils d’alumini amb un gruix d’entre 2 i 2,20 mil límetres i anoditzats en el seu color natural. El gruix d’aquest anoditzat ...
	Desglossament corresponent al perfil d’extrusió del muntant vertical i el seu corresponent galze.
	Pressupostos no contractats per part d’un industrial
	Desglossament corresponent al perfil d’extrusió del travesser horitzontal i els seus corresponents galzes.
	La zona de l’ampit consistia en un doble envà ceràmic replè de formigó cel lular, que feia la funció d’aïllament acústic. Sobre aquest ampit es van fixar els ancoratges del mur cortina. Aquests ancoratges consistien en un doble angular d’acer galvanit...
	Més endavant en el temps hom s’adonaria que l’alumini funciona molt millor a tracció, fet que faria invertir les funcions dels ancoratges, essent el superior el que suporta les tensions i esforços del mur cortina, i l’inferior el que absorbeix els mov...
	Els muntants es van col locar començant per la primera planta i seguint cap amunt, col locant una metxa interior entre perfils per garantir la verticalitat, segellant la junta que es creava per evitar l’entrada d’aigua i de  brutícia i l’atac d’agents...
	Instantània de l’execució de l’obra, durant la col locació dels muntants verticals del mur cortina
	Diferents vistes del passamà que envolta el segellat entre muntants Instantània de l’execució de l’obra, on es pot comprovar l’aixecament dels ampits d’obra
	Sistema d’ancoratge i d’unió dels muntants verticals
	Posteriorment s’unien els travessers als muntants. Als muntants se’ls havia previst una ranura on els travessers s’encaixaven però per reforçar la unió a les dues peces també anaven previstes d’uns forats que coincidien on s’introduïen uns reblons d’a...
	Fotografies de la unió interior dels travessers amb els muntants, essent la de l’esquerra la vista interior i la de la dreta la vista exterior
	A continuació de la retícula es van col locar els vidres, que es fixaven amb rivets des de l’interior. A la zona de visió es van col locar vidres acolorits en massa de 6 mm d’espessor. A les zones opaques, davant de l’ampit, es van col locar vidres ti...
	El vidres col locats en la zona de visió eren del tipus Parsol de Cristalería Española, SA. Existien en tres colors: gris, verd i bronze, essent la tonalitat gris l’escollida per aquesta obra. Era un moment de plena expansió d’aquest tipus de vidre, c...
	En aquells moments els murs cortina encara eren molt novells i, partint de l’evolució de les fusteries, l’envidrament es col locava i fixava des de l’interior, dificultant la posada en obra dels vidres per davant dels ampits d’obra i dels cantells de ...
	Exteriorment es va basar l’estanqueïtat en el segellat amb Thiokol (cautxú polisulfur) entre alumini-vidre i alumini-alumini.
	Diferents anuncis a La Vanguardia del vidre tipus Parsol
	Perspectiva amb el segellat perimetral                Vista dels segellats perimetrals exteriors
	Al mur cortina no es va considerar instal lar cap finestra. El fet de que tots els mòduls fossin fixes facilità l’estanqueïtat a l’aigua i l’aire de la façana, però alhora va obligar a que tota la ventilació fos artificial.
	El vidre col locat (Parsol gris de 6mm) evita en un 49% la transmissió de la radiació solar, aconseguint un alt estalvi energètic a l’hora de refredar l’espai i evitant part de les radiacions solars. Però com a contrapartida també priva l’entrada dels...
	Si a més afegim que no es va tenir en compte en la redacció del projecte l’orientació de les façanes, i que les torres projectaven ombres unes sobre les altres, es feia indispensable l’ús de climatització artificial durant tot l’any. Es va utilitzar u...
	Estiu:  Temperatura 24ºC +-1ºC
	Humitat relativa 55%+-5%
	Hivern: Temperatura 21ºC+1ºC
	Humitat relativa 50%+-5%
	Interiorment es van col locar unes cortines enrotllables superiorment, amb accionament manual, que permetien neutralitzar els rajos solars.
	Aquestes cortines s’han anat canviant pels múltiples usuaris dels edificis, trobant avui dia diversos sistemes instal lats.
	A dalt a l’esquerra, cortines originals a l’interior de les oficines. A dalt a la dreta i inferiors, diferents sistemes de cortines instal lats avui dia
	El fet de tenir un vidre acolorit, amb interminables plans verticals formats per la geometria de la planta que provoquen diferents reflexions, amb diversos edificis formant ombres entre ells, i, en menor mida, amb les cortines de l’interior amb difere...
	Vista general de les façanes on s’aprecia els diferents contrastos
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	El mur cortina dels Edificis Trade, de la mateixa forma que ho hem vist al Banco Atlántico, té instal lades unes gòndoles a les plantes cobertes dels edificis, una per a cada torre, amb unes vies en tot el perímetre de les façanes, per procedir a la n...
	Instantània de la gòndola situada a la coberta d’un dels edificis
	Amb l’execució d’aquests edificis aterra una nova imatge en el panorama arquitectònic i per tant cultural. Els Trade van ser els primers edificis aïllats tancats exclusivament amb un mur cortina d’alta qualitat i que actualment encara són vius, perquè...
	CREDIT LYONNAIS

	Actualment: Oficines de diverses entitats
	Any de construcció: 1970-1972
	Arquitecte: Fernando Cavestany
	Ús: Oficines
	Adreça: Londres, 102-104 (Av. Diagonal / C. Aribau) (Barcelona)
	Seguint amb el corrent de construcció de seus d’edificis bancaris a Barcelona es va construir aquest edifici a la cantonada Diagonal-Aribau de Barcelona a principis de la dècada dels 70.
	Ens trobem a una època on s’acabaven d’inaugurar els edificis de Banca Catalana (pàg. 74), Banco Comercial  Transatlántico (pàg. 42) i Banco Atlántico (pàg. 78), i en breu es construiria el Banco Industrial de Bilbao (pàg. 99), en plena expansió de le...
	Publicitat inserida a La Vanguardia del dia 1 de març de 1972, a l’esquerra, i del dia 24 de juny de 1972, a la dreta.
	El fet diferencial de la façana d’aquest edifici, amb dos façanes vistes al carrer formant noranta graus, es troba a la remarcat del muntant vertical. Fins ara hem estudiat edificis on els muntants verticals estaven dimensionats en funció de les sol l...
	Unió dels perfils de muntant, amb la junta segellada
	Façana a l’avinguda Diagonal, on es remarquen les línies verticals respecte les horitzontals
	Alçat al carrer Aribau
	Aquests muntants coincideixen amb els pilars metàl lics interiors, i es pengen d’aquests últims i dels cantells de forjat mitjançant ancoratges de regulació tridimensional.
	La perfilaria d’alumini que forma el mur cortina es va tractar mitjançant un procés d’anoditzat en color bronzejat.
	Cada planta es va dividir verticalment en dos mòduls, creant una franja de visió i una opaca. Els mòduls de la franja de visió eren en la seva gran part fixes, essent només amb apertura pivotant d’eix vertical dos unitats per façana i planta.
	Secció vertical de la façana
	Perspectiva de detall de la façana
	Finestra integrada al mur cortina
	Alçat i secció vertical, marcant la diferenciació de franja de visió i franja opaca
	El sistema de fixació dels elements de visió i de les zones opaques són diferents. Les zones de visió, que calcen dobles envidraments amb el vidre exterior tintat en massa (tipus Parsol) de color bronze, es fixen mitjançant galzes per l’interior, ment...
	A l’esquerra, secció horitzontal de la façana per la franja de visió.
	Al centre, secció horitzontal de la façana per la franja de l’ampit
	Vista exterior d’un travesser, on s’aprecia el ribet exterior de la franja opaca envers el perfil continu de la franja de visió
	No obstant, com hem vist a altres edificis, el control solar d’aquests envidraments encara no està suficientment evolucionat i es col loquen unes cortines interiors de lamel les verticals, orientables i corredisses, que juntament amb l’aire condiciona...
	Anunci de La Vanguardia el 17 de setembre de 1972, on podem visualitzar les cortines interiors.
	La climatització de l’edifici es va dividir en dos sectors principals, tractats de diferent forma: el sector de façanes i el sector interior. Es considerava per sector de façanes la superfície formada pel perímetre de la façana i una amplada de cinc m...
	Tal com es va comprovar a l’estudi anterior del Banco Atlántico i dels Edificis Trade, l’execució de façanes amb murs cortina integrals comporten la necessitat d’una solució a la neteja exterior, que també en aquest cas, i gairebé en la resta d’edifi...
	Instantània de la gòndola de l’edifici
	Actualment es poden veure diverses de les finestres d’apertura pivotant on segurament degut a l’entrada d’aigua des de l’exterior per les juntes entre els perfils horitzontals superiors, s’ha col locat un perfil trencaaigües superior, afegint així une...
	Finestra amb un perfil superior suplementat
	BANCO INDUSTRIAL DE BILBAO

	Actualment: Oficines de diverses entitats
	Any de construcció: 1969-1973
	Arquitectes: Enric Tous i Josep Maria Fargas
	Ús: Oficines
	Adreça: Av. Diagonal, 468 (Barcelona)
	Tornem a estudiar un altre edifici d’una entitat bancària en un moment de plena expansió d’aquest sector. En aquest cas va predominar en la realització del projecte una voluntat d’integració en l’entorn urbà, sense deixar de banda els sistemes de faça...
	A l’esquerra, secció vertical de l’edifici. A la dreta, fotografia de la façana principal de l’edifici a l’avinguda Diagonal
	A dalt, planta tipus. A baix, alçat principal de l’edifici
	El sistema utilitzat a la façana per aquests arquitectes va ser molt semblant a l’utilitzat poc temps abans per ells mateixos a l’edifici de Banca Catalana del Passeig de Gràcia (pàg. 74): muntants verticals en forma de T amb una platina cargolada per...
	Secció vertical de la façana
	Les diferències a la façana més representatives respecte a l’anterior edifici van ser dues:
	- la façana, a diferència de la Banca Catalana, no forma un pla vertical, sinó que dibuixa unes tribunes que donen una forma de residència del segle XIX, efecte que els arquitectes van volen incloure a la façana per integrar-la dintre de la resta de f...
	Diferents tribunes a la façana
	- aquest edifici va ser pioner en la utilització d’un nou material a la façana: la planxa de ferro preoxidat, anomenat avui dia comercialment com a acer cortén. Aquest material es va fer servir com a revestiment de les zones opaques, fent al lusió al ...
	Acer cortén com a material predominant de la façana
	Interiorment es van col locar unes cortines interiors de lamel les verticals, orientables i corredisses, que evitaven l’entrada a les radiacions solars que el tipus de vidre emprat encara no era capaç de pal liar per si sol.
	A la banda de dalt es visualitzen unes cortines originals i a la planta inferior unes diferents instal lades per l’usuari actual
	CAJA DE PENSIONES PARA LA VEJEZ Y AHORROS “LA CAIXA”

	Actualment: Seu de la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona “La Caixa”
	Any de construcció: 1974
	Arquitectes: Jordi Martí Oliveras, Jaume Seguí, Ferran Galí i José Antonio Coderch.
	Ús: Oficines
	Adreça: Av. Diagonal, 621-629 (Barcelona)
	Com estem veient a molts edificis, cap entitat bancària vol quedar-se sense el seu edifici representatiu, i es així com neix aquest projecte.
	En aquest cas no es va edificar un sol edifici, sinó que van ser dos, en alçada, de 13 i 25 plantes respectivament, més dos plantes de coronació, arribant a una alçada màxima de 90 metres a la torre més alta. Les dues torres s’uneixen per un cos baix ...
	Vista general dels dos edificis i del nucli de connexió             Secció vertical de la torre amb més alçada
	Quan s’estava construint la més baixa de les dues torres per altre promotor, La Caixa es va interessar per l’edifici i el va comprar, fet que va provocar que alguns tancaments exteriors d’alumini ja instal lats, s’hagueren de repintar in situ en color...
	El disseny exterior de les dues torres és idèntic: una planta que forma un esquema regular, que trenca amb la clàssica secció quadrada o rectangular, gràcies al seu joc de volums amb entrants i sortints de la seva secció, que mantenen una rígida verti...
	Degut a la geometria del projecte, amb canvis de pla entre zones opaques i zones de visió, el sistema constructiu utilitzat va ser el de bandes modulars horitzontals, tant per les franges opaques com per les franges de visió.
	Perspectiva de l’element tipus de cantonada
	Alçat, secció vertical i secció horitzontal d’un mòdul tipus de façana
	Planta tipus
	Instantània de la modulació del mòdul tipus de façana
	Les zones opaques estan formades per uns perfils estructurals horitzontals d’alumini anoditzat negre, que units entre sí mitjançant uns perfils verticals d’alumini anoditzat, conformen el xassís portant, que es fixa mecànicament a la part superior de...
	Es va tenir en consideració que, degut a les nombroses juntes en cantonada, existia l’eventual risc d’infiltracions d’aigua. Per aquesta raó es va col locar una tela de PVC impermeable entre l’ampit de formigó interior i els panells aïllants.
	La franja horitzontal corresponent a la zona de visió s’executa amb una retícula de perfils d’alumini d’extrusió, també amb acabat anoditzat negre, que alterna zones fixes i zones practicables. Aquesta retícula es fixa sobre els perfils de les zones o...
	Secció vertical de la façana per un tall d’element fixe de visió                        Secció vertical de la façana per un tall d’element practicable de visió
	Secció horitzontal de la façana per la franja opaca
	Secció horitzontal de la façana per la franja de visió
	Fotografia representativa del joc de plans verticals a la façana
	No obstant, les finestres practicables es van col locar com a element d’apertura manual pel cas d’emergència o avaria del sistema d’aire condicionat, principal sistema de tractament tèrmic de les estances, juntament amb la lluna tintada en massa (que ...
	Aquest projecte incorpora una solució a una preocupació que serà constant a edificis executats a posteriori: el sistema tallafocs de la façana. En aquest cas es va optar per construir a l’interior un ampit de formigó, de tota l’alçada de la franja opa...
	La gòndola per neteja i manteniment ja s’havia convertit en un element essencial a les façanes vidriades, essent present tant a les dues torres com a l’edifici d’unió.
	Fotografies de les gòndoles durant la neteja de la façana
	Fotografia de la coberta d’una de les torres, amb el carril de desplaçament de la gòndola
	EDIFICIO ZURICH-VITA-HISPANIA

	Any de construcció: 1975
	Arquitecte: Ulrich Pfeiffer Brandenberger
	Ús: Oficines
	Adreça: Via Augusta, 200 (Barcelona)
	Amb la inauguració d’aquest edifici el 1975 es va implantar a la zona alta de Barcelona una de les més grans assegurades europees.
	L’edifici està format per dos volums paral lels, units per un nucli central, creant una planta en forma de Z, amb deu plantes en alçada.
	Extracte de La Vanguardia del 21 de maig de 1975, amb la notícia de la inauguració de l’edifici
	Vista general de la façana l’edifici des de la Via Augusta
	A dalt, alçat Nord de l’edifici . A baix, alçat Sud
	Planta tipus de l’edifici
	Seccions verticals de l’edifici
	Les façanes de l’edifici es van tancar amb un mur cortina modulat de forma que permetés la més amplia visió des de l’interior i il luminació natural possible, creant a cada planta un mòdul molt alt amb vidre de visió y reduint al mínim possible la fra...
	Modulació tipus del mur cortina
	El fet diferencial d’aquest mur cortina es troba en el seu interior. Els perfils utilitzats per a la retícula del mur cortina, acabats anoditzats en el seu color natural, incorporen una ruptura de pont tèrmic. Es tracta de la unió de dos perfils d’alu...
	Realment es més semblant a una sèrie de fusteria d’alumini que no pas al que realment avui dia coneixem com a mur cortina: els muntants verticals són passants per davant dels forjats, ancorats a aquests, amb una secció important que garanteix la inèrc...
	A les zones de visió es va col locar un doble envidrament amb càmera, amb una lluna de 6 mm d’espessor a l’exterior amb capa de control solar tipus StopRay gris-bleu. A les zones opaques es va tancar amb un panell sandwich amb una planxa d’alumini a l...
	Interiorment, per seguretat, es van col locar unes baranes, també de vidre, que eviten els cops directes al vidre de la façana. Les peces de vidre de les baranes es van emmarcar amb un perfil en U d’alumini que es va fixar mitjançant uns ancoratges am...
	També a l’interior es van col locar unes cortines enrotllables superiorment i d’accionament manual per ampliar l’excés d’il luminació i radiació solar que els vidres del moment, tot i disposar de capes de control solar, encara no són capaces d’absorbi...
	A la coberta d’aquest edifici també es van instal lar cistelles penjades per neteja de les façanes (gòndoles), tal com hem vist en anteriors edificis i que, a l’actualitat, segueix essent el sistema més utilitzat pels edificis amb façanes vidriades.
	A l’esquerra, vista interior de la barana interna de la façana.
	Al centre, vista exterior de la barana interna de la façana
	Vista exterior del mur cortina, amb les verticals marcades pel muntant d’alumini i amb els travessers ocults pel panel sandwich
	Vista de les guies fixades als muntants verticals, inservibles amb el nou sistema de cortines instal lat

	TFC-7
	2.3 ELS ANYS 80. EVOLUCIÓ DELS MATERIALS I NOUS SISTEMES CONSTRUCTIUS.
	La dècada s’inicia amb l’intent frustrat de cop d’estat del tinent coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero, que aconsegueix consolidar la democràcia encara novell. Durant aquesta dècada l’estat espanyol ingressa en la CEE (Comunitat Econòmica Europ...
	L’elecció de la ciutat de Barcelona el 1986 com a seu per a l’organització dels Jocs Olímpics del 1992 trencaria amb una dècada de crisi econòmica (i, per tant, immobiliària), rellançant els diferents sectors de la societat, entre ells el de la constr...
	A nivell constructiu existeix un moviment arquitectònic postmodernista, que intenta combinar formes i materials historicistes (per exemple materials petris) amb façanes de vidre.
	S’estandarditzen els sistemes de mur cortina i es comencen a fer servir d’altres sense perfileria exterior (en un o en ambdós sentits), amb la denominada silicona estructural: un adhesiu elàstic que permet enganxar el vidre a l’alumini. Al mateix cop ...
	NESTLÉ

	Any de construcció: 1983-1987
	Arquitectes: MBM Arquitectes (Josep Martorell, Oriol Bohigas i David Mackay)
	Ús: Oficines
	Adreça: C. Melcior Llavinés, cantonada C. Gaietà Faura (Esplugues de Llobregat)
	Accés per Av. Països Catalans, 25-51
	L’edifici Nestlé que aquí es presenta correspon a l’ampliació que es va fer de l’edifici existent construït el 1976, que en només set anys ja s’havia quedat petit per a una empresa en plena expansió productiva. Els dos edificis comparteixen el mateix ...
	Vista dels dos edificis: a l’esquerra el construït el 1976 i a la dreta l’edifici corresponent a l’estudi
	En una primera proposta les façanes de l’edifici es van projectar amb una pell exterior de persianes de control remot separades del pla del vidre per un pas de manteniment realitzat en trama metàl lica, que permetria una ventilació per convecció dintr...
	Podem comprovar que ens trobàvem a una època on encara no es donava la importància actual a valors com la sostenibilitat, el medi ambient i l’escassesa de recursos energètics, traduint aquests criteris a unes xifres merament econòmiques. No obstant, l...
	Anys després el mateix client s’adonaria de la seva errada i en comprovar que el consum energètic era excessiu, va fer col locar uns films adhesius de protecció solar als vidres, solució de durabilitat dubtosa i eficàcia insuficient.
	Detall del despreniment dels  films adhesius de protecció solar col locats a les façanes de l’Aeroport de Tenerife
	Els murs cortina a l’estat espanyol a aquesta època ja s’havien convertit en sistemes estandarditzats de mercat. Eren solucions, molt semblants a les actuals, amb uns muntants verticals i travessers horitzontals d’alumini d’extrusió, ancorats als cant...
	Secció longitudinal i planta dels dos edificis, essent el de la dreta l’edifici existent i el de l’esquerra l’edifici nou
	No obstant, en aquest projecte aquestes tapetes exteriors d’alumini es van substituir per unes bandes de EPDM (cautxú d'etilè propilè diè), que complien al mateix cop les missions d’estanqueïtat i fixació del vidre, minimitzant l’evidència externa de...
	La desaparició de l’embellidor exterior va suposar un avanç a la recerca de la simplicitat formal de la façana. Tot i així, constructivament va ser una solució massa laboriosa. Els marcs d’EPDM, amb les quatre cantonades vulcanitzades per cada unitat ...
	Aquest sistema no va ser utilitzat mai més per Folcrá, l’empresa instal ladora de la façana, en benefici de les façanes amb subjecció de silicona estructural. En aquest cas, anys després es van substituir aquestes juntes per una tapeta embellidora ext...
	La perfileria d’alumini, que es va tractar amb un lacat de color blanc, passa per davant dels forjats, tenint continuïtat les zones de visió amb les dels cantells de forjats.
	El sistema de façana es completament independent de l’estructura, essent aquesta de forjats reticulars i pilars metàl lics recoberts de formigó.
	Perspectiva dels diferents elements del mur cortina
	Alçat longitudinal de la façana
	Planta tipus de l’edifici
	Vista actual d’un encreuament entre quatre peces de vidre, amb el perfil d’alumini exterior
	El mur cortina es divideix a cada planta verticalment en tres mòduls, fent coincidir els travesseres amb les línies superior i inferior del cantell del forjat, i un altre travesser intermedi coincidint amb la línia de fals sostre, creant dos mòduls p...
	Alçat parcial i secció vertical de la façana
	Fotografia d’una part de la façana
	Els muntants verticals es van fixar als cantells dels forjats mitjançant ancoratges d’acer que permetien la regulació tridimensional a l’espai (mitjançant la unió de tres angulars), restant el muntant penjat des del ancoratge superior i emmetxat amb ...
	Alçat parcial i secció horitzontal amb la disposició dels ancoratges del mur cortina
	Ancoratge de subjecció dels muntants del mur cortina
	Secció vertical del mur cortina tallant dos mòduls de visió i un de coronació
	Els travessers horitzontals es recolzaven a la vegada als muntants verticals mitjançant unes camises interiors fixades als muntants, que permeten la lliure dilatació del travessers, així com la transmissió d’esforços. Els travessers col locats tenen ...
	A l’esquerra vista interior del travesser gran, coincidint amb el terra. A la dreta, vista interior dels  travessers petits
	Als mòduls grans de visió es va fer servir un doble envidrament composat per un vidre reflectant i de color gris tipus Antelio de la casa Saint-Gobain Glass a l’exterior de 6 mm, càmera d’aire deshidratat intermèdia de 12 mm i un vidre incolor a l’int...
	Com a fet diferencial als dos mòduls petits (les zones de cantell de forjat i de fals sostre) es va fer servir un doble envidrament incolor, dels mateixos espessors que el vidre reflectant, facilitant, per una banda, que als mòduls de fals sostre es p...
	Fotografia dels diferents tipus de vidre: transparents als dos mòduls petits coincidents amb el forjat i reflectant a la peça gran
	A sobre dels travessers que coincideixen amb la part baixa del cantell de forjat es van situar unes safates de xapa amb panell aïllant, creant així una sectorització acústica entre les plantes.
	Secció vertical del mur cortina a l’alçada del cantell del forjat
	A les zones opaques, coincidint amb mòduls de coronació i amb les franges verticals de cantonada, es va col locar un conjunt composat per un vidre esmaltat del mateix color que el vidre reflectant a l’exterior, barrera de vapor i un panell aïllant de...
	A la façana es van fer dos grans excavacions, una en la cantonada sud de la planta baixa i altre en la cantonada nord de les tres últimes plantes, amb la finalitat de donar un caràcter personal al que si no hauria estat una façana completament llisa.
	Obertures a les façanes de l’edifici
	Per a la col locació del sistema emprat a la zona de cantells de forjats sembla que només es tingueren en compte aspectes estètics, deixant de banda altres aspectes com poden ser sistemes tallafocs entre plantes i acumulació de tensions i temperatura ...
	Es per aquesta raó que es van haver de posar unes cortines interiors, guiades per uns perfils d’alumini fixats als muntants verticals. Aquestes cortines s’utilitzen constantment, sobretot per a evitar el pas de llum del vidre superior incolor, que per...
	Cortines interiors de la façana
	Per a la neteja i manteniment de la façana es va instal lar una gòndola a la planta coberta, amb el carril paral lel al perímetre de la façana.
	Fotografia de la gòndola de l’edifici
	HERON II

	Any de construcció: 1986-1988
	Arquitectes: Enric Tous i Josep Maria Fargas
	Ús: Oficines
	Adreça: Av. Diagonal, 605-607, cantonada amb C. Gandesa (Barcelona)
	A finals de la dècada dels 80 es projectaria en massa l’edificació a aquesta zona sud de la Diagonal, entrada principal de Barcelona. En aquest estudi s’analitzen diversos d’aquests edificis com és el cas de l’Edifici Heron II, que s’especifica en aqu...
	Aquest edifici aïllat d’onze plantes d’alçada sobre rasant es troba ubicat en un solar on, curiosament, la façana longitudinal és perpendicular a una de les entrades principals de Barcelona, l’avinguda Diagonal, essent la façana menor la paral lela.
	Fotografia de les façanes nord i est de l’edifici
	L’edifici es podria entendre com a dos edificis independents, simètrics, units per una mitgera, compartint un pati i un nucli central. Es va aixecar amb estructura de pilars de formigó armat i forjats reticulars.
	Alçat longitudinal corresponent al carrer Gandesa
	Planta tipus
	Secció vertical de l’edifici
	Les façanes es van executar amb un mur cortina perimetral, on els muntants verticals es van fixar a cada planta mitjançant ancoratges d’acer amb regulació tridimensional, i separats horitzontalment 60 o 120 cm, alternats. A l’hora de formigonar els f...
	Les cantonades segueixen una directriu de 45º respecte les façanes, quedant aixamfranades, al mateix cop que deixen un forat triangular que s’aprofita per passar les instal lacions de climatització de l’edifici.
	Secció horitzontal per cantonada
	Fotografia d’una cantonada
	Verticalment cada planta es va dividir en dos mòduls, un opac i un de visió, creant a la façana bandes horitzontals.
	Façana sud, on s’aprecien clarament les bandes horitzontals opaques i de visió
	A la banda de visió, composada totalment per elements fixos sense apertures practicables, es va col locar un doble envidrament amb una lluna exterior de color plata de 6 mm d’espessor, una càmera d’aire de 12 mm i una lluna interior incolora de 6 mm.
	La banda opaca es va tancar mitjançant panells amb una planxa d’alumini a l’exterior, acabat anoditzat color plata, amb un panell de llana de roca intermedi i a l’interior es va col locar un taulell d’aglomerat amb acabat de melamina, ja que es deixav...
	Els muntants verticals eren un perfils tubulars d’alumini d’extrusió de sistema estàndard de mercat, amb una tapeta opressora exterior per subjectar l’envidrament, acabant-se amb una tapeta embellidora. En canvi, a les zones opaques els panells es fix...
	Secció horitzontal per la banda de visió
	Secció horitzontal per la banda opaca
	Els travessers, en canvi, eren pràcticament inexistents. Es limitaven a un perfil en forma de Z, d’alumini d’extrusió, en lloc d’un perfil tubular que venia essent l’habitual als murs cortina. La finalitat era que els travessers quedessin el més ocul...
	Esbós on es marquen les línies verticals i es contempla la unió dels perfils verticals de tapeta coincidint amb la zona opaca
	Amb aquest sistema constructiu s’aconseguia el que estèticament els arquitectes buscaven: zona de visió i zones ocultes diferenciades, amb materials diferents, marcant només les verticals, i sense línies horitzontals més enllà de les pròpies del canvi...
	A l’interior de l’edifici es va fixar horitzontalment entre muntants un perfil tubular a modus de barana, amb la funció d’elevar respecte el nivell de terra un recolzament per a les persones, ja que la peça de vidre començava a una alçada inferior al ...
	Secció vertical de l’arrencada de la façana, a l’alçada del forjat de planta primera, i on es pot veure el perfil tubular de barana interior
	Fotografia presa des de l’exterior, on s’entreveu la barana interior de la façana
	També voldria afegir que a les zones del cantell de forjat es va omplir l’espai entre els panells i el propi forjat amb borra de llana de roca, creant una sectorització acústica entre plantes, al mateix cop que s’intentava fer una sectorització vertic...
	Secció vertical de la façana a l’alçada del cantell de forjat
	EDIFICI NÚÑEZ I NAVARRO

	Any de construcció: 1988
	Arquitecte: Santiago Casanova Navarro
	Ús: Oficines
	Adreça: Av. Diagonal, 593-595 (Barcelona)
	Aquest edifici d’oficines, veí dels comentats a aquest estudi Heron II (pàg. 115), Hotel Hilton (pàg. 132) i L’Illa Diagonal (pàg. 157) presenta una característica completament diferent a la resta d’edificis esmentats: la façana és totalment de vidre.
	A aquest projecte, desenvolupat per un arquitecte de la pròpia empresa promotora, la façana de vidre, continuant el desenvolupament dels murs cortina, no presenta cap tipus de perfil metàl lic a l’exterior, essent una façana completament llisa de vidre.
	Fotografia de la façana principal (est) de l’edifici
	Perspectiva de la façana sud i est de l’edifici
	Si en el cas, com havíem vist anteriorment, de l’edifici Nestlé (pàg. 108) els vidres es subjectaven exteriorment amb un perfil d’EPDM, en aquest cas s’evoluciona cap a una façana de les anomenades de silicona estructural.
	Promoció de l’empresa promotora a La Vanguardia del 19 de febrer de 1989, remarcant la modernitat de l’edifici
	En aquesta tipologia de murs cortina la retícula interior és idèntica als murs cortina tradicionals. Es forma per muntants verticals d’alumini d’extrusió fixats als forjats mitjançant ancoratges que permeten la regulació tridimensional, normalment (i ...
	A l’edifici Núñez y Navarro es va modular tota la façana en peces d’iguals dimensions, dividint l’alçada de cada planta en dos peces, una de visió i una opaca, però que gràcies a la gran reflexió del vidre utilitzat no permeten diferenciar-se des de l...
	Els vidres es van fixar mitjançant la silicona estructural a un marc perimetral d’alumini, que al mateix temps es fixava mecànicament sobre la retícula interior del mur cortina. Aquest procés d’enganxat del vidre al marc es realitza a la fàbrica del p...
	Fotografia exterior amb un filtre de polarització que facilita la visió de l’enganxat perimetral de la silicona estructural
	En el cas de les zones de visió, on es feia servir un doble envidrament amb càmera amb un tractament a la lluna exterior tipus Stopsol de color bronze, el vidre es va haver de decalar. El decalat és un procés on la lluna exterior i la interior del do...
	En el cas de les zones opaques es va fer servir una lluna monolítica del mateix espessor (8 mm) que la lluna exterior de la zona de visió, fet que permetia mantenir la planor exterior de la façana i una idèntica fixació mitjançant la silicona estructu...
	Secció horitzontal d’un muntant tipus, corresponent el detall de l’esquerra a les franges de vidres de visió i a la dreta a les franges opaques
	Secció vertical del mur cortina
	A les zones de cantonades el vidre exterior es va decalar respecte el marc perimetral, tallant-lo més llarg que la longitud del marc, de forma que tapessin el muntant vertical i coincideixin exteriorment en una cantonada a 90 graus totalment neta vidr...
	A l’esquerra, vista exterior d’una cantonada de l’edifici
	A la dreta, vista interior de la mateixa
	El mur cortina de silicona estructural es trobava llavors en ple desenvolupament i la falta d’experiència en aquest tipus de façanes va provocar que per prevenir riscos es busqués una solució mecànica que no afectés a l’estètica de la façana i que per...
	Aquesta solució va arribar de la mà d’uns cargols que travessen els vidres, fixant mecànicament aquests últims al marc perimetral interior. Es van fer servir uns cargols d’acer inoxidable amb cap avellanat, envoltats d’un casquet plàstic per evitar el...
	I és la conjunció d’aquest procés de trempat, del tractament d’alta reflexió del vidre, dels esforços aplicats per les fixacions puntuals de les cantonades de les peces i, segurament, d’una excessiva lleugeresa del vidre per les grans dimensions de le...
	Vista exterior dels cargols que travessen el vidre
	Fotografia parcial de la façana on es pot veure les deformacions dels vidres. La fotografia superior correspon a una instantània real i la inferior amb un filtre d’inversió de colors.
	Per l’interior es va aprofitar l’alçada entre el terra i el travesser horitzontal (corresponent a la zona opaca) per col locar un moble de fusta que amagava a l’interior la instal lació de climatització, situada al perímetre de l’edifici.
	Fotografia interior del moble de fusta que encabeix la instal lació de climatització
	A aquest tipus de façana tan planes encara es fa més fàcil la neteja, ja que únicament hi ha un únic pla a netejar i no existeixen altres elements metàl lics sobresortints, fent de la gòndola un element indispensable.
	Instantània de la gòndola de neteja i manteniment, recollida a la coberta superior de l’edifici
	Aprofitaré aquest edifici per comparar la normativa de sectorització d’incendis del moment amb l’actual. A la Memòria de Prevenció d’Incendis de la documentació del projecte arquitectònic es troba aquest extracte:
	“El tancament perimetral de façana es realitzarà tipus mur cortina o similar. La trobada entre distintes plantes a nivell de forjat es realitzarà un tallafocs tipus RF-120, amb una alçada total de 60 cm inclòs el gruix del forjat, d’acord amb (...) la...
	La normativa del moment al respecte de protecció d’incendis era d’obligat compliment des del 1982, la norma bàsica NBE-CPI-82, que responia a una actualització de la normativa aprovada l’any anterior (NBE-CPI-81).
	Bàsicament pel que fa a la propagació exterior de les façanes de murs cortina aquesta normativa obligava a realitzar una sectorització vertical entre diferents sectors de 60 cm d’alçada i una resistència RF-120.
	Extracte de l’article 6.3.1 de la norma bàsica NBE-CPI-82
	Article 6.4.1 de la norma bàsica NBE-CPI-82
	A la normativa NBE-CPI-82 es parlava únicament del terme RF, que definia el temps en el que un element havia de mantenir les condicions de “estabilitat mecànica, aïllament tèrmic, estanqueïtat a les flames i absència d’emissió de gasos inflamables”.
	Article 3.1.1 de la NBE-CPI-81. A la normativa NBE-CPI-82 es canviaria el terme “resistència mecànica” per “estabilitat mecànica”.
	Extracte de l’article 3.1.2 de la norma bàsica NBE-CPI-82
	La següent normativa al respecte de la protecció d’incendis va ser la norma bàsica NBE-CPI-91, que substituïa l’anterior. El primer canvi substancial es la definició de diversos paràmetres en funció del comportament a sol licitar: estabilitat al foc ...
	Article 13.1 de la NBE-CPI-91.
	Amb aquesta normativa i el cas d’aquest edifici ens exigiria una sectorització vertical d’alçada 1 m i una resistència al foc de RF-60. S’incrementa l’alçada de l’element però es rebaixa la resistència que ha de complir respecte la normativa anterior.
	Extracte de l’article 15.2 de la norma bàsica NBE-CPI-91
	Extracte de l’article 15.1 de la norma bàsica NBE-CPI-91
	Extracte de l’article 14 de la norma bàsica NBE-CPI-91
	La següent norma que va substituir la de l’any 91 va ser la norma bàsica NBE-CPI-96, de l’any 1996. Pel que fa als aspectes que incumbeixen al mur cortina no va haver-hi cap canvi significatiu, mantenint-se la necessitat de sectoritzar mitjançant una ...
	Gràfic extret de l’article 15.2 de la norma bàsica NBE-CPI-96
	A l’actualitat la norma d’obligat compliment relativa a protecció d’incendis és el Document Bàsic Seguretat en cas d’incendi (DB-SI), inclòs dintre del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) aprovat el 2006.
	A aquest document es manté la necessitat de executar una franja d’alçada d’un metre però les condicions exigibles a la sectorització no tenen cap relació ni amb l’alçada de l’edifici ni amb la resistència de l’estructura, és un valor fixe anomenat EI-60.
	Extracte del punt 1-Medicions i Façanes, corresponent a la secció SI-2.Propagació Exterior, inclòs al DB-SI del CTE
	El significat d’aquesta nova nomenclatura no està especificat al Codi Tècnic i ens hem de remuntar a la Decisió 2000/367/CE de la Comunitat Europea, de l’any 2000, que especifica diferents classificacions dels elements en funció de la seva resistència...
	Extracte de l’Annex de la Decisió 2000/367/CE de la Comunitat Europea
	Podem observar com per l’obra en qüestió s’exigia una barrera horitzontal de 60 cm d’alçada i avui dia es demanaria d’un metre, però en canvi al moment d’execució de l’obra la resistència exigida era de 120 minuts contra els 60 minuts actuals. No obst...
	Extracte de l’article 1.1.2 de la norma bàsica NBE-CPI-82
	Extracte de l’article 3.1.2 de la norma bàsica NBE-CPI-82
	PALAU DE LA MÚSICA CATALANA (Intervenció a la façana)

	Any de construcció: 1988-1989
	Arquitectes: Òscar Tusquets i Lluis Clotet
	Ús: Cultural
	Adreça: Carrer del Palau de la Música, 4 (Barcelona)
	Reconeixements:   Premi FAD d’Arquitectura – Reformes i rehabilitacions (ex aequo) (1989)
	Premi Ciutat de Barcelona – Restauració d’edificis (1989)
	El Palau de la Música Catalana es va aixecar en 1908, projectat per l’arquitecte Domènech i Montaner. Aquest simbòlic edifici de la identitat i cultura catalana, s’aixeca amagat i encaixonat entre altres edificis, en una trama de carrers estrets amb p...
	Aquest edifici ha patit diverses intervencions a la seva llarga vida. En aquest cas ens centrarem a l’actuació que es va realitzar entre el 1982 i el 1989 per part dels arquitectes Òscar Tusquets i Lluis Clotet, i més concretament en l’aixecament d’un...
	Fer una intervenció en un edifici d’aquesta importància històrica sense caure en les crítiques del sector és sempre difícil. Els arquitectes van intentar basar-se en una difícil dialèctica: Respecte i Intervenció. Respecte en el millor sentit crític d...
	La façana posterior de l’edifici estava situada oculta en un estret pati de veïns. Domènech i Montaner la va construir reproduint exactament l’altra façana longitudinal que donava al carrer Amadeu Vives, amb grans vidrieres i sense escatimar cap acaba...
	Croquis inicial de l’escala d’evacuació i la pell de vidre exterior
	A l’esquerra, vista exterior de la façana
	A la dreta, vista interior de l’espai entre la pell exterior de vidre i la façana antiga, amb l’escala d’evacuació al fons
	Els vidres utilitzats per aquesta pell exterior eren d’unes grans dimensions (1,80 m d’ample i 3,50 m d’alçada). Van ser vidres monolítics de 12 mm d’espessor, incolors sense cap tipus de tractament tèrmic ni estètic, amb un procés de trempat, que apo...
	Planta, alçat interior i secció de la doble pell de vidre
	Instantània de les peces de vidre col locades, marcant exteriorment els botons de fixació
	Els vidres es van fixar mitjançant quatre botons a les cantonades a unes peces d’ancoratge o manetes. Aquestes manetes es recolzaven a la façana d’obra posterior mitjançant uns perfils tubulars d’acer inoxidable de diàmetre 43 mm, contrarestant l’acc...
	Secció vertical de la façana de vidre
	Vistes interiors de la façana, amb els diferents elements de suport
	En una primera instància es va pensar que també caldria uns rodons que enriostessin horitzontalment les manetes i les unissin al perímetre, però, en aquest cas, es van desestimar per innecessàries.
	Les manetes, també d’acer inoxidable, van ser dissenyades amb una corona circular que permetia la fixació dels tensors de penjat. La creueta interior facilitava la unió a l’estructura horitzontal.
	Fotografia d’una maneta col locada a la façana
	La creueta interior es va preveure en un inici coplanària amb la corona, però es va poder comprovar que la fixació resultaria molesta per la fixació del vidre.
	Es per aquesta raó que finalment la creueta es va dissenyar bombada cap a l’interior, permetent que la fixació amb el tub interior no interferís amb els vidres exteriors.
	Disseny de la maneta amb la creueta interior coplanària a la corona
	Disseny de la maneta y els diferents elements de fixació
	Disseny de la maneta amb la creueta interior bombada cap a l’interior
	Les juntes entre vidres de la pell exterior es van segellar, aconseguint així una façana estanca.
	Anys més tard, entre el també l’arquitecte Òscar Tusquets realitzaria una altra actuació a la façana. Degut a la importància d’aquesta nova intervenció estudiarem el cas en un capítol apart, situat cronològicament al seu capítol corresponent, els anys...

	TFC-8
	2.4 ELS ANYS 90. SOFISTICACIÓ
	La dècada dels 90, que comença amb l’eufòria constructiva per l’organització a Barcelona del Jocs Olímpics del 1992, aviat quedarà apaivagada per una nova recessió econòmica, lògica per l’esforç i endeutament aconseguit, alentint el ritme de creixemen...
	L’arquitectura espanyola adquireix molt prestigi internacional. S’integren totalment els sistemes informàtics als estudis professionals, fent més fàcil la manipulació de la informació gràfica, alhora que més exigent.
	A nivell constructiu de façanes en aquest moment convergeixen noves i antigues idees, aquestes actualitzades amb tècniques més evolucionades.
	Els sistemes de mur cortina es sofistiquen, millorant les seves característiques i permetent noves solucions. Tancaments cecs amb forats per fusteria rememorant a les façanes pre-envidrades, ara revestits amb sistemes de façana ventilada, i tancaments...
	HOTEL HILTON

	Any de construcció: 1987-1990
	Arquitectes: Albert Viaplana i Helio Piñón
	Ús: Hotel
	Adreça: Av. Diagonal, 589-591 (Barcelona)
	Ens trobem a una època on a Barcelona van aflorar una multitud d’hotels amb motiu de l’organització dels Jocs Olímpics del 1992, entre ells l’Hotel Hilton de la av. Diagonal.
	Vista general de l’Hotel Hilton
	Aquest edifici va patir diversos canvis de propietari i ús durant la seva construcció. Inicialment va ser projectat pels arquitectes Jordi Mir Valls, Rafael Coll Pujol i Jordi Carmona Sanz. Va ser comprat per la cadena hotelera Hesperia quan les obres...
	Publicitat inserida a La Vanguardia del dia 10 de març de 1990
	A continuació observem una fotografia presa durant la construcció de l’edifici, al mateix temps que podem veure que ja s’havia construït l’edifici Heron II (pàg. 115) i l’edifici Núñez y Navarro (pàg. 120), i es pot observar el solar on s’edificaria ...
	L’edifici està format per dos blocs paral lels de planta rectangular, units pel centre per la caixa d’ascensors i escales.
	Croquis de l’arquitecte, a l’esquerra corresponent a  la façana principal i a la dreta a la façana posterior
	A dalt, planta tipus. A baix, planta baixa
	Alçat posterior
	Secció transversal
	El fet de que la subestructura de la façana ventilada es fixés directament a la jàssera del cantell de forjat facilita el fet de que el parament interior no sigui ceràmic, ja que es treu de sobre tota funció de suport de càrregues de la façana exterior.
	A l’interior de la subestructura es va col locar una planxa d’acer galvanitzat amb la funció de suport pel posterior aïllament i impermeabilització intermedis.
	Interiorment les zones opaques es van tancar amb dos plaques de cartró-guix, donant l’acabat interior.
	A les zones de visió, forats envoltats pel perfil metàl lic tipus Z, es van instal lar les fusteries d’alumini, amb l’acabat en color gris Aquestes fusteries, que disposaven de un doble envidrament amb capa de control solar Reflectasol a l’exterior, e...
	Façana ventilada de granit, amb la seva subestructura interior fixada directament a l’estructura principal de l’edifici
	Tot i que he trobat interesant incloure aquesta façana a aquest estudi no és el punt més interessant de l’edifici des de el punt de vista de les façanes vidriades. Aquest es troba a l’entrada principal i a la banda posterior, on es va crear una super...
	A l’esquerra, entrada principal, amb la façana vidriada vertical i el baldaquí. A la dreta, mòdul envidrat de la façana posterior
	Instantània d’un element tipus de fusteria de la façana
	La façana de l’entrada principal i la posterior es van dissenyar com una superfície transparent quadrada d’aproximadament 15,60 metres de costat, subdividida verticalment mitjançant cinc travessers horitzontals, formant una façana suspesa mitjançant c...
	Alçat i secció horitzontal de la façana suspesa
	Detall tipus dels elements de fixació
	Aquests cables fan la funció de muntants verticals, i es van col locar coincidint amb les juntes dels vidres, i de dos en dos perpendicularment a la façana. Els cables més propers al vidre, a l’exterior, són els portants, els que aguanten el pes propi...
	Fotografia de l’ancoratge dels cables als elements horitzontals, a la banda recta
	Fotografia de l’ancoratge dels cables als elements horitzontals, a la banda de confluència dels dos plans
	Els cables portants es van fixar, mitjançant uns ancoratges amb regulació tridimensional a la jàssera superior, que és un doble perfil metàl lic UPN. En canvi els cables de contrabalanç es van fixar a la jàssera inferior, formada per platabandes i pe...
	Així mateix, les càrregues dinàmiques degudes al vent estan suportades pels travessers horitzontals, construïts amb tubular 200x80x5 mm d’acer inoxidable, que les transmeten a l’estructura lateral i el pilar central.
	Els vidres es van col locar exteriorment i es van fixar només horitzontalment, creant un galze amb un perfil tubular interior i una motllura feta amb planxa a l’exterior, essent les juntes verticals segellades amb silicona estructural per garantir l’e...
	Secció vertical de la façana suspesa
	Instantània de la motllura exterior de subjecció del vidre
	Secció horitzontal central de la façana suspesa
	Fotografia del galze interior cargolat al tub estructural i de la junta vertical segellada entre vidres
	A la part inferior d’aquesta façana es va construir una gran marquesina treballant a voladís, amb vidre laminar de seguretat 15+15 mm, sobre de les portes giratòries.
	Com hem comentat anteriorment, davant d’aquesta entrada principal es va construir un baldaquí mitjançant una estructura metàl lica tractada amb oxidon. El tancament horitzontal superior es va executar mitjançant una retícula tubular d’alumini lacat, s...
	Perspectiva del baldaquí
	Detall constructiu del baldaquí
	Vista superior del baldaquí
	Vista inferior del baldaquí
	A la coberta es va instal lar una gòndola per al manteniment i neteja de la façana, amb una via perimetral col locada a la planta coberta que permet accedir-hi a qualsevol punt de la façana.
	Planta coberta de l’edifici, amb la gòndola i el seu carril perimetral
	TORRE MAPFRE

	Any de construcció: 1990-1992
	Arquitectes: Iñigo Ortiz i Enrique León
	Ús: Oficines
	Adreça: Carrer de la Marina, 16-18 (Barcelona)
	Considerat un dels edificis emblemàtics de la Barcelona olímpica va significar, juntament amb la torre veïna de l’Hotel Arts, l’apertura al mar de la ciutat. Situada al nou barri creat a la ciutat, la Vila Olímpica, l’edifici dóna una imatge extravert...
	Vista general de l’edifici
	Si al seu dia el Banco Atlántico (pàg. 78) i els edificis de La Caixa (pàg. 101) ja es veien a Barcelona com a veritables gratacels, aquesta torre, de 44 plantes i 153 metres d’alçada total sobre rasant, amb una planta quadrada de 33 x 33 m, els super...
	Gràfic extret i corregit de La Vanguardia del dia 27 de maig de 1990
	Primer es va aixecar l’estructura del nucli central d’ascensors de formigó armat, a meitat de l’any 1990, i posteriorment s’aixecarien les plantes amb estructura metàl lica.
	Anunci a La Vanguardia en el moment de culminació de l’estructura central, el 2 de juny de 1990
	Gràfic extret de La Vanguardia del dia 31 de desembre de 1993
	Planta tipus de l’edifici, amb el nucli central de formigó armat i l’estructura perimetral metàl lica.
	A l’esquerra, fotografia on s’observa l’aixecament acabat del nucli central i l’estructura metàl lica de les plantes més baixes.
	Al mig, fotografia on es comprova com a mida que es continuava aixecant l’estructura metàl lica de l’edifici s’instal laven també els panells de tancament, amb l’ajut d’una grua auxiliar col locada fora del perímetre de l’edifici
	A la dreta, vista un cop instal lats els panells de tancament es va col locar a sobre el revestiment
	L’obra s’acabaria exteriorment dos anys després, per juliol del 92, per als Jocs Olímpics, tot i que no estaria enllestida interiorment fins a finals del mateix any.
	Diferents anuncis a La Vanguardia al juliol de 1992, amb la façana de l’edifici executada
	La composició de la façana es va basar en una atapeïda organització de franges horitzontals. A cada planta hi ha tres franges: una més baixa en un pla horitzontal que fa la funció de passarel la de servei, una segona en un pla vertical a la part inter...
	Fotografia parcial d’una planta, amb la diferenciació de les tres franges                              Secció vertical d’una planta
	La seva construcció es va fer a partir d’una peça de formigó prefabricat en forma de diedre. Aquest diedre es va col locar amb un pla horitzontal, la passarel la, i un altre vertical que oculta l’espessor del fals sostre i el forjat i conforma els am...
	Perspectiva dels diferents elements que formen la façana
	Plànol de detall dels diferents elements de la façana
	El pla vertical del diedre es va revestir exteriorment amb panells sandwich de planxa d’acer inoxidable tant a l’exterior com a l’interior amb un panell de llana de roca intermedi. Aquests panells es van fixar a l’ampit prefabricat de formigó mitjança...
	Degut a la situació de l’edifici en un estat molt agressiu en ubicar-se a primera línia de mar (incidència del vent, ambient salí, intensitat del sol...) el material bàsic que es va emprar va ser l’acer inoxidable amb qualitat AISI 316 per tots els co...
	Els panells s’enfilaven a la passarel la transitable, revestida amb planxa d’acer antilliscant, al mateix cop que es va col locar una barana de cables, també d’acer inoxidable.
	La part superior dels panells es va rematar amb unes motllures d’acer inoxidable que formen la base per incorporar la faixa horitzontal de visió i que amaguen la guia de seguretat. El doble envidrament col locat estava format per un vidre laminar de s...
	Vista frontal d’una planta, amb els vidres col locats a testa, el revestiment de panel sandwich vertical, la barana de cables i el revestiment horitzontal de planxa d’acer inoxidable
	Detall de la junta vertical  entre panells
	Detall de la junta vertical  entre envidraments
	Vista interior de la façana acabada
	A les cantonades les peces de vidre es van continuar col locant a testa, formant-se unes peces amb forma de trapezi, amb dues cantonades diferents a noranta graus. Així mateix, el revestiment horitzontal de planxa d’acer inoxidable també es va col loc...
	Vista exterior d’una cantonada, amb els vidres amb forma de trapezi i el revestiment horitzontal al biaix.
	El resultat va ser una secció molt eficaç com protecció solar. Si tenim en compte que la inclinació de la franja envidrada ja és de 45º, deduïm que no entrarà a l’interior la radiació solar que arribi amb un angle inferior a 35º amb l’horitzontal, i a...
	No obstant amb la pràctica s’ha pogut comprovar que la il luminació interior no és del tot correcta, ja que hi ha punts que es troben excessivament il luminats, motivat per l’excessiva entrada de llum solar per a les necessitats de l’interior. En aque...
	A l’esquerra, distribució interior dels llocs de treball, amb la cortina oberta o tancada, segons el cas. A la dreta, cortina estesa, amb excés de transluciditat.
	Durant el dia la façana de l’edifici es converteix en una pantalla opaca, degut tant a la poca superfície de vidre (aproximadament un 50% de la superfície es opaca) com al fet de que aquest vidre tingui una transmissió lluminosa molt baixa i una gran ...
	Vista nocturna, amb la Torre Mapfre a la dreta i l’Hotel Arts a l’esquerra
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	AEROPORT DE BARCELONA
	Actualment: Terminal 2 de l’Aeroport de Barcelona
	Any de construcció: 1989-1992
	Arquitecte: Ricardo Bofill
	Ús: Serveis
	Adreça: El Prat de Llobregat
	Al 1989 va començar l’ampliació de l’antiga terminal de l’Aeroport de Barcelona, que datava de 1968, davant de l’imminent arriba de turistes provocada per la organització dels Jocs Olímpics de 1992. L’obra es va acabar en la data prevista i es va pode...
	La Vanguardia, a 18 de febrer de 1992
	L’edifici, que consta de dues plantes i està dividit en tres terminals, és d’una gran magnitud: està constituït per 30.000 m2 de doble façana, el que representa 60.000 m2 de façana real.
	Aquest disseny modular de l’aeroport va permetre la seva remodelació per fases, ja que no es podia interrompre en cap moment el seu funcionament.
	Façana de la Terminal A
	Façana de la Terminal C
	Vista exterior de la façana des de les pistes d’enlairament i aterratge
	Per la façana es va adoptar la solució de dos plànols complets de vidre que tancaven una càmera contínua, convertint-se en una de les primeres façanes de l’estat espanyol amb aquest sistema.
	L’estructura es va formar per elements verticals metàl lics de secció circular, composats en gelosia arriostrats amb travessers horitzontals de secció rectangular, i realitzada amb ferro lacat de color RAL 9006, unides de dos en dos per a donar una ma...
	Aquesta estructura es va disposar amb un ancoratge pivotant a la part inferior i lliscant a la part superior. D’aquesta forma s’aconseguien evitar les transmissions de les càrregues en forma de moments d’encastament.
	Vista interior de l’estructura, amb unió horitzontal de dos en dos
	Croquis de la unió horitzontal de dos en dos de l’estructura vertical de la façana
	Plànol de l’estructura interior de la façana
	Detalls corresponents als ancoratges superiors de l’estructura vertical de la façana
	Detalls corresponents als ancoratges inferiors de l’estructura vertical de la façana
	Fotografia de l’ancoratge inferior de l’estructura vertical de la façana
	Diferents vistes de l’estructura interior en la trobada amb el forjat inferior
	Els dos plànols de vidre es van col locar separats entre sí per un metro i vint-i-cinc centímetres. Aquesta càmera contínua que integra l’estructura, va incorporar un sistema de climatització que manté la temperatura adequada a cada temporada per evit...
	Plànol de la ventilació i climatització interior de la façana
	L’accés a l’interior de la façana, pel manteniment, es fa a través d’unes portes de vidre dissimulades a la pell interior e la façana.
	Porta d’accés a l’interior de la doble pell de la façana
	Com s’observa al plànol corresponent a un estudi higrotèrmic de la façana, aplicant aire a la càmera entre les dos pells a una temperatura constant de 15ºC existeix una gran diferència de temperatures entre l’interior i l’exterior de l’edifici per a s...
	Gradient tèrmic de la façana
	Els vidres, de dimensions de 2500 mm d’amplada i 1250 mm d’alçada, es van subjectar a l’estructura metàl lica mitjançant unes peces de suport amb quatre fixacions directes al vidre, amb l’anomenat sistema abotonat. La composició dels vidres de les dos...
	Axonomètrica simplificada de l’estructura portant de la façana envidrada
	Cada peça de suport té un dispositiu que permet el lliure moviment del vidre, tant en sentit horitzontal com en vertical, per així absorbir les dilatacions i moviments que es poden produir en ambdós sentits. Les peces de suport, en aquest cas, es van...
	Detall tipus de la peça de suport del vidre i el seu ancoratge a l’estructura vertical
	Vista frontal de la peça de suport del vidre           Fotografia de la peça de subjecció del vidre
	Les juntes dels vidres es van segellar amb silicona, fent estanques les dos pells de vidre, essent aquestes d’una amplada teòrica de 5 mm, suficient per permetre la dilatació del vidre. Així mateix, tant a les juntes de cantonada com des de dilatació...
	Planta parcial
	Fotografia d’una cantonada entre vidres
	A dalt, secció horitzontal tipus de la façana. A baix, secció horitzontal de cantonada
	A l’esquerra, secció horitzontal a la junta de dilatació de l’estructura principal
	A la dreta, fotografia de la peça de subjecció del vidre a una junta de dilatació
	Tant la fulla exterior com la interior es van disposar amb tractaments diversos segons l’alçada per incrementar la protecció solar. A la faixa superior és va col locar un vidre gris tintat en massa amb òxids metàl lics (Parsol) tant a l’exterior com a...
	Vista interior, amb els diferents gradients de lluminositat
	Respecte al mètode executiu de la façana cal esmentar que les peces de vidres s’han de col locar, degut a la seva gran dimensió i per l’alçada de la façana, amb ajut de mitjans auxiliars mecànics, així com de plataformes elevadores pel personal. Això...
	Presa aèria durant l’execució de les façanes
	Aprofito l’exposició d’aquesta obra per comentar el canvi de normativa respecte les Accions en l’Edificació. Per l’estudi de la façana es va tenir en compte la normativa NBE-AE-88, on la sobrecàrrega del vent sobre un element superficial es calculava...
	La sobrecàrrega del vent era la resultant de la fórmula p = w    ctot   k, on w representava la pressió dinàmica del vent, ctot el coeficient eòlic total i k el factor eòlic d’esveltesa.
	La pressió dinàmica del vent en aquest cas depenia de la situació topogràfica de l’edifici, en aquest cas exposada i amb alçada entre 0 i 30 m, resultant una pressió de vent per al càlcul de 100 kg/m2 (0.98 kN/m2), obtinguda de la taula 5.1.
	Per al càlcul del coeficient eòlic total s’havia de tenir en compte la pressió a la façana del vent, tant a sobrevent com a sotavent, que en aquest cas tenien un valors de +0,8 i -0,4, obtenint un valor total del coeficient de 1,2.
	El factor eòlic d’esveltesa depenia de la relació entre l’alçada i la longitud, en aquest cas entre 1 i 5,  i per tant amb un valor k de 1.
	Amb tots aquests coeficients s’obtenia un valor de Sobrecàrrega de vent de 1,18 kN/m2.
	Amb la normativa actual del Codi Tècnic de la Construcció, segons el Document Bàsic SE-AE d’abril de 2009, la pressió de vent seria la resultant dels càlculs que s’esmenten a continuació.
	L’acció de vent o pressió estàtica seria la resultant de la fórmula qe = qb   ce   cp, on qb representa la pressió dinàmica del vent, ce el coeficient d’exposició, variable segons l’alçada de l’edifici, i cp el coeficient eòlic o de pressió, depenent ...
	En aquest cas la pressió dinàmica del vent (qb) s’obté de l’expressió qb = 0,5 δ  vb2, on δ és la densitat de l’aire (1,25 kg/m3) i vb és el valor bàsic de la velocitat de l’aire, en aquest cas de 29 m/s per la situació de l’edifici segons la figura D...
	El coeficient eòlic o de pressió (ce) depèn del grau d’aspror i de l’alçada del punt més desfavorable, considerant aquest el límit superior de l’edifici. Situarem aquest al voltant de 15 m. El grau d’aspror en aquest cas és de 3,0.
	De la taula D.3 corresponent a façanes extrauríem els coeficients de pressió, tenint en compte que l’àrea d’influència de l’element (A) és superior a 10 m2 i que la relació entre l’alçada i la longitud (h/d) s’aproxima a 1.
	En aquest cas, on e seria el doble de l’alçada (30 m) i A seria una dècima part de e (3 m), en ser un edifici exposat a les quatre cares obtindríem els següent coeficients a aplicar en cada zona de la façana:
	Així doncs, amb totes les variables resoltes de la fórmula del càlcul de l’acció de vent tindríem diferents resultats, segons empenta o succió i segons la zona de la façana:
	Zona A: -1,87 kN/m2
	Zona B: -1,25 kN/m2
	Zona C: +1,25 kN/m2
	La conclusió que s’obté d’aquesta comparació es que la normativa actual (Codi Tècnic de l’Edificació) al respecte del càlcul de l’acció de vent és més exigent, ja que fins i tot a les zones menys exposades s’obté un coeficient de +1,25 i -1,25 kN/m2, ...
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	L’ILLA DIAGONAL
	Any de construcció: 1990-1993
	Arquitectes: Rafael Moneo i Manuel de Solà-Morales
	Ús: Oficines/Comercial
	Adreça: Av. Diagonal, 557 (Barcelona)
	Reconeixements:  Premi FAD d’Arquitectura (1994)
	Premi Manuel de la Dehesa de la III Bienal d’Arquitectura Espanyola (1993-94)
	L'ordenació de l'illa va ser objecte d'un Concurs Internacional d'Idees al maig de 1986. La proposta guanyadora, presentada per l'equip de Manuel de Solà Morales i Rafael Moneo, es concretava en una ordenació d’illa tancada que reconeixia la importànc...
	Després del Concurs d'Idees es va redactar el Pla Especial de Reforma Interior de l'Illa Diagonal i al mateix temps es va iniciar el projecte de l'Edifici principal. La primera pedra es va col locar el 4 de juliol de 1990 i l'Edifici principal es va i...
	La Vanguardia del dia de la inauguració de l’Edifici Principal, el 2 de desembre de 1993
	La important concentració d'usos i superfície construïda en la façana a l'av. Diagonal va donar lloc a un gran volum format per "cases adossades" plantejat amb un perfil longitudinal esglaonat que disposava de nou plantes en el costat est, set plante...
	Fotografia de la façana paral lela a la av. Diagonal
	L'edifici principal presenta una façana alineada a l'av. Diagonal en una longitud de 320m, d'amplada i alçades variable on la seva forma de gratacels tombat fa pensar que es va inspirar en el Rockefeller Center de Nova York.
	A l’esquerra una fotografia parcial del Rockefeller Center de Nova York i a la dreta l’Edifici Principal de l’Illa Diagonal
	El volum proposat disposa de plecs i reculades que augmenten visualment la presència de l'edifici en l'avinguda Diagonal, posant de manifest la seva profunditat. I d'altra banda descomponen l'edifici en parts, produint un efecte tonificant sobre la gr...
	Perspectiva inicial de la façana Diagonal, cantonada amb c. Numància
	Com hem vist amb anterioritat en els veïns Hotel Hilton (pàg. 132) i edifici Heron II (pàg. 115), la tendència del moment a aquesta zona de la Diagonal és a no fer edificis amb façanes totalment de vidre. En aquest cas s’opta per un edifici amb façana...
	En aquest capítol ens centrarem a la façana de l’avinguda Diagonal, que és la més representativa de l’edifici.
	A aquest edifici és molt important remarcar la importància que se li va donar durant la fase de projecte i execució a la façana. Degut al gran volum de l’edifici i a la importància que se li va atorgar per part de la propietat i de l’Ajuntament, la fa...
	Fotografia de la façana Diagonal, cantonada amb c. Numància
	Es van dissenyar diferents tipus de finestres. En una primera instància, al febrer del 1990, es va pensar en una fusteria de xapa d'acer conformada en fred. Aquesta fusteria estava dividida en un vidre fix superior i quatre fulles estretes, on les due...
	Al mateix cop es van plantejar dues possibilitats d’escopidor: horitzontal i inclinat, essent en ambdós casos el material utilitzat l’acer inoxidable, així com en els brancals.
	A dalt a l’esquerra, fusteria amb un vidre fix superior i quatre fulles inferiors, amb escopidor inclinat
	A baix a l’esquerra, fusteria amb un vidre fix superior i quatre fulles inferiors, amb escopidor horitzontal
	A la dreta, perspectiva de la fusteria inicial
	El juliol de 1990 es va proposar un canvi substancial en la definició de la finestra tipus. Es disposa una part fixa a baix a manera d'ampit que evita la col locació de la barana. La part superior és un únic element (modulat en quatre parts verticals...
	Fusteria amb un vidre fix inferior i una fulla abatible a l’interior d’eix superior
	A novembre del mateix any es projecta una finestra també basculant cap a l’interior d’eix superior, però en aquest cas d'una sola fulla de 2,00m x 2,40m, en la qual se situa en el pla exterior de façana una barana formada per quatre platines horitzon...
	Fusteria amb una única fulla abatible a l’interior d’eix superior i barana exterior
	Per no descartar cap idea, es va proposar també una variant de l'anterior que disposava d'una tarja fixa interior dividida per la meitat i una única fulla pivotant d'eix horitzontal (plànol 602 novembre 1990).
	Fusteria amb una tarja fixe inferior i una fulla pivotant
	La importància d'aquest projecte i el fet de que hi hagués 1.073 unitats de finestres iguals va permetre realitzar models a escala natural, com la mostra de façana realitzada el novembre de 1990, construcció d'una unitat completa de la façana de 7,80...
	Instantània de la mostra executada
	Aquests procés de proves va finalitzar el setembre de 1991 amb la decisió del tipus de finestra, incloent-hi la barana, i l'especejat de travertí per a la façana principal. La finestra seria finalment d'alumini de 2,00m x 2,40m practicable d’eix verti...
	Finestra a setembre del 1991
	Tot i així la finestra tipus encara seria objecte d'alguns retocs per convertir-la en un element més versàtil.
	A l’octubre de 1991 es definiria un doble envidrament amb dos llunes incolores de 6 i 8 mm i una càmera intermèdia de 12 mm a la fulla practicable.
	La fulla es va instal lar amb una maneta extraïble.
	Finestra definitiva a octubre de 1991
	Fotografia interior de la finestra, amb el mecanisme de maneta extraïble
	Per la barana, que tindria una alçada de 0,535 m, una amplada de 2 m i estaria formada per platines d'acer forjat color oxiron de 60 mm x 5 mm, situada enrasada amb el pla exterior dels brancals, integrant-se en el conjunt d'elements de la finestra, t...
	Diferents possibilitats de baranes
	Fotografia on s’observa la col locació de diferents tipus de baranes
	Perimetralment les finestres van rematades per l’exterior amb motllures d’acer inoxidable tipus AISI 316 de 4 mm d’espessor, que tanca tot l’espessor del mur (fàbrica, càmera i travertí).
	Fotografia de la finestra i barana acabades
	A l’esquerra, axonomètrica de la finestra i la conjunció amb els diferents elements perimetrals.
	A la dreta, vista interior de la finestra i els diferents elements perimetrals
	El procés constructiu de la façana també es força interessant per l’evolucionat d’una tècnica que ja havíem vist iniciar-se amb anterioritat a l’edifici d’habitatges Mitre (pàg. 67). El premarc de les fusteries consistia en un bastidor fabricat al ta...
	Croquis del premarc-bastidor fet elaborat pel fabricant de les fusteries                   Fotografia del recolzament inferior del premarc-bastidor
	A cada mòdul estructural de 7,80 m x 12 m es situaven dues unitats de premarc.
	A continuació es col locaven aquests remats perimetrals exteriors formant la llinda, els brancals i l’escopidor, tal com hem comentat anteriorment realitzats amb motllures d’acer inoxidable de 4 mm d’espessor
	Al voltant d’aquests bastidors s’aixecava el mur de totxana, quedant encastats els ancoratges metàl lics del premarc.  Posteriorment es segellava tot el perímetre entre els remats perimetrals exteriors i el mur ceràmic amb una làmina impermeable de Si...
	A aquesta fotografia es pot apreciar un emmarcat de color negre dels forats, que correspon a  la làmina impermeable al voltant dels forats
	Instantània del premarc-bastidor fixat a l’estructura principal
	Ja només calia instal lar la façana ventilada de marbre travertí, modulat en peces de 60x130 cm i de 60x95 cm entre finestres, i finalment col locar les fusteries i les baranes en el forat restant.
	Fotografia que ens permet veure tres situacions diferents: a la dreta premarcs col locats, al mig ja amb el parament executat i a l’esquerra amb la façana ventilada instal lada
	Axonometria que permet veure el procés de muntatge de la façana
	El gruix en el que es va projectar la façana original, al seu moment desgavellat per la profunditat de 30 cm, ha demostrat a posteriori ser un disseny de màxima eficiència energètica, gràcies a que s’aconsegueix una gran inèrcia tèrmica que afavoreix ...
	A diferència de les façanes completes de vidre en edificis en alçada on es preveu gairebé a tots els projectes la col locació d’una o més gòndoles per a la seva neteja exterior i pel seu manteniment, en el cas de façanes cegues, com la que ens represe...
	Instantània de la façana amb una taca de pintura
	Fotografia amb taques a la façana provocades per la contaminació
	MUSEU D’ART CONTEMPORANI DE BARCELONA (MACBA)

	Any de construcció: 1990-1995
	Arquitecte: Richard Meier
	Ús: Cultural
	Adreça: Plaça dels Àngels, 1 (Barcelona)
	El 1986 l’Ajuntament de Barcelona, amb Pasqual Maragall al davant, va encarregar oficiosament a l’arquitecte nord-americà Richard Meier la construcció de la seu del nou museu. Richard Meier i Pasqual Maragall es van conèixer el 1983 en una visita del ...
	Aquest museu ha estat sempre envoltat de polèmica. Per començar, l’adjudicació del projecte a l’equip de Richard Meier va rebre crítiques per part del sector de l’arquitectura i cultura nacional, ja que prioritzava donar a l’edifici d’un valor mediàti...
	També al principi del procés es van plantejar diverses localitzacions possibles per a la seva ubicació, essent rebutjades per l’arquitecte Richard Meier, que va escollir personalment l’emplaçament final de l’edifici, a Ciutat Vella, recolzat per l’Aju...
	Les obres de l’edifici van haver de ser aturades durant el 1992, reprenent-se l’any següent.
	També va haver-hi diversos problemes institucionals i polítiques durant el procés de construcció. El Museu es va inaugurar sense un projecte museològic establert, amb una exposició muntada a corre-cuita.
	Tot i la sèrie de controvèrsies abans esmentades l’edifici es va aixecar, amb un preu final aproximat de 4.000 milions de pessetes (24 milions d’euros), llunyà del pressupost inicial de 2.500 milions de pessetes (15 milions d’euros).
	A més, l’edifici del MACBA s’ha convertit al llarg de la seva vida en el focus de diverses protestes de caire social de Ciutat Vella.
	Articles a La Vanguardia: A dalt a l’esquerra del dia 29 de novembre de 1995, dia de la inauguració del MACBA. A dalt a la dreta del dia 16 d’octubre de 1984. A baix a l’esquerra,  del dia 6 d’octubre de 2006. A baix a la dreta,  del dia 7 d’octubre ...
	Com hem avançat amb anterioritat l’edifici pretén operar fonamentalment com una realitat arquitectònica autònoma i independent, sense mantenir relacions directes amb les estructures urbanes preexistents.
	L'arquitectura de Richard Meier reinterpreta formalment el racionalisme, amb referències als mestres del moviment modern i en particular a Le Corbusier. L’edifici és el resultat de combinar elements de línies rectes amb d’altres de corbes, i aquesta g...
	Façana principal, corresponent a la Plaça dels Àngels, on conflueixen línies rectes i corbes
	Alçat sud corresponent a la façana principal
	És concebut com un edifici de traçat longitudinal de 120 x 35 m de base i 23 metres d’alçada, en el qual hi ha inscrita un volum cilíndric que travessa verticalment les tres plantes sobre rasant i la planta soterrani, i a partir de la qual s’articulen...
	Planta de l’edifici
	La voluntat de Meier d’integrar la llum en els projectes, com a part definidora i generadora d’espais, fa que la llum natural zenital arribi a cada planta de l’edifici. Alguns forjats se separen de la línia de la façana i dels tancaments, i permeten l...
	Aquesta galeria vertical, tancada amb un mur cortina, compleix la doble funció de comunicar els espais interiors i exteriors, a través d’unes rampes que permeten accedir a cada planta i d’un passadís que condueix a les sales d’exposició, la qual cosa ...
	Mur cortina de la façana principal
	El mur cortina es va realitzar amb una retícula d’alumini, acabada amb un lacat de color blanc, amb uns muntants i travessers de 46 mm d’ample i de 200 a 350 mm de profunditat, segons el cas.  Els perfils van prendre una secció amb una gran inèrcia en...
	Detall corresponent a la secció vertical superior del mur cortina
	Detall corresponent a la secció vertical inferior del mur cortina
	Vista interior del mur cortina, amb la fixació dels travessers als pilars estructurals
	Els vidres es van subjectar per l’exterior mitjançant uns perfils opressors, fixats mecànicament als perfils de muntant i travesser, evitant el contacte mitjançant un perfil aïllant que fa la funció de ruptura de pont tèrmic, col locant-se posteriorme...
	Transmissió lluminosa (TL)   74,90%
	Reflexió lluminosa (RL)    13,30%
	Transmissió Ultraviolada (UV)       1,60
	Factor solar (FS)        0,59
	Coeficient de transmissió tèrmica (K)    2,68 W/m2K
	Estat de les obres a novembre de 1993, amb la retícula del mur cortina col locada i començant a col locar l’envidrament
	Vista exterior i interior de la unió del muntant vertical amb els travessers horitzontals
	Fotografia de l’arquitecte Richard Meier al davant del mur cortina durant la seva execució en una de les quatre úniques visites que va fer a l’obra
	A més, aquesta façana va incorporar uns para-sols composats per perfils tubulars i platines, d’acer lacat en el mateix color que el mur cortina, formant una reixa molt senzilla fixada a cada muntant vertical i coincidint horitzontalment cada dos trav...
	Mur cortina de la façana sud acabat amb els seus para-sols col locats
	La realització de les parts opaques de la façana va requerir de dos procediments constructius: a les superfícies corbes i elements singulars es va optar per un estuc de 5 mm de resines sobre l’aïllament tèrmic exterior de poliestirè, que va donar solu...
	Element amb acabat estucat
	Para-sol horitzontal del mur cortina i la seva unió al muntant vertical
	Els grans murs de formigó, en canvi, es van recobrir amb una façana ventilada acabada amb plaques d’alumini lacat en color blanc de 90x90 cm i de 4 mm de gruix, massisses, suspeses en una estructura auxiliar oculta. A diferència dels sistemes convenc...
	Vista frontal d’un fragment de la façana ventilada d’alumini
	Secció horitzontal del revestiment exterior d’un pilar amb la façana ventilada d’alumini
	Cantonada de la façana ventilada d’alumini, amb els panells sense plegar i juntes amb ribets d’EPDM

	TFC-11
	EDIFICI DIAGONAL 682 (Substitució de la façana)
	Anteriorment: Edifici “Porta de Barcelona”
	Any de construcció: 1998-1999
	Arquitecte: Eduardo Gascón Climent (TAC Arquitectes)
	Ús: Oficines
	Adreça: Avinguda Diagonal, 682 (Barcelona)
	Aquest projecte va contemplar la rehabilitació integral i adequació d’un edifici de 13 plantes, planta baixa i planta tècnica situada a coberta, mantenint-se l’estructura existent i desmuntant les façanes existents que dataven només de 1986, per subst...
	Vista general de l’edifici rehabilitat
	A Europa i als Estats Units existia una figura habitual des de feia anys que era el Consultor de Façanes o Façade Consultant, amb coneixements específics del mercat, dels materials, dels productes i les seves combinacions complexes, a més de tenir en ...
	Davant de l’inabordable volum de coneixements necessaris, la innovació en el procés de projecte i la seva posterior execució material, l’arquitecte Eduard Gascón va contractar a Biosca & Botey, una empresa consultora de façanes, per a la redacció del ...
	La façana original disposava d’un conjunt de finestrals i un aplacat de marbre, poc adequat per un edifici de catorze plantes, amb unes exigències d’esforços horitzontals i deformacions molt superiors a les que oferia.
	Instantànies de les façanes originals
	Aquests elements constructius es van retirar per donar pas a les noves façanes de mur cortina, conservant només l’estructura de pilars i forjats reticulars de formigó armat. Per al desmuntatge d’aquesta façana es van fer servir unes bastides fixes, a...
	Bàsicament podem diferenciar dos tipus de mur cortina diferents a aquest edifici. Un mur cortina que forma un únic pla vertical, col locat a les façanes Est, Nord i Oest, i un altre mur cortina, amb forma de dent de serra, instal lat a la façana princ...
	Per a l’execució del primer mur cortina esmentat, que ocupa les dues façanes llargues i una curta (la planta de l’edifici fa 15 m d’ample i 40 m de llargària), es van fer servir unes bastides penjades, on les plataformes de treball estaven sospeses pe...
	Bastides col locades pel desmuntatge de la façana original
	Bastida penjada per a l’execució de les façanes Est, Nord i Oest
	Primerament es va col locar una biga contínua a cadascuna de les plantes, coincidint amb la línia superior de cada forjat, amb un doble perfil UPN160, que es van fixar mecànicament als pilars de formigó armat existents. Aquest element es va dimensiona...
	Va ser sobre aquesta biga on es van fixar mitjançant soldadura perimetral els ancoratges del mur cortina, formats amb platines d’acer zincat, sobre els quals es col locaven els muntants d’alumini del mur cortina. Cada muntant es va fixar superiorment ...
	Vista inferior d’un ancoratge soldat sobre la biga horitzontal
	Fixació del muntant a l’ancoratge, i junta d’unió entre muntants
	Un cop col locats els muntants verticals es va passar a col locar els travessers. En aquest cas en concret, es van col locar alternant les fileres, és a dir, una filera sí, una no. La raó d’aquesta disposició va ser que un cop col locades les fileres ...
	Els travessers es van fixar als muntants verticals amb dos cargols frontals a cada banda, portant ocult, a més, un passador amb molla per la banda interior.
	Detall de la unió entre muntants i a l’ancoratge Fotografia de l’execució de la façana Nord durant la col locació dels muntants verticals
	Els perfils de muntants i travessers, d’alumini d’extrusió amb acabat lacat gris Ral 7035, eren de la sèrie FV-55 de la casa Ekonal, i tenen una amplada de 56 mm. La profunditat del muntant és de 115 mm i els travessers estan enrasats interiorment am...
	Secció vertical del mur cortina de les façanes Est, Nord i Oest
	Secció horitzontal per la franja opaca del mur cortina de les façanes Est, Nord i Oest
	Divideixen horitzontalment tota la façana en mòduls d’amplada 1,5 m i verticalment cada planta (d’alçada 2,95 m) en tres mòduls pràcticament iguals, creant una franja opaca on coincideix amb el forjat i dos franges de visió als buits restants. Incorpo...
	Vista interior de la retícula d’alumini col locada                                                                                              Croquis de la modulació vertical per planta
	A continuació es van col locar els vidres i els panells opacs, que es subjectaven exteriorment amb un perfil opressor, fixat mecànicament a la retícula del mur cortina, amb una posterior tapeta embellidora col locada a pressió sobre el perfil opressor.
	Als mòduls de visió es va col locar un doble envidrament format per un vidre laminar 4+4 mm a l’exterior, amb capa de control solar tipus Ariplak DAG 66/38 de la casa Ariño Duglass, una càmera intermèdia de 12 mm amb el perfil intercalari de color neg...
	Als mòduls opacs, en canvi, es va instal lar un vidre monolític de 6 mm d’espessor, trempat i serigrafiat, aconseguint l’aïllament tèrmic desitjat mitjançant el panell opac interior. En aquest cas i per evitar la diferenciació habitual entre franges o...
	Serigrafia dels vidres de la franja opaca
	El panell opac interior estava composat per una safata interior de planxa conformada d’acer galvanitzat de 2 mm d’espessor, un panell de llana de roca adherit de 50 mm d’espessor i amb 110 kg/m3 de densitat i un vel de fibra de vidre tintat cap a l’ex...
	Aquest panell opac, que coincidia amb l’ampit de cada planta, també servia per tapar des de l’exterior la instal lació elèctrica i de climatització, que interiorment es tancaria amb un moble amb estructura d’acer galvanitzats i panells revestits de pl...
	Vista interior del panell opac i de la safata horitzontal de contenció de paviment col locats
	Les tapetes embellidores eren diferents segons la posició vertical o horitzontal. En el cas de les tapetes verticals els perfils eren plans, de 18 mm de profunditat, amb una llaga central imitant a un perfil omega. En canvi, les tapetes horitzontals q...
	Seccions vertical i horitzontal de la unió de les tapetes horitzontals
	Tapa lateral de la tapeta d’ala d’avió
	Fotografia presa durant els treballs de col locació de les tapetes horitzontals
	Exteriorment les feines d’execució del mur cortina es van acabar amb un cordó horitzontal de silicona situat a la banda superior de la tapeta d’ala d’avió, entre el perfil i el vidre, per evitar les filtracions d’aigua exteriors.
	Interiorment es van col locar horitzontalment dues plaques de fibrosilicats de 15 mm d’espessor i 500 mm d’amplada, de la casa Promat, fixades mitjançant cargols autoroscants a uns perfils angulars metàl lics soldats al doble perfil UPN longitudinal i...
	A la banda superior de la biga metàl lica també es va col locar una planxa conformada d’acer galvanitzat de 2 mm d’espessor, tancant el buit entre la mateixa biga i el panell vertical amb borra de llana de roca de densitat 60 kg/m3, segellant les junt...
	Placa de fibrosilicats col locada verticalment, passant per darrera dels muntants
	La sectorització RF-60 en els elements verticals i RF-120 en l’horitzontal exigida per la normativa d’obligat compliment NBE-CPI-96 entre plantes era fruit de tot aquest conglomerat d’elements (fibrosilicats, llana de roca, planxa d’acer...) que s’ama...
	En alguns punts de les façanes (quatre unitats per planta, dos a la façana est i dos a la façana oest) es van col locar unes finestres d’apertura projectant cap a l’exterior, on la ferramenta i els perfils són ocults des de l’exterior. En aquestes fin...
	Disposició de finestres a les façanes Est i Oest
	Seccions horitzontal i vertical de la finestra
	Vista exterior d’una finestra a la façana
	Vista interior d’una finestra a la façana
	A la faixa que es formava entre el mur cortina i el forjat es van col locar unes cortines tèxtils enrotllables a la banda superior, d’accionament manual, que juntament amb els fancoils de regulació individual ajuden a obtenir el grau de confort desit...
	Vista exterior dels estors col locats darrera del mur cortina
	Pel que fa a la façana Sud el mur cortina no forma un únic pla vertical, sinó que té una secció en forma de dents de serra, de forma que l’envidrament bolca capa a l’exterior de l’edifici, amb una inclinació dels vidres de 17 graus respecte la plomad...
	En aquest cas es va crear una estructura metàl lica, galvanitzada en calent, en forma triangular formada per tubs quadrats de 100x100x4 mm, soldats entre sí i ancorats als pilars existents a través d’unes platines de 10 mm de gruix fixada mecànicament...
	Fotografia de la façana Sud, marcant la ziga-zaga vertical
	A dalt a la dreta, fotografia de l’estructura metàl lica triangular col locada coincidint amb els cantells de forjat
	Croquis de la façana Sud, on s’observa l’estructura horitzontal triangular
	El mur cortina es va col locar en trams independents per cada planta, amb una única peça de vidre en alçada per planta, entre els dos perfils horitzontals superior i inferior de l’estructura metàl lica abans esmentada.
	Croquis de la façana Sud, on es comprova la modulació vertical del mur cortina i la ziga-zaga de la façana
	En aquest cas el sistema de muntatge del mur cortina va ser diferent al de les altres tres façanes. Si abans hem comentat que a la resta de façanes primer es van muntar els ancoratges, després els muntants verticals i posteriorment els travessers hori...
	A l’esquerra, acopi dels muntants, amb els ancoratges preparats al seu interior i les metxes collades com a fixacions dels travessers horitzontals.
	A la dreta, fotografia durant l’execució dels treballs de col locació de la retícula del mur cortina, per plantes, des d’una bastida penjada
	La sèrie de mur cortina que es va fer servir en aquesta façana va ser la FV-70, també de la casa Ekonal, on la principal diferència respecte al mur cortina col locat a les façanes Est, Nord i Oest rau en l’ample dels perfils, essent en aquest cas de 7...
	Secció vertical de la façana Sud
	A continuació es va col locar una planxa conformada d’acer galvanitzat de 2 mm d’espessor entre el perfil inferior horitzontal de l’estructura metàl lica d’una planta i el perfil superior horitzontal de la planta immediatament inferior, soldada a l’es...
	Posteriorment es van col locar els vidres, essent necessària la presència d’una grua mòbil amb una ventosa elèctrica, donat l’alçada de l’edifici, les dimensions i pes dels vidres (aprox. 1500 x 3000 mm i 200 kg per peça) i la col locació per la banda...
	Fotografia durant les tasques de col locació dels vidres, amb ajuda d’una grua mòbil
	Els vidres es van subjectar mitjançant uns perfils opressors, fixats mecànicament a muntants i verticals, sobre els que es col locaven a pressió uns perfils embellidors plans, fent passant l’embellidor horitzontal de major profunditat (30 mm), i inst...
	Creuament de les tapetes embellidores, essent passant l’horitzontal
	Un cop col locat el vidre, el següent pas va ser la completar el tancament horitzontal entre plantes. Superiorment, sobre la xapa anteriorment executada, es va col locar un panell de llana de roca, de 110 kg/m3 de densitat i 40 mm d’espessor, fixat am...
	Interiorment, i per a completar la sectorització contra incendis i l’aïllament entre plantes, és va col locar un tancament format per un panell de llana de roca, de 110 kg/m3 de densitat i 40 mm d’espessor, i dues plaques de fibrosilicats de la casa P...
	A aquesta façana també es van col locar unes cortines tèxtils enrotllables a la banda superior, d’accionament manual, de caiguda vertical a l’interior de les plantes.
	Vista exterior de les cortines col locades per l’interior de l’edifici
	Per a la neteja i manteniment de les façanes és va instal lar a la planta coberta una gòndola amb un carril perimetral a la façana.
	Un dels aspectes que es va tenir en compte a l’hora del disseny de les noves façanes i de la il luminació interior va ser la imatge de l’edifici durant les nits. En aquest cas el consultor de façanes que es va contractar, Biosca & Botey, també es una...
	Instantània nocturna de l’edifici
	La remodelació integral d’aquest edifici seria el punt de partida a d’altres similars que es realitzarien en els següents anys a Barcelona, com per exemple la executada a l’edifici Torre de Barcelona (pàg. 196).
	Gòndola per a neteja i manteniment de les façanes situada a la planta coberta
	2.5 EL 2000. SOSTENIBILITAT I ESPECTACULARITAT.
	2.5.1 PRE-CTE.

	El segle comença amb un excel lent moment de l’economia del país, acompanyat per un boom immobiliari per part de la iniciativa privada, tant per part de l’edificació d’habitatges com de edificis del sector terciari, amb molts operadors internacionals ...
	Des de l’Ajuntament de Barcelona es busquen formes per facilitar el canvi a la ciutat. D’aquesta forma es crea, junt al Diagonal Mar, una nova zona amb terrenys guanyats al mar per a la realització del Fòrum Universal de les Cultures, celebrat a Barce...
	Així mateix l’Ajuntament va encarregar un estudi respecte la qualitat del turisme a Barcelona, del qual es va extreure que Barcelona necessitava una major presència de cadenes internacionals amb establiments de gran luxe que atraguessin a clients d’al...
	Tècnicament les façanes de vidre arriben al seu màxim esplendor, amb multiplicitat de sistemes estàndards de mur cortina preparats per a reproduir qualsevol façana projectada pels arquitectes amb les màximes garanties constructives. Al mateix temps el...
	TORRE MILLENIUM

	Any de construcció: 1999-2003
	Arquitectes: Enric Batlle, Joan Roig, Ricardo Sanahuja i Juan Manuel Sanahuja
	Ús: Oficines
	Adreça: Avinguda Francesc Macià, 60 (Sabadell)
	La Torre Millenium es va situar al gran eix viari, comercial i residencial de Sabadell, l’Eix Macià, creat a finals dels vuitanta per promoure el desenvolupament urbà i econòmic de la ciutat. Aquest projecte va haver de lluitar per projectar-se de la ...
	Plànol de situació de l’edifici
	Entorn de l’edifici
	Les obres es van iniciar al juny de l’any 2000 amb una planificació que preveia inaugurar l’edifici a mitjans dels 2002. No obstant, l’execució de les obres va durar més del previst, inaugurant-se finalment el 4 de febrer de 2003.
	Notícia de la inauguració de l’edifici a La Vanguardia del 5 de febrer de 2003
	Amb una alçada de 90 metres, és l'edifici més alt de Sabadell i del Vallès Occidental. És un prisma de vidre i alumini de cantonades arrodonides amb 22 plantes i una gran mirador des d’on es pot veure tota la ciutat.
	Vista general de l’edifici
	Alçats de l’edifici
	L’estructura de l’edifici es va executar amb formigó armat als forjats i amb un sistema mixt d’acer i formigó armat als pilars, amb la particularitat de que la primera línia de pilars verticals estaven separats 3,60 m de la façana, provocant un volad...
	Planta tipus, amb els pilars molt endarrerits respecte la façana
	Les façanes es van tancar amb un mur cortina tradicional que dibuixava una trama horitzontal amb modulació 1,20 m d’amplada. Verticalment es va dividir cada planta en cinc mòduls de 0,72 m, que combinaven dos mòduls cecs i tres de visió en determinade...
	Fotografia d’una de les cares de l’edifici
	Seccions longitudinal i transversal de l’edifici
	Per començar es van col locar els ancoratges d’acer laminat amb acabat zincat amb un sistema molt evolucionat que permet amb facilitat la regulació tridimensional. Primerament es fixava mecànicament una platina de 6 mm d’espessor a la banda superior i...
	Posicionament de l’ancoratge al cantell del forjat
	A continuació es van col locar els perfils d’alumini que conformen la retícula del mur cortina. Estaven  realitzats amb perfils d’extrusió d’alumini amb acabat anoditzat en color natural, essent els muntants verticals de 70 mm d’ample i 110 mm de pro...
	La col locació dels perfils es va fer començant per la planta inferior. Cada muntant es fixava a un ancoratge i es lligava a l’immediatament inferior mitjançant una metxa interior, deixant una junta de 10 mm d’espessor per a permetre les dilatacions d...
	Vista interior amb la retícula del mur cortina col locada
	A dalt a l’esquerra, posicionament del muntant vertical a l’ancoratge
	A dalt al  centre, unió entre muntants i entre muntants i travessers
	A dalt a la dreta, seqüència de muntatge de la retícula del mur cortina
	Posteriorment es tancaven els mòduls des de l’exterior. Als mòduls de visió es va disposar un doble envidrament composat per un vidre laminar 6+4 mm a l’exterior, amb capa Stopsol Supersilver Dark Blue de la casa Glaverbel, càmera d’aire de 20 mm d’es...
	Transmissió lluminosa 29%
	Transmissió energètica 18%
	Factor solar 0.25
	U=1.7 w/m2K
	Als mòduls cecs s’instal laven uns panells sandwich composats per una safata d’alumini plegat a l’exterior de 1,5 mm d’espessor, amb acabat anoditzat en el mateix color que els perfils del mur cortina, un panell aïllant de llana de roca de 100 kg/m3 d...
	A l’esquerra, seqüència de muntatge dels vidres ii panells sobre la retícula del mur cortina
	Al centre, fotografia exterior durant les tasques de col locació de vidre i panell per l’exterior
	El modus de fixació d’aquests elements a la retícula va ser diferent segons fos una junta entre vidres, entre panells o entre vidre i panell.
	En el cas de la junta entre vidres els típics perfils opressors i embellidors dels murs cortina tradicionals desapareixen, evolucionant a un únic perfil d’alumini d’extrusió amb les dues funcions, amb forma d’omega, que es cargola directament al nervi...
	Secció horitzontal a la junta vidre-vidre
	Secció vertical a la junta vidre-vidre
	A l’esquerra, peça d’estanqueïtat per la unió muntant-travesser. A la dreta, vista exterior de la unió que es forma entre quatre peces de vidre
	Pel que fa a les juntes entre panells opacs es van solucionar de forma totalment diferent. Els panells no es van fixar amb cap perfil, com era el cas dels vidres, sinó que es van penjar de dos passadors massissos d’acer inoxidable de 4 mm de diàmetre ...
	L’altre junta restant, la que es crea entre un vidre i un panell, es va solucionar amb una fusió dels dos sistemes anteriors. Tant els panells com els vidres es van col locar de la mateixa forma abans explicada, amb la variació del perfil omega de sub...
	Secció horitzontal a la junta panell-panell                  Secció vertical  a la junta panell-panell
	Secció horitzontal a la junta vidre-panell
	Seccions verticals a la junta vidre-panell
	La ruptura de pont tèrmic es va aconseguir a aquest sistema col locant un perfil buit de PVC als nervis dels muntants i dels travessers, de forma que s’evitava el contacte directe entre el perfil de subjecció dels vidres o dels mateixos panells sandwi...
	Les cantonades corbes tenen una continuïtat tant visual com constructiva. El sistema constructiu és el mateix, amb l’única particularitat de que al doble envidrament canvien els espessors per qüestions intrínseques de la fabricació i corbat del propi ...
	A dalt a l’esquerra i a la dreta, diferents vistes interiors durant l’execució dels treballs d’una cantonada i un cop finalitzada
	Vista exterior d’una cantonada
	A l’alçada del forjat, coincidint amb una franja de panells sandwich, es va col locar la sectorització entre plantes. S’aconseguia mitjançant la col locació d’un panell vertical format per una safata d’acer galvanitzat d’1 mm d’espessor cap a l’exteri...
	Horitzontalment la sectorització es va aconseguir amb la col locació horitzontal d’un panell de silicat càlcic d’alta densitat de 15 mm d’espessor, fixat directament a la banda inferior del forjat. Es va omplir el buit entre el forjat i el panell tall...
	Fotografia interior un cop col locat el panell RF
	Seccions horitzontal i vertical de la sectorització contra incendis
	Interiorment, la trobada del fals sostre no coincideix amb cap línia de travessers. És per aquesta raó que es va col locar una motllura d’alumini amb replè de llana de roca per igualar la vista interior a la d’un travesser i revestir interiorment la p...
	Vista interior amb tots els treballs acabats
	L’edifici, per al seva alçada, havia de tenir un àrea central que servís de tallafocs entre les plantes superiors i les inferiors, una planta airejada i aïllada de les confrontants mitjançant una protecció resistent al foc. D’aquesta forma es va aprof...
	Croquis de les diferents possibilitats de situació de la planta d’instal lacions, escollint finalment la solució 3 per a aquest edifici
	Aquest fet va obligar a realitzar un tancament exterior de lamel les d’alumini que permetés transpirar a l’interior. També va ser innovador el sistema de ventilació de les plantes. En lloc de crear un efecte xemeneia on l’aire puja per un conducte per...
	A l’esquerra, fotografia de l’edifici on es distingeix la planta d’instal lacions executada amb lamel les per ventilació
	A la dreta, fotografia de les lames de ventilació  de ventilació de cada planta
	Axonometria de la façana, amb els seus diferents elements
	El muntatge del mur cortina, tant de la retícula com dels elements de vidre, panell i lamel les, es va realitzar amb plataformes penjades des de la coberta.
	Fotografia durant el muntatge dels vidres i panells des de l’exterior, amb bastides penjades
	PALAU DE LA MÚSICA CATALANA (Intervenció a la façana)

	Any de construcció: 1999-2004
	Arquitecte: Òscar Tusquets
	Ús: Cultural
	Adreça: Carrer del Palau de la Música, 4 (Barcelona)
	Deu anys més tard que l’anterior intervenció, també dirigida per l’arquitecte Òscar Tusquets (pàg. 127) es va iniciar una nova actuació a l’edifici. En aquest cas, es va aconseguir la cessió per part del bisbat de l’Església de Sant Francesc de Paula,...
	Evolució de la façana lateral: A d estat de la construcció de l’edifici (1906), al mig estat a la intervenció de 1989 i a la dreta apertura de la nova plaça (2004)
	A aquesta plaça es va crear una nova sala, El Petit Palau, que es trobaria soterrada, deixant el que sempre havia estat la façana lateral com a façana i accés principal. A aquest capítol ens centrarem a aquesta façana exterior de vidre, si més no tamb...
	Amb aquesta nova distribució no era necessari mantenir l’escala d’evacuació a la façana, fet que va provocar que s’enderroqués, juntament amb la retirada de la façana vidriada també construïda a la anterior intervenció, fent una façana vidriada nova a...
	Instantània de la façana de vidre exterior
	Alçat i seccions de la façana de vidre exterior
	Tot i així, aquesta nova pell exterior presenta diversos canvis respecte l’anteriorment executada. Les bigues superiors de la primera solució s’han substituït per un gran conjunt format per un gran element superior comprimit, dos pendelons propers al ...
	Fotografia tractada amb diferents filtres per remarcar l’estructura superior horitzontal
	Vista exterior de l’estructura superior horitzontal
	Detall de l’estructura de penjat superior
	Un altre canvi esdevé el fet que es substituís el vidre trempat per vidre laminar, mantenint les dimensions. Aquesta modificació es va provocar pel fet que durant la vida de la primera solució s’havia trencat un dels vidres trempats de la façana, que ...
	Aquest canvi en la tipologia de l’envidrament portava inherent un altre canvi en les peces de subjecció del vidre. En no utilitzar vidres trempats es feia impossible el fet de trepanar-los, fet que va provocar un nou disseny de les manetes.
	En aquest cas es va dissenyar un ancoratge amb dos plaques circulars, una exterior i una altra interior, que comprimeixen les cantonades del vidre. La placa exterior es fixa a la interior amb un espàrrec central. Entre les dues plaques se situa una p...
	Peces de vidre subjectades amb els nous elements circulars
	Vista exterior de la peça de subjecció dels vidres
	A aquesta nova solució, a més dels tensors verticals que penjaven les peces de fixació del vidre de la biga superior i dels perfils transversals per fixació a la paret d’obra posterior, van ser necessaris també uns rodons horitzontals formant una ret...
	Suport dels perfils transversals a la façana a la paret d’obra posterior
	Vista interior entre la paret modernista i la pell de vidre exterior

	TFC-12
	TORRE DE BARCELONA (Substitució de la façana)
	El projecte consisteix en la rehabilitació de la façana d’un edifici d’oficines construït l’any 1964 per l’arquitecte Narciso de Prat Batlle. La Comunitat de Propietaris va encarregar el projecte de rehabilitació de la façana a l’estudi d’arquitectura...
	Diferents vistes de l’edifici amb la façana antiga
	L’Ajuntament de Barcelona va fer un requeriment a la comunitat de propietaris per tal de garantir la seguretat de la façana. Temporalment i durant el temps que es van realitzar les comprovacions apropiades es van instal lar proteccions a la façana Nor...
	Proteccions a la façana Nord, orientada a l’avinguda Diagonal, pel mal estat de la façana existent
	S’havia de realitzar, llavors, un canvi complet de la façana, tal com es va dur a terme a l’Edifici Diagonal 682 (pàg. 172), però en aquest cas existien uns factors que dificultaven l’execució dels treballs. Primer de tot es tractava d’un edifici amb ...
	L’edifici, de 24 plantes i 82 metres d’alçada, presentava, a més del mur cortina, un nucli situat a la façana Oest cap a la Plaça Francesc Macià o es situaven els ascensors, l’escala principal i dos patis d’instal lacions, oberts a la façana i protegi...
	Després d’analitzar el sistema constructiu del mur cortina existent es va optar per aprofitar els ancoratges i els muntants verticals com a base de la nova façana, escurçant així el temps d’execució en evitar la feina i les molèsties de fabricar, repl...
	A l’esquerra planta tipus de l’estat inicial. A la dreta, la planta tipus amb l’actuació actual
	Els treballs es van organitzar de forma que es va començar l’execució des de la planta més alta cap a baix. Un equip d’operaris desmuntava la façana existent de la planta, seguidament un segon equip muntava la façana nova i un tercer col locava els re...
	Els treballs exteriors es van realitzar amb plataformes motoritzades col locades a les quatre façanes.
	A les tasques de desmuntatge es van comprovar, sanejar i protegir els ancoratges existents, col locant-se posteriorment el mur cortina. Per a la execució del mur cortina nou es va utilitzar un sistema mixt que barrejava conceptes del mur cortina modul...
	Diferents fases del desmuntatge de la façana existent i del muntatge de la façana nova, baixant de plantes superiors a plantes inferiors
	Bastides motoritzades col locades a la façana per l’execució dels diferents treballs
	En alçada cada planta tipus es va dividir en tres franges d’un metre d’alçada, dos de visió i una opaca que cobria el cantell del forjat. Horitzontalment existien tres tipus de mòduls, uns més amples de 2,40 m d’amplada, totalment fixes, i uns altres ...
	Alçats Nord, Est, Sud i Oest de l’edifici. A cada quadre es presenta a l’esquerra la façana antiga i a la dreta la façana nova
	A l’esquerra una vista general de l’edifici amb la façana antiga. A la dreta la mateixa vista amb la façana nova
	Modulació tipus de la façana
	Els muntants verticals es van composar per uns perfils d’alumini d’extrusió de 190 mm de profunditat en forma de L preparats per folrar i fixar-se al muntant existent. Un cop col locats dos mòduls contigus el muntant resultant tenia un ample total de ...
	Sobre aquesta retícula s’incorporava, des de fàbrica, l’envidrament i, a obra un cop col locat el mòdul, els plafons opacs. Aquests elements només es subjectaven horitzontalment per perfils opressors cargolats als travessers. Verticalment les peces es...
	Secció vertical del mur cortina per les zones envidrades
	Fotografia d’una cantonada, amb els vidres decalats i el tensor interior
	Secció horitzontal del mur cortina per la franja de visió
	Els dobles envidraments estaven composats per una lluna de 8 mm a l’exterior amb una capa Sunguard 52 Clear de la casa Guardian, sense trempar, una càmera d’aire de 12 mm d’espessor i un vidre laminar incolor 4+4 mm amb un butiral acústic, a l’interior.
	Només el canvi de vidre ja representa una gran millora respecte la façana inicial, que disposava a la façana d’un vidre monolític de 8 mm d’espessor, com podem comprovar amb el següent quadre:
	A les cantonades els dobles envidraments es van decalar, resultant exteriorment una junta segellada, sense perfils exteriors. Interiorment tampoc es va col locar cap perfil de muntant. Els travessers es van tallar a 45 graus i es van empalmar mitjança...
	Secció horitzontal d’una cantonada, a l’alçada de la franja de visió
	A les franges opaques es van col locar exteriorment uns plafons composats per safates realitzades amb panell composite d’alumini de 4 mm d’espessor, que està format per dos planxes d’alumini de 0,5 mm enganxades a un replè intermedi de 3 mm d’espessor...
	Exteriorment es van col locar sobre els perfils opressors horitzontals unes tapetes embellidores fixades a pressió amb forma d’ala d’avió realitzades amb perfils d’extrusió d’alumini. Les que es van col locar per sobre i per sota del panell opac teni...
	A l’esquerra, fotografia de la façana que mostra la junta vertical segellada i les horitzontals amb tapetes embellidores de diferents profunditats. A la dreta, instantània amb les tapetes de diferents profunditats i els finals de tapeta amb una platin...
	Aquesta diferencia de profunditat de les tapetes embellidores, juntament amb l’absència de tapetes verticals i amb el canvi de material i tonalitat de les franges opaques, potencien la horitzontalitat de les façanes de l’edifici, a més d’una clara dif...
	Vista on s’observa la horitzontalitat marcada a la façana de l’edifici
	Al llarg i ample de tota la façana es van col locar unes finestres ocultes a l’exterior, d’obertura projectant cap a l’exterior. A aquestes finestres els vidres es van decalar perimetralment i es van enganxar a la fulla mitjançant silicona estructural...
	El sistema emprat per aquestes finestres no és el més idoni. Els perfils de marc i de fulla no disposen de cap element de ruptura de pont tèrmic, existint un contacte directe entre l’exterior i l’interior de l’edifici.
	Secció horitzontal del mur cortina on coincideix amb una finestra                 Vista d’una finestra oberta a la façana
	A aquesta obra es va aprofitar la sectorització vertical entre plantes també com a element aïllant de les franges opaques. Es van crear uns panells sandwich composats per una safata d’acer galvanitzat de 1,2 mm d’espessor, una placa de silicats de 8 m...
	Aquest sistema tallafocs presenta clares deficiències a la seva execució. En primer lloc cada placa de silicats vertical es troba interrompuda al pas dels muntants verticals. Per al seu correcte funcionament hauria de ser passant, segellant les juntes...
	Seccions horitzontals del mur cortina al pas de la franja opaca
	Per l’interior es van col locar diversos remats. Verticalment es van instal lar uns rivets fixats a pressió contra el muntant vertical, ocultant completament d’aquesta forma el muntant preexistent. A la zona de trobada de la façana amb el terra es van...
	A l’esquerra, vista interior del muntant, amb els rivets col locats
	A la dreta, vista parcial de la façana Sud, amb les cortines abaixades per l’excés de transmissió lluminosa
	Vista interior de la façana acabada
	El revestiment de la planta coberta es totalment diferent a la resta de la façana. En lloc de continuar amb el mateix sistema els arquitectes van decidir fer un canvi de sistema constructiu per tal de donar un major impacte visual a aquesta zona per ...
	Primerament es va col locar una estructura metàl lica que suportés el revestiment exterior. Aquest revestiment es va executar amb vidres laminars de 3,5 m d’alçada composats per dos llunes de 10 mm amb un butiral mate entremig, fixats per un perfil en...
	Secció horitzontal del revestiment de la planta coberta
	Fotografia durant el muntatge del revestiment de la planta coberta
	Secció vertical del revestiment de la planta coberta
	Coronament de vidre a la planta coberta completament acabat
	A la façana Oest, orientada cap a la plaça Francesc Macià, el tancament escollit pels patis d’instal lacions i l’escala principal va ser una gelosia de lamel les horitzontals, formant una superfície amb un desenvolupament en planta amb forma còncava. ...
	Les lamel les es fixaven per pressió a uns elements de suport que al mateix temps estaven fixats mecànicament una subestructura vertical tubular d’alumini d’extrusió. Aquesta subestructura vertical, amb muntans col locats cada 1,20 m, es va fixar sobr...
	Seccions verticals del revestiment de lamel les
	Frontal de la façana amb el revestiment de lamel les
	Fotografia de les lamel les col locades, amb les microperforacions
	A la façana oposada, la façana Est, per a protegir les vistes de l’escala d’emergència es va instal lar un revestiment de planxa ondulada, amb un desenvolupament en planta també en forma còncau. La planxa, d’alumini amb 1 mm d’espessor, també es va mi...
	Secció horitzontal del revestiment amb la planxa ondulada
	La manca de zones d’aplec en ser un edifici ja construït i amb la urbanització del voltant en ús obligava a que encarregat de l’execució de la façana (Moyser) tingués un magatzem proper, ja que el material a col locar s’havia de transportar a l’obra c...
	Per a la neteja i manteniment de la façana es va instal lar a la planta superior una gòndola amb carrils paral lels a la façana, sobre una estructura metàl lica, restant amagada darrera del tancament perimetral de la coberta.
	Vista de la planta coberta, amb la gòndola i el seu carril
	Frontal de la façana amb el revestiment de planxa ondulada  Fotografia de la planxa col locada, amb les microperforacions i els cargols vistos
	Fotografies de la gòndola durant unes tasques de manteniment de la façana
	GAS NATURAL

	Any de construcció: 1999-2008
	Arquitectes: Enric Miralles  i Benedetta Tagliabue (EMBT)
	Ús: Oficines
	Adreça: Plaça del Gas, 1 (Barcelona)
	El grup Gas Natural va convocar el 1999 un concurs restringit convidant a vuit equips d’arquitectes catalans per a la construcció de la seva nou social que representaria el retorn de l’empresa a la seva ubicació original, ja que el solar coincideix am...
	Instal lacions de gas existents al 1905
	Notícia a La Vanguardia del 16 de febrer del 2000
	Croquis inicial de l’edifici
	El repte era aixecar una torre singular capaç d’alterar i enriquir la silueta de la ciutat i, a la vegada, respectar les reduïdes dimensions de les edificacions que formen el barri de la Barceloneta. Des d’un principi els arquitectes van pensar en un ...
	Croquis que mostra el procés d’acoblament entre l’edifici horitzontal i la torre
	Vista general de l’edifici
	La Seu del Gas Natural presenta la verticalitat d’una torre d’oficines i la fragmentació d’una sèrie de construccions de diferents escales, que al final formen un volum unitari en relació als edificis d’habitatges propers, incloent un voladís que pret...
	L’arquitecte va voler situar l’edifici entre dos eixos: un tangencial a la Ronda Litoral i l’altre en línia recta entre l’Arc del Triomf i el mar.
	Croquis de l’arquitecte que mostra els eixos de situació de l’edifici envers a elements existents de la ciutat de Barcelona
	Notícia de La Vanguardia del 16 d’abril de 2006 que entreveu l’edifici a l’eix format entre l’Arc del Triomf i el mar
	Croquis de l’arquitecte en el que s’escenifica “Front una gran porta que permet obrir-se al barri de la Barceloneta”
	L’edifici, que inclou una torre corbada i cinc plantes d'oficines dramàticament en voladís, seria el primer edifici alt de Miralles a la seva ciutat natal, on és venerat pels arquitectes companys pel seu disseny d'estructures dinàmiques i espais públi...
	A part de l'edifici principal i del voladís, el conjunt presenta un tercer cos, un annex amb una altura de 4 plantes, amb forma de cascada. La forma d’aquest edifici ens transporta a la guerra civil ja que representa la secció d’un edifici en ruïnes d...
	A l’esquerra, fotografia inclosa al fullet “Ayuda a Madrid” de 1936
	Al centre, fotomuntatge propagandístic de 1936
	A la dreta, fotografia inclosa al fullet del Comissariat de Propaganda, al 1936
	De la mateixa forma l’edifici horitzontal recorda al projecte dels edificis Wolkenbügel, de l’arquitecte Lissitzky, projecte dissenyat a Moscou l’any 1923 com a contrapartida als gratacels verticals dels Estats Units d’Amèrica.
	Wolkenbügel o Gratacels horitzontals de Lissitzky
	Així doncs, l’edifici es va composar de tres volums abstractes fragmentats i acoblats entre sí. Una torre de 86 metres d’alçada i vint pisos; un segon cos horitzontal de la mateixa longitud que l’alçada de la torre, anomenat portaavions, incrustat tra...
	L’estructura de la torre principal està formada per tres nuclis de formigó armat. Els forjats són mixtes i els pilars metàl lics, amb un revestiment també metàl lic. El voladís de l’edifici horitzontal es va resoldre amb una gelosia metàl lica.
	Diferents plantes de l’edifici
	A l’esquerra, nuclis estructurals de formigó armat
	Al centre, fotografia durant l’execució de l’estructura metàl lica del voladís
	A la dreta, fotografia de l’estructura metàl lica de l’edifici en forma de capitell, ja amb el tractament ignífug
	Encara que els primers esquemes presentaven diversos materials de revestiment i grans finestrals, l'encarnació definitiva de la façana es va inspirar en els edificis d’oficines amb revestiments de vidre que Miralles havia vist des de l’habitació on re...
	Reflexió dels núvols a l’edifici del Gas Natural
	Tot el conjunt presenta un revestiment de vidre executat mitjançant un mur cortina modular d’alumini amb ruptura de pont tèrmic. La composició de la façana va seguir un modulat vertical o horitzontal en funció de si es tractava de l’edifici Torre o de...
	Alçats Nord i Est de l’edifici
	Alçats Sud i Oest de l’edifici
	Desplegament del mur cortina de l’edifici
	El mur cortina amb sistema de muntatge modular va esdevenir per aquest projecte, a priori, una gran solució per diversos factors: la fabricació al taller dels mòduls facilita un correcte acoblament dels diferents perfils i una millor qualitat final, a...
	Però també existeix un punt per al que el sistema modular potser no seria el més adient per a aquesta obra. Aquest sistema és idoni per a façanes on pràcticament tots els mòduls de mur cortina siguin iguals. En canvi, a aquesta obra va haver-hi de fab...
	Detall del pas de forjat
	Secció vertical del mur cortina
	Els mòduls estaven formats per dos muntants verticals i tres travessers horitzontals, essent tots els perfils d’alumini d’extrusió. Els perfils perimetrals eren mitjos perfils, és a dir, perfils de menor ample preparats per l’acoblament amb el següen...
	El fet de que un element vertical es composi de dos perfils acoblats dona com a resultat la visió d’una llaga vertical a l’interior.
	Secció horitzontal del mur cortina
	Llaga vertical a l’interior als elements verticals
	Així mateix, els perfils estaven preparats per l’enganxat amb silicona estructural de l’envidrament, que es feia també al taller en les condicions d’higiene, temperatura i humitat necessàries segons el fabricant de la silicona, tenint a més una fixac...
	Els mòduls del mur cortina portaven unes plaques mecanitzades a la banda superior de cada muntant, preparats pel penjat sobre els ancoratges d’acer galvanitzat i regulació tridimensional fixats prèviament sobre els forjats. Inferiorment els mòduls s’e...
	La col locació dels mòduls a obra es va fer quan fins i tot no s’havia acabat l’estructura principal, començant per les plantes inferiors i pujant cap a plantes més altes, treballant a diferents façanes alhora. Els mòduls es van pujar mitjançant grues...
	Treballs de col locació de mur cortina solapats als d’execució de l’estructura
	Exteriorment les juntes horitzontals no mostraven cap perfil però, en canvi, les verticals presentaven dues formes d’expressió diferents. La major part de les juntes verticals presenten una tapeta embellidora de color platejat, marcant aquestes línie...
	Al mur cortina es van col locar fins a cinc tipus diferents de vidres, aconseguint una gran eficiència energètica a la façana i uns nivells molt elevats d’aïllament tèrmic. Es va tenir molta cura en la reflexió de les capes de control solar dels vidre...
	La gran reflexió dels 18.000 m2 de vidre de las façanes permet evitar que les línies dels forjats siguin visibles durant el dia sense necessitat de fer servir vidres opacs. Es van fer servir dobles envidraments formats per una lluna de 8 mm d’espessor...
	Posteriorment a la col locació dels mòduls de mur cortina es a col locar el sistema tallafocs des de l’interior, composat per un panell vertical format per una safata d’alumini de 2 mm d’espessor, un panell intermedi de llana de roca d’alta densitat i...
	Per a evitar condensacions a la zona del cantell de forjat els muntants portaven un trepants en forma de colís per a la ventilació de la càmera que es forma entre el vidre i el panell tallafocs posterior.
	A algunes zones de planta baixa, a les entrades nobles, es van col locar exteriorment a les juntes verticals uns passamans de fusta per a intentar donar a aquestes zones una imatge de major qualitat.
	Passamans de fusta col locats a les juntes verticals de les entrades nobles
	Diferents solucions de juntes horitzontal i verticals
	Fotografia que mostra diferents tipus de vidre i reflexió col locats a la mateixa façana
	Interiorment es van col locar també unes cortines enrotllables superiorment per a evitar la gran insolació a determinades hores del dia.
	Per a la climatització interior es van col locar les màquines exteriors a cada planta en lloc de la habitual instal lació a la planta coberta, fet que va provocar la necessitat de ventilació a l’exterior mitjançant la façana. A aquestes zones es van c...
	Cortines col locades per l’interior
	Aquest sistema que es va emprar a aquesta obra en concret té el punt feble a les reposicions de vidres durant la vida de l’edifici. Existeixen sistemes de mur cortina modular on el vidre s’enganxa amb silicona estructural sobre un bastidor, que al seu...
	Lamel les horitzontals a la façana per a la ventilació de les instal lacions de climatització
	Per a la façana escalonada de l’edifici en forma de capitell es va fer servir un sistema completament diferent. Es va revestir mitjançant un sistema de tancament abotonat de vidre, amb vidres monolítics trempats amb quatre trepans cilíndrics per peça...
	Tancament amb sistema abotonat
	A les nits, l’edifici es torna transparent gràcies a la il luminació interior, fent visible el seu interior i mantenint la seva espectacularitat. Pel que fa a aquesta il luminació interior, com a mida per a afavorir l’estalvi energètic, l’edifici disp...
	Instantània nocturna de l’edifici
	Muntatge del tancament escalonat del edifici amb forma de capitell des de plataformes elevadores
	Per al manteniment de les façanes es van instal lar cinc gòndoles repartides entre els diferents edificis.
	Imatges de les gòndoles durant el seu ús
	L’edifici va començar a funcionar a l’octubre del 2006. No obstant, els treballs de urbanització van durar més enllà, inaugurant-se definitivament l’edifici el gener del 2008.
	A la dreta, La Vanguardia del 25 de gener de 2008, el dia de la inauguració de l’edifici
	A baix, notícia a La Vanguardia el 19 d’octubre de 2006 amb l’inici del funcionament de l’edifici
	El 2007 més de dos-cents treballadors de l’edifici van patir una malaltia anomenada Lipoatròfia semicircular, desenvolupada també a treballadors d’altres edificis similars, que també es va anomenar Síndrome de l’edifici malalt. És tracta d’una malalt...
	Notícia a La Vanguardia del 2 de març de 2007 respecte la malaltia de molts treballadors

	TFC-13
	EDIFICI D’HABITATGES “BILBAO”
	Any de construcció: 2005-2008
	Arquitectes: Jorge Muñoz i Enrique Albín (Muñoz + Albín, architecture and planning, INC)
	Adolf Martínez i Matemala, i Josep Lluís Sisternas i Surís (MSA+A, SLP)
	Ús: Residencial
	Adreça: Carrer de Vidal i de Valenciano, 19, cantonada Passeig de Calvell (Barcelona)
	El mur cortina, com hem vist en els casos anteriors, havia evolucionat durant la segona meitat del segle XX cap a un tipus d’edifici orientat cap al sector terciari, cap als serveis, deixant de banda la seva execució a edificis d’habitatges, llevat de...
	És amb l’arribada del nou segle, animat pel gran moment econòmic de la societat i la creació de nous nuclis urbans, on el mur cortina comença a integrar-se a part de les façanes d’habitatges, sobretot d’alt standing.
	L’edifici d’habitatges Bilbao, situat al front marítim de Barcelona, a la zona del Poble Nou, és un edifici que podríem encabir-ho en les característiques tipus d’un edifici d’habitatges amb mur cortina: edifici aïllat i de gran alçada; alta qualitat ...
	Vista aèria del litoral barcelonès, amb l’edifici Bilbao en primera línia
	Consisteix en una torre de planta baixa i catorze plantes d’alçada, amb 47 metres d’alçada i planta quadrada de vint-i-dos metres de costat. De la planta 1 a la 13 hi ha tres habitatges per planta, agrupades al voltant d’un nucli central de comunicac...
	Planta tipus de l’edifici
	L’estructura es va executar mitjançant pilars de formigó armat i forjats bidireccionals, també de formigó armat, de 35 cm de cantell, amb un nucli d’ascensors amb murs de formigó armat de 30 cm d’espessor a tres cares.
	La façana d’aquest edifici està formada per un conglomerat de materials i sistemes constructius diferents, que formen uns alçats totalment diferents els uns dels altres, mostrant una barreja de materials, formes i colors.
	Alçats de l’edifici
	A l’alçat sud-est, paral lel al mar, les plantes formen unes àmplies terrasses on desemboquen la sala d’estar-menjador d’un habitatge i els dormitoris de l’habitatge contigu. Les baranes de les terrasses de cada habitatge de les plantes tipus es van c...
	Per a la barana que protegeix la terrassa del primer habitatge es va decidir per un sistema mixt realitzat amb una retícula de mur cortina d’alumini, de la sèrie VN50, sèrie pròpia de l’instal lador Moyser, formada per muntants verticals fixats en dos...
	L’alçada d’aquest element era de 1,70 m, col locat a 0,80 m per sobre del nivell de la terrassa. Per tant calia pujar més la barana fins al 1,20 m per sobre del terra acabat de la terrassa, i es va complementar amb una barana de perfils d’alumini d’ex...
	Vista exterior de la barana de lamel les d’alumini
	Secció vertical de la barana de lamel les d’alumini de la façana Sud-Est
	Vista interior de la barana de lamel les d’alumini
	Per a la barana de l’habitatge lateral, es va fer un sistema molt semblant però amb tancament de vidre. Es va col locar del mateix modus una retícula de mur cortina, fixada també al cantell del forjat, però amb muntants i travessers tots de la mateix...
	La barana es va completar amb els mateixos remats que la barana de gelosia d’alumini, complementant igualment l’alçada amb el mateix tipus de barana de perfils d’alumini comentat anteriorment.
	Aquest segon tipus de baranes es va utilitzar també a les mateixes plantes de la façana Nord-Est, protegint unes terrasses on desemboquen dos dormitoris i la sala d’estar del tercer habitatge de la planta. Tots els elements d’alumini utilitzats per a ...
	Vista exterior de la barana de vidre
	Secció vertical de la barana de vidre de les façanes Sud-Est i Nord-Est
	Vista interior de la barana de vidre
	Per a les baranes corresponents a la planta 1 i la planta 14, tant de la façana Sud-Est com de la façana Nord-Est es va fer servir un sistema constructiu i un material diferent. Es va construir un ampit de fàbrica de maó amb un revestiment lleuger ex...
	Sobre aquestes baranes es va col locar també la barana suplementaria realitzada amb perfils d’alumini, de forma idèntica a les anteriorment descrites, fixades sobre l’ampit ceràmic.
	Vista exterior de la barana revestida amb panell composite d’alumini
	Vista interior de la barana revestida amb panell composite d’alumini
	Les baranes de la planta 1 i 14 es van unir verticalment, a ambdues façanes, amb un tòtem de secció rectangular (1,50 x 0,20 m) també revestit de panell composite d’alumini. Aquest element, a modus de fals pilar passant per davant de tota la façana, e...
	Secció horitzontal del tòtem de panell composite d’alumini
	A l’esquerra, vista del tòtem des de l’interior d’una terrassa, en la unió amb una barana de lamel les d’alumini
	A la dreta, façana Nord-Est de l’edifici, amb una gran C invertida revestida amb panell composite d’alumini
	La cantonada est de l’edifici es va solucionar amb un mur cortina amb perfils d’alumini d’extrusió que revesteix la sala d’estar del segon habitatge. Els muntants del mur cortina, de 50 mm d’amplada i 190 mm de profunditat, es van fixar als cantells ...
	La retícula que es dibuixava tenia diferents modulacions horitzontals entre muntants i dividia cada planta en quatre mòduls.
	Vista exterior del mur cortina de la cantonada formada per les façanes Sud-Est i Nord-Est
	Fotografia durant els treballs de muntatge de la retícula del mur cortina de cantonada
	Secció vertical del mur cortina de cantonada
	Exteriorment es van col locar diversos tipus de vidre, en funció de la seva posició. A les zones de visió es va col locar un doble envidrament composat per una lluna amb tractament solar tipus Energy de la casa Glaverbel de 6 mm d’espessor, una càmer...
	Aquests vidres es van subjectar exteriorment a totes les juntes, tant vertical com horitzontalment, amb uns perfils opressors cargolats als muntants i als travessers. Entre aquest perfil exterior i l’interior es va col locar un perfil de poliamida per...
	Secció horitzontal de detall del mur cortina
	A les zones de cantell de forjat es va col locar un panell de llana de roca d’alta densitat i 60 mm d’espessor, realitzant un tancament termo-acústic entre el cantell del forjat i el panell amb unes planxes conformades i borra de llana de roca. Poster...
	A les peces d’ampit que eren opaques es va tancar interiorment amb un calaix realitzat amb cartró-guix.
	Vista interior del mur cortina, amb el calaix de cartró-guix a l’ampit opac
	Part de la planta baixa i de la planta 14 es va tancar amb un mur cortina d’una sola planta, amb sistema i envidraments idèntics als del mur cortina especificat amb anterioritat.
	Vista del mur cortina de la planta 14      Vista del mur cortina de planta baixa
	A les façanes Nord-Oest i Sud-Oest es van realitzar uns tancaments amb panells prefabricats de formigó, ancorats als forjats, deixant uns buits lliures per a la col locació de fusteria d’alumini. També a la façana Nord-Oest es va realitzar el tancame...
	A l’esquerra, façana Nord-Oest, amb els diferents elements de prefabricat i fusteria d’alumini
	Al centre, col locació del prefabricat de formigó
	Als buits es van col locar uns premarcs prefabricats, fixats al prefabricat, composats per perfils tubulars perimetrals d’acer galvanitzat amb una motllura de planxa conformada amb forma de Z que permetia la col locació dels faldons impermeabilitzants...
	Plaques ventilades de formigó prefabricat
	Secció horitzontal de la fusteria d’alumini Secció vertical superior de la fusteria d’alumini a les zones amb cortines
	Vista interior de les fusteries d’alumini
	Les fusteries es van equipar amb un doble envidrament composat per una lluna exterior de 6 mm amb el mateix tractament solar que els vidres de la resta d’elements de la façana, la capa Energy de la casa Glaverbel, una càmera d’aire de 12 mm d’espessor...
	A les fulles practicables, degut al seu fàcil accés per la seva col locació a baixa altura respecte el nivell del terra, es va col locar exteriorment un marc d’alumini amb un vidre laminar incolor 5+5 mm a modus de barana.
	Les zones opaques entre mòduls de fusteria exterior, que coincideixen interiorment amb entregues d’envans, es van executar amb safates de panell composite d’alumini, de 4 mm d’espessor i lacat color platejat (Silver Metalic), fixades als premarcs peri...
	A la façana Sud-Oest, entre els prefabricats de formigó, per davant de les fusteries de la cuina i tancant la terrassa de la sala d’estar del primer habitatge es va col locar una franja amb una gelosia de lamel les d’alumini de la casa Gradhermetic, ...
	Vista de les lamel les col locades a les franges entre plaques de prefabricat de formigó
	Secció vertical del sistema de lamel les
	Vista exterior de les fusteries col locades entre elements de prefabricat de formigó, amb la barana exterior a les finestres practicables i els matxons opacs
	Així mateix, a la mateixa façana Sud-Oest apareix una tribuna amb un revestiment frontal de panell composite d’alumini, de 4 mm d’espessor i lacat color blanc, col locat sobre una subestructura auxiliar d’alumini fixada a un parament interior de fàbr...
	Lateralment aquestes tribunes es tanquen amb unes franges verticals de mur cortina amb les mateixes característiques que els realitzats a altres parts de l’edifici, amb la integració d’unes finestres d’obertura abatible cap a l’interior d’eix horitzon...
	Secció horitzontal de la tribuna de la façana Sud-Oest
	Fotografia de la tribuna de la façana Sud-Oest, amb el revestiment de panell composite d’alumini, una finestra a cada planta i el tancament lateral amb mur cortina
	Instantània durant els treballs de muntatge de la tribuna
	Pels tancaments de les terrasses de la façana Sud-Est i Nord-Est es va emprar un sistema molt semblant al de la fusteria anteriorment descrita. Es van col locar uns premarcs d’acer galvanitzat format per perfils tubulars amb una motllura en forma de ...
	De la mateixa forma també es van tancar les zones opaques cap a l’exterior amb plafons de panell composite d’alumini de 4 mm d’espessor i lacats en color gris (Silver Metalic), fixats sobre el premarc, amb un panell de llana de roca adherit a l’interior.
	Secció horitzontal del tancament de les terrasses
	Vista exterior del tancament de les terrasses
	Vista interior del tancament de les terrasses
	Per a la climatització interior es va fer una instal lació per conductes a cada habitatge, col locant un equip per cada habitatge. La unitat exterior es va instal lar a la banda exterior dels replans intermedis de l’escala i les interiors sobre els fa...
	Com hem vist es tracta d’un edifici d’habitatges amb una execució de les façanes totalment atípiques. Al projecte es van donar diversos aspectes que dificultaren l’execució de les façanes:
	-molts sistemes constructius diferents de tancament:  panell prefabricat de formigó, mur cortina d’alumini i vidre, tancaments secs amb fusteria d’alumini i plafons de xapa, tancaments de maó o de blocs de formigó amb revestiment de plafons de xapa......
	-forma irregular de la planta, amb moltes cantonades, on coincideixen diferents sistemes constructius;
	-en un mateix capítol com el dels tancament d’alumini conflueixen diferents marques comercials: Technal, Alumafel, sistema propi de l’instal lador...
	Tot això va repercutir en un deficient acabat amb moltes queixes per part de múltiples propietaris que van adquirir els habitatges, sobretot per entrades d’aigua i aire a l’interior de l’edifici.
	Segurament hauria estat molt recomanable en un edifici amb aquestes característiques el haver contractat des de la fase de projecte un consultor de façanes que hagués realitzat un estudi més exhaustiu dels diferents sistemes constructius i hagués plan...
	W BARCELONA (Hotel Vela)

	Any de construcció: 1999- 2009
	Arquitecte: Ricardo Bofill
	Ús: Hotel
	Adreça: Plaça de la Rosa dels Vents (Barcelona)
	A finals del segle XX l’arquitecte Ricardo Bofill va idear el projecte d’aquest edifici. Els treballs d'infraestructura van començar amb l'obertura d'una nova bocana que divideix el port de Barcelona en dues àrees: la civil i la industrial. L'edifici ...
	A l’esquerra fotografia del port abans de la obertura de la nova bocana
	A la dreta, fotografia amb els nous terrenys guanyats al mar, durant la construcció de l’hotel
	Article de La Vanguardia del 13 de juliol de 1999, amb la notícia del nou projecte de l’hotel
	La seva construcció en plena costa va originar una gran polèmica entre els veïns de la ciutat i del barri de la Barceloneta en particular. Tot i que els terrenys eren de domini públic i que la Llei de Costes prohibia construccions d’aquest tipus a men...
	L’Autoritat Portuària de Barcelona va licitar la seva construcció i explotació a la unió temporal d’empreses UTE Nova Bocana, que tindran l’explotació de la zona durant trenta-cinc anys.
	El procés es va anar endarrerint des del 2001, ateses entre d’altres, a l’adaptació de l’obra a la nova Llei de costes del 2004, que obligava que tot edifici s’allunyés vint-i-cinc metres de la línia del mar. El projecte excedia aquest límit mínim i l...
	Un altre aspecte que es va modificar des de l’Ajuntament va ser l’alçada de l’edifici. La proposta inicial s’alçava fins els 160 metres, reduint-se finalment fins als 100 metres d’alçada sobre el nivell del mar, la mateixa alçada que la torre del tele...
	Finalment el 2006 van començar les obres, després de set anys des de la presentació del projecte, inaugurant-se finalment a primers d’octubre de 2009.
	A l’esquerra, La Vanguardia del 8 de març de 2006, amb la notícia del desencallament de les obres de l’hotel
	A la dreta, inauguració de l’edifici l’1 d’octubre de 2009, a La Vanguardia del mateix dia
	A l’esquerra, article de La Vanguardia del 29 de maig de 2005, amb la notícia de la major separació de l’edifici respecte la costa
	A la dreta, article de La Vanguardia del 24 de febrer de 2001, amb la notícia de la reducció de l’alçada de l’edifici
	Paral lelament al projecte li han sortit crítiques perquè el que en un principi semblava un projecte únic situat a Barcelona, amb una forma que recorda un vaixell, presenta moltes característiques similars a d’altres hotels repartits pel món. El pione...
	L’hotel es pot desglossar geomètricament en tres cossos: l’edifici Vela amb 26 plantes d’alçada amb forma de vela inflada i planta amb forma de raspa de peix, on se situen les habitacions de l’hotel; un edifici Atrium amb 7 plantes de secció rectangul...
	Per al revestiment de les tres parts es va optar per un mur cortina on el vidre reflecteix el mar Mediterrani  i aporta una sensació de lleugeresa que contrasta amb la solides de la seva estructura.
	Vista aèria dels tres cossos que formen el conjunt
	Imatges de diferents edificis semblants a l’W Barcelona, per ordre: Yokohama Grand-InterContinental, Burj al-Arab, Blue Sky Tower i Trump Ocean Club International Hotel & Tower
	Reflex de la platja de la Barceloneta a la façana de l’edifici Vela
	Donada la forma especial de l’edifici, la seva altura i la situació a primera línia de mar, va ser precís realitzar un estudi de simulació aerodinàmica en el túnel del vent amb la finalitat d’obtenir un estat de càrregues amb el que es pogués optimit...
	Assaig al túnel del vent d’una maqueta de l’edifici
	Fruit d’aquest estudi es van dimensionar els perfils de mur cortina i els espessors del vidre en funció del següent quadre de pressions, en correspondència amb el plànol adient, en el cas de l’edifici Vela, o de la orientació de la façana, en el cas ...
	Plànol de pressions de vent repartides per zones
	Estructuralment l’edifici Vela està format per dos pantalles de formigó armat longitudinals, lleugerament convergents en planta, amb altres pantalles de formigó armat transversals cada nou metres, obtenint en cada espai dos habitacions. En un extrem ...
	Pel que fa a l’estructura de l’edifici Atrium per una banda es troba lligada a l’estructura de la Vela i per l’altre es van executar dos nuclis de caixes d’escala realitzats amb formigó armat. Als altres dos costats es van col locar dos fileres paral ...
	En ambdós edificis, el fet de minimitzar els elements estructurals al perímetre de la façana va venir condicionat pel fet de maximitzar la visibilitat des de les habitacions.
	Degut a la gran alçada de l’edifici es va decidir col locar un mur cortina del tipus modular, prefabricat a taller, amb tots els seus mòduls fixes, sense obertures. Tot i que la façana es corba i amb mòduls de formes especials a l’extrem de cada plant...
	Abans d’executar l’obra es va realitzar un mòdul mostra per a l’acceptació dels materials i acabats, que també va servir per a la realització dels assajos per a l’homologació. La mostra es va realitzar amb unes dimensions de 4,50 x 4,25 metres i equiv...
	Aixecament de l’estructura, amb un mòdul mostra del mur cortina a la planta baixa de la façana Sud
	Planta tipus de l’estructura de l’edifici Vela
	Planta tipus de l’estructura de l’edifici Atrium
	El muntatge de la façana es va iniciar amb la col locació dels ancoratges d’acer galvanitzat, fixats a sobre del forjat. Aquests ancoratges, que permetien la regulació de la plomada mitjançant uns colissos, estaven preparats pel penjat dels mòduls de ...
	Els mòduls del mur cortina estaven formats per perfils d’alumini d’extrusió, lacats en color Ral 7040 (gris), que dividien cada mòdul en una peça d’amplada (1285 mm o 2000 mm, segons fos un mòdul estret o ample) i en dos peces d’alçada (1100 i 2150 mm...
	Perspectives dels edificis  amb la modulació de les façanes
	Secció vertical tipus de la façana de l’edifici Vela a l’alçada d’una planta
	Secció horitzontal tipus de la façana de l’edifici Vela entre dos pantalles separades 9 metres
	Modulació tipus de la façana de l’edifici Vela entre dos pantalles separades 9 metres
	Els muntants disposen d’una secció de mig perfil preparats per l’acoblament amb el mòdul contigu, mitjançant unes metxes interiors i amb unes juntes de silicona, també de color gris. Els travessers superiors i inferiors també tenen una secció molt sem...
	El sistema no incorpora cap tipus d’element exclusiu per a l’assoliment de la ruptura de pont tèrmic, com les barretes de poliamida, però en aquest sistema no són necessàries ja que no hi ha cap element exterior que es trobi en contacte directe amb l’...
	Els muntants verticals que coincideixen amb un canvi d’habitació es van aïllar acústicament pel seu interior mitjançant unes membranes acústiques perimetrals i un replè de fibra de polièster amb una densitat de 40 kg/m3 a l’alçada coincident amb el vi...
	Secció horitzontal d’un muntant tipus a l’alçada de la franja opaca            Secció horitzontal d’un muntant tipus a la trobada amb un envà interior, a l’alçada de la franja de visió
	Secció vertical tipus del pas de forjat
	La seva fabricació es va fer al taller de l’industrial instal lador, transportant-se a l’obra preparat per a la seva col locació. Els muntants incorporaven també una metxa a la seva banda inferior per acoblar-se amb el muntant del mòdul inferior, aix...
	La col locació del mur cortina es feia a l’obra mitjançant una grua mòbil col locada una o dues plantes per sobre de la ubicació final del mòdul. El mòdul prefabricat es penjava de la grua i es situava al davant de la seva posició final, essent els op...
	Grua mòbil utilitzada per la col locació dels mòduls de façana  Muntatge del revestiment de les pantalles amb plataformes motoritzades
	Operaris escaladors per a zones de difícil accés           Muntatge d’alguns elements amb bastides penjades
	Les dues franges horitzontals que es formen a cada planta corresponen a la zona de visió i a la zona opaca de la façana. En ambdós casos la fixació de les peces de vidre als perfils de la retícula també es va realitzar al taller. Es van enganxar mitj...
	Peces de subjecció mecànica de l’envidrament
	Disposició dels diferents tipus de vidre a l’edifici Vela
	La opacitat de les zones opaques es va aconseguir amb el panell interior, que afegeix la funció d’opacificar la franja sense necessitat d’opacificar el vidre, a la funció de sectorització entre plantes. Aquest panell, col locat entre muntants, es va f...
	Els muntants es van perforar a les zones opaques amb uns colissos, sobre els que es van col locar uns filtres, per permetre la ventilació de la càmera que es forma entre el vidre i el panell interior, i d’aquesta manera evitar possibles condensacions.
	Horitzontalment es va sectoritzar amb una planxa conformada d’acer galvanitzat fixada a la banda inferior del forjat i al panell vertical, amb un replè de borra de llana de roca entre el forjat i el panell vertical, una placa superior ignífuga de guix...
	Interiorment es va tancar l’espai entre el travesser inferior, situat 32 cm per sobre del terra acabat, i el forjat amb un esglaó de cartró-guix o fusta, segons el tipus d’habitació.
	A l’edifici Atrium la composició dels vidres es manté, amb l’única excepció que l’edifici s’emmarca canviant la lluna exterior del vidre de visió i de la franja opaca per una lluna incolora de 10 mm termo-endurida amb una serigrafia opaca de punts inv...
	Vista de la façana des de l’interior d’una habitació
	Disposició dels diferents tipus de vidre a l’edifici Atrium
	Marc de les façanes de l’edifici Atrium amb els vidres serigrafiats
	Serigrafia del vidre exterior al marc de la façana de l’edifici Atrium
	Tant els dos testers com la cantonada que forma la intersecció entre les façanes nord i sud, i la façana est/coberta incorporen unes cornises que es van realitzar amb uns bastidors metàl lics revestits amb safates de panell composite d’alumini, de 4 ...
	A l’esquerra, cornises horitzontals de la façana oest, revestides amb panel composite d’alumini
	Cornisa inclinada al punt més alt de l’edifici, amb el carril per la gòndola
	Secció de la cornisa inclinada de intersecció de façanes, amb el carril per la gòndola, i la canal pels leds a la cantonada
	Seccions verticals de les cornises horitzontals situades a les terrasses de la façana est
	Carrils de la gòndola a les cornises de les terrasses de la façana est, amb la gòndola en funcionament durant un servei
	Plànol d’ubicació dels carrils de la gòndola
	Fotografia durant l’ús de les gòndoles, tant a l’edifici Vela com a l’edifici Atrium
	Aquest sistema de mur cortina, de la mateixa forma que hem vist al mur cortina de l’edifici de Gas Natural (pàg. 206) té un punt feble en la reposició dels vidres. En cas de trencament d’alguna peça de l’edifici l’enganxat amb silicona estructural s’h...
	Els dos edificis s’han il luminat exteriorment mitjançant leds, creant així un edifici tan vistós a les nits com ho pot ser durant el dia. La previsió de la col locació dels leds ja es va fer des de projecte, deixant així l’espai i la instal lació elè...
	Secció horitzontal de la cantonada entre la façana Oest i la façana Nord, a l’edifici Vela
	Canals de leds verticals incorporades al mur cortina a la part  central de les façanes de l’edifici Atrium
	Visió nocturna de l’edifici, amb el perímetre de l’edifici Vela i unes franges verticals al mig de la façana de l’edifici Atrium il luminades per leds

	TFC-14
	HOTEL SANTOS PORTA FIRA
	Any de construcció: 2004-2010
	Arquitectes: Toyo Ito & Associates Architects
	b720 Fermín Vázquez Arquitectos
	Ús: Hotel
	Adreça: Plaça Europa, 45 (L’Hospitalet de Llobregat)
	Reconeixements: Emporis Skyscraper Award (2010)
	L’Hotel Porta Fira està situat a la Plaça Europa, emmarcat en un ampli pla urbanístic que va incloure la reforma de la Gran Via al seu pas per L’Hospitalet. Aquest enclavament s’ha convertit en el centre neuràlgic del nou districte de negocis de l’àre...
	Entorn de la Plaça Europa de L’Hospitalet de Llobregat
	Nou centre econòmic a l’àrea metropolitana, com reflexa La Vanguardia del 13 de maig de 2009
	Aquest conjunt arquitectònic, que té com a prioritats donar resposta a l’entorn i convertir-se en el portal d’accés a les ciutats de L’Hospitalet de Llobregat i de Barcelona des de l’aeroport de El Prat, consta de dues torres: l’hotel, amb 26 plantes ...
	Vista general dels dos edificis del projecte Porta Fira                                              Noticia a La Vanguardia a l’inici de les obres, el 7 d’abril de 2006
	El conjunt es va inspirar a les històriques Torres Venecianes que l’arquitecte Ramón Raventós i Farrarons va construir a la Plaça Espanya de Barcelona en 1928. Si aquelles torres obrien el pas a l’antic Recinte Ferial, aquestes noves torres compartei...
	A aquest punt estudiarem l’edifici corresponent a l’hotel. L’edifici es va dissenyar amb una forma orgànica, simulant “una flor de lotus” (sempre segons els arquitectes). La torre gira sobre si mateix, dividint-se en alçada en tres terços. La geometri...
	Alçats de l’edifici hotel
	Distints alçats des de diferents punts de vista
	Les plantes de l’edifici pateixen un gir en el primer terci de 15º, en el següent terç un altre gir de 15º més i en el tercer terci un gir de 360º. A més, el perímetre desplaça el seu eix durant el desenvolupament de l’edifici. Al mateix temps, les úl...
	Plànols de les plantes 9, 16, 19 i 23
	Superposició de plantes
	Gràfics de torsió, excentricitat vertical i augment de perímetre de les plantes de l’edifici
	L’estructura de la torre està formada per un nucli central cilíndric d’aproximadament vuit metres de diàmetre amb parets de formigó armat que alberga els ascensors, escales, muntacàrregues i patis d’instal lacions. Els pilars es van realitzar mitjança...
	Secció vertical de l’edifici      Fotografia del febrer de 2008, durant l’aixecament de l’estructura principal
	Donat la dificultat geomètrica de l’edifici, la façana es va dividir en dos pells:
	La interior consisteix en un tancament estanc a base d’una solució lleugera de mòduls prefabricats amb ruptura de pont tèrmic, instal lats entre forjats i tancats amb panells d’alumini i vidre, acabat en color negre, ideada per garantir els requerimen...
	Per una altra banda, la façana exterior es va plantejar com una segona pell que atorga textura i geometria variable a la torre, composada per tubs independents d’alumini anoditzat en color vermell fixats als seus extrems mitjançant ròtules, recorrent ...
	La diferència de geometria entre la pell interior i la pell exterior es va traduir en una càmera d’ample variable entre els dos tancaments.
	Alçat d’un mòdul tipus, amb la pell exterior i la pell interior
	Secció horitzontal de la façana
	Continuïtat dels elements tubulars de la pell exterior a tota la façana
	Secció vertical de la façana
	A la façana es troben un total de 808 finestres, resolent un 91% dels casos amb només dues tipologies, reservant les dues de majors dimensions per a les habitacions de l’últim terç.
	Quadre de finestres segons les seves  dimensions
	Donat la gran dimensió i les absència de plans verticals a la façana es va haver de pensar en un sistema de façana capaç de ser muntat des de l’interior sense la necessitat de bastides exteriors. Degut a aquest tipus d’execució es va haver de muntar p...
	Es va realitzar una mostra a escala real per poder comprovar la correcta elecció dels diferents elements de la façana, així com per a trobar quelcom a canviar abans de començar la fabricació i execució de la totalitat de la façana.
	Mostra a escala real
	En primer lloc es van muntar els ancoratges de la pell exterior. Per al seu muntatge primerament es van fixar mecànicament unes plaques d’acer galvanitzat mecanitzades amb forma de Z a la banda superior del forjat i contra el cantell del mateix, per ...
	Plaques fixades sobre el forjat
	Posteriorment es van col locar frontalment els ancoratges en forma de L, d’acer tractat amb una imprimació i pintat en color negre, fixats mecànicament amb cargols d’acer inoxidable de mètrica 8 mm a les plaques anteriorment col locades, amb una peça ...
	Un cop es col locaven els ancoratges puntuals d’una planta s’unien mitjançant una platina d’acer de secció 80x12 mm (fins a la planta 13) o 80x15 mm (des de la planta 14 fins a la coronació), disposada de cantell. Aquests passamans ja es trobaven meca...
	Sobre aquesta platina s’havien fixat prèviament mitjançant cargols de 8 mm de diàmetre uns perns d’alumini lacat en color negre (Ral 9011) de 50 mm de longitud i un diàmetre exterior de 18 mm, roscats per l’interior. Aquests perns es van col locar de ...
	A cada ròtula es va fixar un altre pern d’alumini, i sobre aquest es fixava mecànicament una metxa de polietilè, acabat en color Ral 3003, prèviament mecanitzada.
	Acopi de passamans preparats per a la seva col locació
	Passamans amb els diferents elements per la fixació dels tubs col locats a la seva posició           Metxes fixades a les ròtules
	Els tubs exteriors es van instal lar a continuació a les metxes anteriorment col locades. Consisteixen en tubs d’alumini de 110 mm de diàmetre, lacats en color Ral 3003, de major. Cada tub es va fixar mecànicament a la metxa inferior, permetent el lli...
	Vista exterior durant el muntatge dels tubs de la pell exterior            Vista interior dels tubs de la pell exterior col locats
	Posteriorment es van col locar els remats interiors. El remat inferior estava composat per dos perfils d’alumini d’extrusió amb acabat lacat negre (Ral 9011) amb disposició poligonal. Primer es va fixar un perfil, amb forma de Z i una junta superior ...
	A l’esquerra, treballs de col locació de faldó de butil sobre el primer perfil del remat inferior
	A la dreta, segon perfil del remat inferior preparat per a la seva col locació
	Remat inferior finalitzat
	Tot seguit es va col locar el remat superior amb un altre perfil d’alumini d’extrusió amb acabat lacat negre (Ral 9011), segellant l’espai situat entre el perfil i el forjat.
	Després es va començar amb el muntatge de la pell interior, al mateix temps que per l’exterior es continuava amb l’execució de la pell exterior a les següents plantes, solapant les feines. Els mòduls prefabricats de taller s’havien apilat prèviament ...
	Acopi a planta de mòduls per la pell interior
	Es van realitzar dos modulacions tipus: els mòduls opacs, d’ample 1,97 m, i els mòduls de visió, d’ample 2,25 m. Els mòduls es van fabricar a taller, amb el panell i/o finestra incorporats, amb la única excepció de la col locació dels vidres i de la f...
	Secció d’un muntant vertical, preparat per acoblar-se amb el següent muntant del mòdul contigu
	Els mòduls es van col locar mitjançant uns ancoratges d’acer zincat, tipus metxa, tan superior com inferior de cada muntant, preparats per rebre els dos mitjos muntants de dos mòduls contigus. A continuació es va projectar el buit entre els travesser...
	Ancoratge inferior del mur cortina de la pell interior                     Mòduls de mur cortina col locats
	Superiorment es va col locar una cinta Illmod, que consisteix en una espuma de poliuretà de cèl lules obertes, impregnada fins el nucli amb una barreja de resines sintètiques, en la unió entre el remat superior col locat anteriorment i el mòdul de mur...
	On es coincidia amb forat de finestra es van col locar uns tirants exteriors, que unien l’element enriostant horitzontal exterior als dos travessers intermedis  del mur cortina.
	Tirant de fixació de la pell exterior a la zona de finestres
	Quan la plomada entre el tancament interior de dues plantes consecutives diferia de més de 30 cm es col locava sobre o sota el forjat, segons el cas, un panell de poliestirè d’alta densitat de 10 mm d’espessor.
	Les finestres comptaven amb una fulla fixe i una altra més estreta d’obertura practicable a l’interior, amb una maneta extraïble d’ús per manteniment, i els perfils disposaven de ruptura de pont tèrmic. A continuació es va procedir a la col locació d...
	Vista exterior d’una finestra col locada Tasques solapades, amb una planta amb la façana interior i exterior acabades, una altra planta on s’està instal lant la pell interior i la següent on s’està instal lant la pell exterior
	Ja per acabar l’execució de la façana només mancava el panell tallafocs, composat per una doble placa de fibrosilicats de la casa Promat de 10 mm d’espessor, amb un panell de llana de roca intermedi de 40 mm d’espessor i una densitat de 100 kg/m3. Es ...
	Instal lació del panell tallafocs
	Interiorment es va col locar un revestiment de cartró-guix de 19 mm d’espessor, transformant el perímetre poligonal de cada planta en una forma corbada.
	Amb aquesta doble pell es va aconseguir una gran protecció solar. Les finestres es van col locar enfonsades respecte el pla de la pell exterior i a més es va instal lar interiorment una cortina tipus screen de roba, enrotllable a l’interior.
	Vista interior d’una habitació acabada
	Així mateix la pell exterior també actua de tamís, tant del vent com de la pluja, facilitant l’estanqueïtat a l’aigua i la permeabilitat al vent, col laborant a complir aquestes funcions a la pell interior.
	Pel que fa a la neteja i manteniment de la pell exterior de la façana es va situar una gòndola a la planta coberta. En canvi, la neteja exterior de la pell interior es produeix des de d’interior de les estances a través de les finestres.
	Gòndola de l’edifici a la planta coberta         Gòndola durant el seu servei a la façana
	Abans de l’estrena de l’edifici, el 2009, van sorgir uns problemes a la pell exterior. Les metxes de subjecció dels perfils tubulars inclinats no eren suficients i es va haver de fer una actuació a la façana col locant unes noves peces d’ancoratge i ...
	Proposta d’esmena del problema de fixació dels tubulars de la façana exterior
	Bastides motoritzades monomàstil col locades a la façana
	Finalment, el febrer de 2010, després de gairebé quatre anys d’obres es va inaugura l’hotel, rebent l’any següent el premi al Emporis Skyscraper Award atorgat al millor edifici amb una alçada mínima de cent metres acabat l’any anterior
	A l’esquerra, La Vanguardia del 2 de febrer de 2010, amb la notícia de la inauguració de l’hotel
	A la dreta, extracte de La Vanguardia del 27 de juliol de 2011, amb la notícia del premi al millor gratacel del món de 2010
	2.5.2 POST-CTE.

	El 2006 s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació, norma d’obligat compliment, que pretén donar resposta a la demanda de la societat en quant a la millora de la qualitat de l’edificació a la vegada que persegueix millorar la protecció de l’usuari i fome...
	El 2007 es va publicar el Reial Decret 47/2007 amb les eines necessàries per qualificar l’eficiència energètica dels edificis en funció de les emissions de diòxid de carboni (CO2).
	El 2010 la Unió Europea, mitjançant la Directiva 2010/31 UE, planteja la necessitat que, a partir del 31 de desembre de 2020, tots els edificis hagin de tenir un consum d’energia quasi zero, de forma que el balanç entre la demanda energètica i la gene...
	Així doncs la tendència constructiva gira cap a la priorització d’una política energètica en el disseny i la construcció dels edificis.
	Aquest canvi normatiu coincideix amb un moment social delicat. Ens trobem capficats en una crisi econòmica de tots els sectors, tant privats com públics, i no només a Catalunya i a l’estat espanyol, sinó també a la resta de la Unió Europea. Així doncs...
	ILLACUNA

	Any de construcció: 2007-2010
	Arquitecte: Albert Blanch Segarra (BCA Blanch + Conca Arquitectura)
	Ús: Oficines
	Adreça: Carrer Llacuna, 56-70 (Barcelona)
	Es tracta d’una promoció de tres edificis que formen un conjunt però alhora són independents, cadascú amb el seu propi nucli de comunicacions verticals, i amb plantes i alçades diferents. El primer edifici, anomenat edifici A, consta de planta rectang...
	Croquis de diferenciació dels edificis en planta
	Vista general del conjunt dels tres edificis
	Planta tipus de l’edifici A
	Planta tipus de l’edifici B
	Planta tipus de l’edifici C
	Aquesta promoció, situada al Districte 22@ de Barcelona, va ser de les primeres a la ciutat en projectar-se segons la nova legislació del Codi Tècnic de l’Edificació, aprovat el 2006.
	Al mateix temps el 2007 es va aprovar al Reial Decret 47/2007 el Procediment bàsic per a la certificació d’eficiència energètica d’edificis de nova construcció. A aquest certificat, i mitjançant una etiqueta d’eficiència energètica, s’assigna a cada e...
	Qualificació energètica de l’edifici
	De la mateixa forma que els edificis presenten una volumetria diferent entre ells, les façanes també s’han tancat utilitzant diferents sistemes constructius.
	Els testers de l’edifici A i la façana Nord-Est de l’edifici B, així com un petit vestíbul format entre l’edifici B i C es van tancar amb un mur cortina. Per a la façana Nord-Oest de l’edifici B es va fer servir un tancament cec de GRC amb petites obe...
	Alçats de l’edifici A
	Alçats de l’edifici B
	Alçats de l’edifici C
	Pel que fa al mur cortina es va fer servir un mur cortina d’alumini tradicional, mecanitzat al taller i muntat a l’obra, on la retícula divideix verticalment cada planta de 3,84 m d’alçada en quatre mòduls pràcticament iguals i en amplada es va modula...
	Abans del començament de la fabricació del mur cortina a taller i de la seva execució en obra es va realitzar una mostra a escala real a la mateixa obra per a acabar de definir i comprovar la correcta elecció de materials, colors i sistema constructiu.
	Vista de la mostra executada a obra a escala 1:1
	La retícula del mur cortina estava formada per muntants verticals, de 50 mm d’amplada i 150 mm de profunditat, i travessers horitzontals, de la mateixa amplada i enrasats amb els muntants, essent aquests perfils d’alumini d’extrusió amb un acabat anod...
	Vista del mur cortina de la façana Nord-Oest de l’edifici A        Modulació tipus del mur cortina
	Secció horitzontal  tipus del mur cortina per la franja de visió
	Secció horitzontal tipus del mur cortina per la franja opaca
	Secció vertical tipus del mur cortina
	El muntatge de tots els elements del mur cortina es va fer des de l’exterior, sobre unes plataformes motoritzades de cremallera. Primerament es van col locar a l’obra uns ancoratges d’acer galvanitzat fixats a la banda superior dels forjats que perme...
	Fotografies durant els treballs de col locació de la retícula del mur cortina
	A continuació es van col locar els panell opacs coincidents amb els cantells dels forjats. Aquests panells tenien una doble funció: la d’element aïllant d’aquesta franja i la de sectorització al foc entre plantes. Estaven realitzats amb una planxa con...
	Aquests panells es van subjectar mitjançant unes planxes conformades d’acer galvanitzat d’1 mm d’espessor a la banda superior i inferior de cada forjat, al mateix temps que es va col locar horitzontalment a la banda inferior dels forjats una altra pla...
	Els panells verticals es van col locar en un pla intermedi entre el vidre exterior i el pla interior de la façana, de forma que s’interrompien cada cop que es trobaven amb un muntant vertical, trencant així la sectorització tallafocs. No obstant, dura...
	Secció vertical del mur cortina per la franja opaca  Caixó tallafocs envoltant els muntants verticals a les franges dels cantells dels forjats
	Instantània durant els treballs de muntatge dels panells opacs del mur cortina
	Posteriorment es van col locar els envidraments exteriors. A les zones opaques es van col locar unes llunes monolítiques trempades i opacificades en color gris (Ral 7039 o Ral 7030 depenent de la façana) de 6 mm d’espessor. El fet de no col locar un d...
	Fotografia durant els treballs d’envidrament del mur cortina
	Per a les zones de visió es van col locar dobles envidraments formats per llunes de 6 mm a l’exterior amb tractament solar tipus Stopray Safir de la casa AGC de 6 mm d’espessor, una càmera d’aire de 14 mm i una lluna interior de 6 mm incolora. A les p...
	Aquestes peces de vidre es van subjectar per l’exterior mitjançant uns perfils opressors d’alumini col locat a les juntes horitzontals i fixats als travessers. Verticalment únicament es van segellar les juntes amb silicona neutre de color negre. Sobre...
	Per a aconseguir una major protecció a la radiació solar a les hores que el Sol es troba a major alçada i, per tant, amb més intensitat, també es va col locar coincidint amb les línies horitzontals uns altres perfils d’alumini d’extrusió de 225 mm de ...
	Segellat vertical entre vidres amb silicona de color negre. Horitzontalment col locació de la tapeta embellidora plana i un perfil para-sol
	Línia horitzontal exterior del mur cortina composada per la tapeta embellidora plana i un perfil para-sol
	Secció horitzontal d’un muntant del mur cortina on coincideix amb una finestra
	Interiorment i coincidint amb la línia de travessers superiors de cada planta es va col locar un altre perfil d’alumini d’extrusió fixat als muntants verticals per a integrar-hi la cortina interior i com a element de trobada entre el fals sostre i el...
	Vista de la façana acabada de mur cortina des de l’interior d’una planta
	La major part de la superfície de les façanes està tancada, no obstant, mitjançant mòduls de fusteria d’alumini. La dimensió de cada mòdul ve marcada per la pròpia estructura de formigó armat de l’edifici: en amplada per la disposició dels pilars vert...
	Estructura de formigó de l’edifici, marcant la modulació de les fusteries
	Vista de la façana Nord-Est de l’edifici A
	Vista de la façana Sud-Oest de l’edifici B
	Visualment els mòduls de fusteria estan composats en forma de bandera, amb un element envidrat que arriba fins al terra i tres elements vidriats de menor alçada que queden tallats per un ampit, essent els quatre elements vidriats fixes. Per la banda ...
	Detall del mòdul de fusteria amb l’ampit de vidre opac
	Vista dels dos tipus de solucions alternats a la façana
	De la mateixa manera que al mur cortina, primerament es va instal lar una mostra a escala real a la mateixa obra per a definir i comprovar la correcta elecció de materials, colors i sistema constructiu, així com la trobada entre els diferents elements.
	Vista de la mostra executada a obra a escala 1:1
	Per als mòduls amb vidre opac es van instal lar primerament a l’obra uns bastidors formats per diferents perfils tubulars i platines de ferro galvanitzat, a modus de premarc, fixats mitjançant ancoratges discontinus a tot el perímetre, amb una làmina ...
	Seccions verticals dels mòduls de fusteria amb ampit de vidre opac
	Seccions horitzontals dels mòduls de fusteria amb ampit de vidre opac
	A continuació es van col locar les fusteries, que arribaven fabricades a l’obra. Per a la confecció d’aquestes fusteries es va utilitzar una sèrie de 61 mm de profunditat que incorporava unes platines de poliamida com a ruptura de pont tèrmic als dif...
	L’envidrament utilitzat, col locat in situ a l’obra, consistia en un doble envidrament format per una lluna de 6 mm a l’exterior amb tractament solar tipus Stopray Safir de la casa AGC, el mateix que el utilitzat al mur cortina, una càmera d’aire de 1...
	Per a la zona de l’ampit es va optar per col locar a l’exterior un vidre monolític de 6 mm trempat i opacificat amb dos colors diferents segons la posició a la façana, el color gris Ral 7039 i 7030. Per la cara interior del vidre es van col locar uns ...
	A la banda superior el tancament es va revestir per l’exterior amb unes safates realitzades amb panell composite d’alumini de 4 mm d’espessor amb nucli de polietilè i color gris antracita, fixades mecànicament sobre la retícula de la fusteria. A la ba...
	Exteriorment, a la banda superior de les zona envidrades, es van col locar uns para-sols de 800 mm d’alçada separats 150 mm de la plomada del vidre, per a evitar en part la radiació solar a l’interior de l’edifici. Es van realitzar amb planxa ondulada...
	Ampit revestit per l’exterior amb vidre opacitat
	Vista interior de les fusteries des d’una planta acabada
	Para-sol disposat per davant dels mòduls de fusteria
	Per a acabar, per l’exterior es va col locar un remat perimetral realitzat amb un perfil d’alumini d’extrusió de 160 mm de profunditat i 10 mm d’amplada, fixat mecànicament al marc de la fusteria. Es va segellar amb silicona l’espai entre el remat i ...
	Encreuament entre quatre mòduls, amb el segellat entre els panells de GRC i els perfils perimetrals exteriors del mòdul
	Els altres mòduls de fusteria en lloc de vidre opacitat a l’ampit disposen d’una planxa ondulada d’alumini. L’únic canvi constructiu al respecte els mòduls ja comentats esdevé en que l’ampit no el forma el mateix bastidor metàl lic sinó que es constru...
	Ampit de xapa ondulada, en pla exterior respecte el vidre i amb un remat d’emmarcament
	Secció vertical del mòdul de fusteria amb ampit de xapa ondulada, travessant aquest últim
	La façana Nord-Oest de l’edifici B es va solucionar amb panells de GRC fixats a l’estructura principal, amb unes petites finestres fixes en segon pla interior, col locades a trencajunts. Les finestres es van executar amb la mateixa sèrie la resta de l...
	Secció vertical de les finestres col locades a la façana cega de GRC                  Secció horitzontal de les finestres a la façana de GRC
	Façana Nord-Oest de l’edifici B amb la disposició a trencajunts de les finestres
	Finestra col locada en un pla interior respecte la façana de GRC, amb els remats perimetrals d’alumini

	TFC-15
	SEU DE LA CMT (Comissió del Mercat de les Telecomunicacions)
	Any de construcció: 2007-2010
	Arquitectes: Enric Batlle, Joan Roig (Batlle i Roig Arquitectes)
	Ús: Oficines
	Adreça: C. Bolívia, 56 (Barcelona)
	La Comissió del Mercat de les Telecomunicacions va arribar a Barcelona el 2005 des de Madrid per una decisió política del govern espanyol del moment. En aquells moments es van instal lar a unes oficines de lloguer a la Torre Mapfre però aviat tindrien...
	És així com es va originar aquest projecte. La CMT va encarregar la construcció de l’edifici a un promotor (Grupo Castellví) que es qui s’encarrega de la compra del solar i de la construcció, entregant el producte acabat al client final en un termini ...
	Així doncs, aquest projecte situat al districte 22@ prenia forma, començant-se les obres el juliol del 2008 i entregant-se l’edifici finalitzat el maig de 2010.
	Article de La Vanguardia del 4 de juliol de 2008        Article de El Periódico de Catalunya el 7 d’octubre de 2010
	L’edifici consta de dos espais diferenciats: l’edifici principal, de nova planta, i un segon edifici concebut com a annex a l’edifici principal que ocupa una de les naus de l’antiga fàbrica tèxtil de Can Tiana, construïda el 1906 i catalogada pel Pla ...
	Alçat Sud-Oest del conjunt format per l’edifici principal i la rehabilitació de Can Tiana
	Vista general dels dos edificis del projecte
	El nou edifici, d’onze plantes d’alçada, destaca tant per la seva forma de prisma com per la composició de la seva façana. Compta també amb una successió d’espais exteriors en forma de terrasses que permeten la seva utilització des de l’interior de l...
	Alçats Sud-Oest, Sud-Est, Nord-Est i Nord-Oest de l’edifici
	Cantonada Sud, amb les terrasses amb orientació al mar
	La façana es va dissenyar com una xarxa que permet adaptar-se a la complexa volumetria de l’edifici, oferint-li una correcta protecció solar. Bàsicament es composa d’una doble pell on la pell interior constitueix el tancament, amb zones de visió i zon...
	Aquest edifici s’organitza a partir d’un nucli d’accessos i serveis central, al voltant del qual s’ordenen els espais de treball cap als quatre costats, presentant plantes de diferents formes i superfícies, disposades de forma que, començant des de la...
	A l’esquerra, secció vertical de la façana a les plantes superiors
	Al centre, secció vertical de la façana a les plantes intermèdies
	A la dreta, secció vertical de la façana a les plantes inferiors
	Doble pell de la façana de l’edifici                       Diferents plantes de l’edifici
	L’elevada eficiència energètica de l’edifici va ser un dels aspectes principals sol licitats pel client als arquitectes, establint-se dos estratègies de treball des de la redacció dels projecte: la primera va ser la de col locar la xarxa exterior de ...
	Classificació energètica de l’edifici
	Abans de l’execució de la façana a l’obra es van realitzar dos mòdul de mostra, un inclinat i l’altre vertical, a escala 1:1, a les instal lacions de l’industrial per a l’aprovació de solucions i acabats.
	Mostres realitzades al taller de l’industrial
	La pell interior es va realitzar com a un sistema mixt. Cada planta es divideix en alçada en dos franges, una de visió i una opaca que coincideix amb el cantell dels forjats. Es va fer servir un sistema modular de mur cortina però només a les franges...
	Fotografia durant el muntatge de la pell exterior
	Aquests bastidors, amb una modulació típica de 2,50 m d’amplada i 1 m d’alçada, es van realitzar amb perfils d’acer galvanitzat en forma d’U, composat per dos travessers horitzontals i quatre muntants verticals (un a cada extrem i dos centrals). Els b...
	Secció vertical de la façana pel cantell del forjat
	A l’esquerra, fotografia durant els treballs de col locació de la franja opaca de la pell interior
	A la dreta, fotografia dels elements de la pell interior en la trobada amb el cantell del forjat
	Secció horitzontal de la façana per la franja opaca
	Els bastidors metàl lics es van prefabricar al taller, però els seus elements de tancament es van col locar in situ a l’obra: a la seva cara exterior una placa tipus Aquapanel de Knauf de 12,5 mm d’espessor, un panell intermedi de llana de roca semir...
	Interiorment es va realitzar un tancament entre el panell vertical i el forjat amb una planxa conformada d’acer galvanitzat de 1,2 mm d’espessor fixada a la banda inferior del forjat i que al mateix cop subjecta un panell de fibrosilicats de 15 mm d’e...
	Amb aquest conjunt de bastidor i tancament horitzontal s’aconseguia la sectorització tallafocs entre plantes.
	Posteriorment es van col locar les mènsules de suport de la pell exterior, realitzades amb platina d’acer galvanitzat de 8 mm d’espessor, lacades després de la seva mecanització en un color especial anomenat Copper Metallic, el mateix color que tots e...
	A continuació, col locat in situ a l’obra es va realitzar el revestiment exterior de la franja opaca amb unes safates de panell composite d’alumini de 4 mm d’espessor amb nucli de polietilè, lacat a la seva cara exterior, de 2,5 m de longitud i fixade...
	Tot seguit es van col locar les passarel les exteriors, realitzades amb religues d’acer galvanitzat de 550 mm d’ample recolzades i fixades a les mènsules perpendiculars a la façana abans col locades.
	Un cop executades les franges opaques es va realitzar el tancament de les franges de visió. En aquest cas, com hem dit anteriorment, es va fer servir un mur cortina modular, fabricant-se els mòduls al taller, amb unes dimensions dels mòduls tipus de 1...
	A diferència dels sistemes de mur cortina modular habituals el concepte d’ancoratge dels mòduls també va canviar. En aquest cas, en lloc de fixar els muntants a l’element resistent, es van fixar els travessers tant superior com inferiorment, mitjançan...
	Secció horitzontal de la façana per la franja de visió
	Detall fixacions del mòdul de mur cortina al bastidor metàl lic
	Els vidres, també col locats al taller, es van fixar a cada mòdul de mur cortina als dos costats horitzontals i a un costat vertical amb uns rivets exteriors d’alumini lacat. L’altre costat vertical es va segellar amb silicona estructural, essent nec...
	Detalls de la subjecció del vidre als muntants verticals
	Sensació de la dimensió dels vidres del doble de l’amplada real
	Es van fer servir uns dobles envidraments composats per una lluna de 6 mm a l’exterior, trempada i amb un control solar tipus Stopsol Classic Bronze de la casa AGC (antiga Glaverbel), una càmera d’aire de 18 mm d’espessor intermèdia i un laminar inte...
	Així mateix existeixen uns mòduls de mur cortina que incorporen una finestra projectant cap a l’exterior. En aquests casos es van col locar dos travessers tubulars intermedis, de menor profunditat (52 mm) que els perfils perimetrals, sobre els quals e...
	Seccions horitzontals de les finestres de la façana
	Secció vertical inferior de les finestres de la façana
	Vista exterior d’una finestra incorporada al mur cortina
	Interiorment es van col locar uns remats realitzats amb planxa conformada d’alumini lacat de 1,5 mm d’espessor: un remat inferior de continuació de terra tècnic fins al mateix pla interior del vidre, i un remat superior també per fer arribar el fals ...
	Vista de la façana des de l’interior de l’edifici
	A la pell exterior es van col locar els mòduls de lamel les horitzontals. Els mòduls, de 2,5 m d’amplada, estaven composats per uns muntants verticals a base de platina d’alumini de 120x10 mm i 4 m de longitud. Sobre aquests muntants es fixaven les la...
	Tant les lamel les com els muntants van arribar a l’obra desmuntats però amb les mecanitzacions necessàries, procedint a la fabricació del mòdul en una zona de treball a la mateixa obra. Fins aquest moment els elements de la façana s’havien col locat ...
	Fotografia durant els treballs de col locació de la pell interior    Disposició a trencajunts dels muntants de la gelosia de lamel les
	Instantània durant el muntatge de la pell exterior
	A les cantonades, es van substituir els muntants verticals per un tensor de vareta d’acer inoxidable de 15 mm diàmetre.
	Secció vertical de la gelosia de lamel les a una cantonada
	Secció horitzontal de la gelosia de lamel les a una cantonada Vista de les lamel les col locades en una cantonada
	A zones com les plantes baixes i la coronació, on la pell exterior treballa en voladís es van substituir les mènsules habituals per costelles a tota l’alçada del mòdul de lamel les.
	Costelles subjectant  la pell exterior a la planta baixa    Costelles i pell exterior de coronació a la planta coberta
	Com hem comentat anteriorment a la façana Sud-Est les plantes disposen de unes terrasses, orientades cap al mar que a més de proporcionar un agradable espai a l’exterior provoca la reculada del tancament respecte la línia de façana, esquivant la aport...
	Vista interior d’una terrassa
	Secció vertical d’una terrassa de la façana Sud-Est
	Els bastidors metàl lics amb el revestiment de safates de panell composite d’alumini es van col locar també al cantell del forjat, però en aquest cas com a element estètic i sustentador de la barana superior, no amb la funció de tancament de la pell ...
	La barana de la zona de terrasses es va realitzar amb unes peces de vidre de modulació 2,5 m de longitud i 1,1 m d’alçada formades per un laminar 6+6 mm, on la lluna exterior a més de trempar-se tenia un control solar tipus Stopsol Classic Bronze per ...
	Aquesta barana es va encastar inferiorment en un perfil en U realitzat amb platines d’acer galvanitzat i fixat sobre el bastidor, sense cap altre tipus de subjecció, segellant les juntes verticals entre vidres. Les peces de vidre portaven els cantells...
	Interiorment es va col locar un remat realitzat amb planxa conformada d’alumini de 1,5 mm d’espessor, donant continuïtat al terra tècnic de la terrassa fins al pla interior del vidre.
	Vista nocturna general de l’edifici
	Vista exterior d’una barana de vidre d’una de les terrasses
	Detall de la subjecció de la barana a les terrasses
	Si bé l’edifici presenta unes façanes molt opaques durant el dia, provocades tant per la gelosia exterior com per la poca transmissió lluminosa dels vidres, aquest efecte s’inverteix a les nits en les quals l’entramat deixa veure l’interior il luminat...
	Vista nocturna parcial d’una façana
	SEU DEL GRUP BASSAT OGILVY

	Any de construcció: 2009-2011
	Arquitectes: Alexa Plasencia, Antonio Buendía, Albert Arraut (Arquitectura PBA)
	Ús: Oficines
	Adreça: C. Bolívia, 68-70 (Barcelona)
	Aquest projecte va néixer compartint illa i promotor amb la Seu de la Comissió del mercat de les Telecomunicacions, CMT (pàg. 262). En aquest cas el Grupo Castellví va tornar a fer un altre edifici “claus en mà”, encarregat pel client final, però en a...
	Notícia a La Vanguardia del 30 de juny de 2009                               Article a La Vanguardia del 6 de maig de 2011, dia de l’estrena de l’edifici
	Vista general de l’edifici, juntament amb la veïna CMT
	Tot i ser veí de la CMT aquest projecte no comparteix cap característica d’aquella façana. En aquest cas l’edifici, de cinc plantes en alçada, presenta una simple façana de mur cortina de vidre, sense cap perfil cap a l’exterior, amb peces rectangular...
	L’edifici, amb planta aixamfranada, presenta una sèrie d’entrades i terrasses a les diferents façanes que provoca que cap planta sigui igual, resultant un edifici amb unes formes molt vistoses on moltes terrasses treballen amb grans voladissos de fins...
	Diferents perspectives de les façanes de l’edifici
	La modulació del mur cortina es repeteix a totes les façanes, essent de 1,27 m d’ample i amb l’alçada total de la planta, que canvia despenent de la situació. Una novetat respecte altres edificis estudiats es que, en aquest cas, no existeix a la faça...
	Diferents plantes de l’edifici, totes diferents
	Desenvolupament del mur cortina de les façanes de l’edifici
	Alçat parcial del mur cortina
	Secció vertical tipus del mur cortina
	Abans de començar els treballs de façana a l’obra es va realitzar una mostra a escala 1:1 a les instal lacions de l’industrial encarregat dels treballs, amb la finalitat d’aprovar el sistema constructiu i els acabats.
	Mostra prèvia a la realització dels treballs, col locada al taller de l’industrial
	En aquest cas es va optar per un mur cortina de col locació tradicional on els diferents perfils van arribar correctament mecanitzats per a la seva instal lació final. Els muntants verticals són uns perfils d’alumini d’extrusió de 150 mm de profundita...
	Secció horitzontal d’un muntant tipus de la façana                                     Fotografia durant els treballs de muntatge de la retícula del mur cortina
	Com que els muntants eren elements vistos a tota la seva longitud la fixació dels ancoratges també havia de ser el més discreta possible. Es va realitzar una T en acer galvanitzat que es fixava mecànicament a una metxa també d’acer galvanitzat incorp...
	Abans de la col locació dels vidres primer es van instal lar tots els elements de sectorització i revestiment del cantell dels forjats. D’aquesta forma els operaris van treballar amb una major comoditat que no pas en el cas que l’envidrament ja hagués...
	Fotografia durant els treballs de col locació dels panells coincidents amb els cantells dels forjat
	El panell tallafocs vertical es va dividir en dos trams, un vertical de 865 mm i un horitzontal de 140 mm, per assolir el metre d’alçada necessari per complir amb la normativa. Aquesta placa de silicats de 30 mm d’espessor, Promatect LS30 de la casa ...
	Secció vertical tipus al pas del forjat
	Aquest sistema de sectorització no compleix al cent per cent la normativa vigent, degut a diversos factors. Primer de tot no és un element independent del sistema de façana, degut a que s’ha fixat directament al travesser superior, essent aquest l’úni...
	La subjecció del vidre al mur cortina es va fer de forma oculta però no amb el característic enganxat amb silicona estructural. En aquest cas les peces de doble envidrament incorporaven un perfil intercalari intermedi que, a més d’assegurar l’estanque...
	El muntatge de la retícula es va fer des de l’interior de l’edifici, així com els elements de sectorització i revestiment del cantell del forjat, però l’envidrament del sistema es va executar des de fora. Els plans de façanes que coincideixen amb el c...
	Diferents tipus de bastides per a l’elevació dels operaris, segons la situació de la façana
	A més, degut a les grans dimensions i pesos de les peces de vidre aquests van ser hissats amb grues, essent aquestes mòbils situades al carrer en no haver-se instal lat una grua torre a l’obra.
	Instantània durant el muntatge dels vidres de la façana
	A aquest edifici es va fer servir un doble envidrament composat per una lluna a l’exterior de 6 mm d’espessor, trempada i amb tractament solar tipus Sunergy de la casa AGC, amb una càmera intermèdia amb perfil intercalari especial del sistema del mur...
	Vista parcial des de l’exterior de la serigrafia d’un vidre
	Vista interior de la façana acabada, amb el vidre serigrafiat
	Disseny de la pantalla per la serigrafia dels vidres
	Posteriorment es van segellar totes les juntes exteriors amb un cordó de silicona neutra, creant així la barrera d’estanquitat de la façana.
	Vista de l’encreuament de quatre peces de vidre, amb les juntes segellades amb silicona
	Interiorment es va completar el muntatge de la façana amb la col locació d’un perfil d’extrusió d’alumini per a la ubicació de la cortina i com a connexió de la façana amb el fals sostre interior.
	En alguns mòduls de la façana es va col locar una finestra d’apertura projectant cap a l’exterior. En aquests casos es van instal lar dos travessers de menor profunditat que la resta (70 mm), incorporant una finestra amb perfileria amb ruptura de pont...
	Secció horitzontal d’una finestra del mur cortina
	Secció vertical d’una finestra del mur cortina
	Totes les cantonades verticals es van solucionar sense necessitat d’aparèixer perfils per l’exterior de la façana, tant les del perímetre exterior com les de trobades entre diferents plans a les terrasses, decalant els vidres en els casos necessaris i...
	Diferents solucions de cantonades, sense perfils vistos per l’exterior
	Fotografia d’una cantonada a 90 graus, amb els vidres decalats i una junta de silicona
	A la façana de l’entrada principal, coincident amb el xamfrà, existeix un hall d’entrada de tres plantes d’alçada. Per solucionar aquesta façana de tres panys en alçada es va dividir aquesta en dos plans: un pla reculat i esbiaixat corresponent al ta...
	Vista interior del mur cortina del hall d’entrada
	Fotografia durant els treballs d’aixecament de l’estructura auxiliar de la façana del xamfrà
	Vista exterior de la façana d’entrada, amb el pany interior en un pla esbiaixat respecte el pla del mur cortina superior
	Secció vertical de la façana del hall d’entrada, corresponent al xamfrà
	En el cas on el mur cortina coincideix amb una terrassa superior es va realitzar un remat amb planxa d’alumini conformada que dona continuïtat a la façana fins a trobar-se amb el terra tècnic de la terrassa, amagant la làmina impermeabilitzant que une...
	Detall de la trobada entre el mur cortina de façana i el terra de la terrassa
	La mateixa situació la trobem en els casos on el mur cortina de la façana coincideix amb una terrassa inferior. En aquests casos el remat d’alumini dona continuïtat material a la façana fins a trobar-se amb un fals sostre de vidre.
	Detall de la trobada entre el mur cortina de façana i el fals sostre de la terrassa
	Remat inferior del mur cortina en la trobada amb el pla horitzontal del fals sostre de vidre
	Per a l’execució d’aquest fals sostre es va col locar un enllistonat de tubs d’acer galvanitzat, en una única direcció, fixats al sostre mitjançant uns escaires també d’acer galvanitzat. Sobre aquest tub es van fixar mecànicament uns perfils continus...
	Secció vertical del fals sostre de les terrasses, en la trobada amb la façana vertical
	A l’esquerra, detall de la fixació dels vidres del fals sostre de les terrasses
	A la dreta, instantània de les juntes del fals sostre: perfil omega en el sentit portant  i junta segellada a testa en el sentit transversal
	A les terrasses també es van col locar unes baranes de vidre, en un segon pla reculat del pla exterior de la façana. Les peces de vidre únicament es van fixar per la banda horitzontal inferior a un perfil en U d’acer galvanitzat. Aquest perfil es va ...
	A l’esquerra, detall de la fixació dels vidres de la barana de les terrasses
	Al centre, fotografia d’una terrassa, amb el fals sostre de vidre opac i la barana de vidre incolor
	La façana durant el dia presenta un to molt fosc, provocat per la poca transmissió lluminosa del vidre, degut en part a la serigrafia (35%), i per la manca de reflexió exterior (17%). No obstant, a les nits, amb la il luminació interior, l’edifici pre...
	Vista nocturna de l’edifici
	Secció vertical de la barana de les terrasses, en la trobada amb la façana vertical

	TFC-16
	SEU CORPORATIVA DE DESIGUAL
	Any de construcció: 2010-2012
	Arquitectes: Ricardo Bofill
	Ús: Oficines
	Adreça: Junt a la Plaça de la Rosa dels Vents (Barcelona)
	Aquest projecte, juntament amb el W Barcelona (Hotel Vela) (pàg. 228) i un nou edifici encara per construir, forma part de la obertura de la Nova Bocana de Barcelona, compartint arquitecte, promotora i constructora en tots tres projectes.
	Renderització dels projectes de la Nova Bocana de Barcelona
	Com estem veient als últims edificis estudiats tornem a tenir un altre edifici “claus en mà”. No es va iniciar la seva promoció fins a tenir el client assegurat, en aquest cas la companyia tèxtil Desigual, en règim de lloguer. Ens trobem en una època ...
	A l’esquerra, noticia de La Vanguardia del 10 de juliol del 2010 amb l’acord entre promotora i client
	A la dreta, article a La Vanguardia del 26 d’abril de 2012 durant la construcció de l’edifici
	En aquest cas l’edifici difereix molt del seu veí W Barcelona (Hotel Vela) tant per la forma de la planta, per l’alçada, pel sistema de mur cortina escollit (tradicional versus modular) com pel color dels vidres. No obstant, hi existeixen moltes simil...
	Per a la projecció de la façana l’arquitecte es va basar en l’edifici Corso II de Praga, projectat per ell mateix. En ambdós casos a la façana es repeteixen mòduls de vidre més transparents remarcats per vidres opacs de diferents colors, formant dife...
	Edifici Corso II a Praga
	Alçat parcial i secció vertical i horitzontal de l’edifici           Vista del patró que es repeteix al llarg de la façana
	L’edifici, de cinc plantes d’alçada, és en realitat la unió de dos edificis independents per un nucli intermedi comú, a modus de hall d’entrada, on la planta quarta travessa per sobre com si fos un pont, donant continuïtat als dos edificis. Tot el tan...
	Alçats de l’edifici
	Planta segona de l’edifici
	Primerament es va realitzar una mostra a escala 1:1 a la mateixa estructura de l’edifici per a donar el vistiplau a la solució constructiva i, sobretot, per definir els colors dels vidres.
	Mostra col locada a la façana per a l’aprovació dels diferents elements
	Pel que fa al tancament més repetit de la façana, el mur cortina, es presenta formant dos plans verticals a cada façana: un primer pla que ocupa des de la planta baixa fins la planta tercera, i un segon pla pel tancament de la planta quarta, reculada ...
	Tota la façana es va modular amb la mateixa amplada, 2025 mm, regulant l’alçada de cada peça de vidre en funció de la intenció estètica a provocar.
	Vista general d’una de les façanes longitudinals
	Es va fer servir un mur cortina d’alumini amb sistema de muntatge tradicional, on els muntants tenien un ample de 50 mm i una profunditat de 190 mm, essent els travessers horitzontals del mateix ample i restant enrasats amb els muntants verticals. La...
	Secció tipus del muntant vertical en una trobada entre dos vidres de visió
	Fotografia de la façana durant els treballs de muntatge de la retícula del mur cortina
	La fixació dels muntants als forjats es va fer mitjançant uns ancoratges compostos per tres peces, totes d’acer galvanitzat: primer es va col locar mitjançant fixacions mecàniques una platina a la banda superior del forjat;  posteriorment es va col l...
	Vista interior del ancoratge dels muntants del mur cortina
	La subjecció de l’envidrament es va fer, de la mateixa forma que a la Seu del Grup Bassat Ogilvy (pàg. 272),  mitjançant una fixació mecànica oculta. Els dobles envidraments disposaven d’un perfil intercalari especial amb una canal per a la col locaci...
	Vista exteriors dels suports mecànics de l’envidrament
	Per a donar aquest caire estètic de mòduls transparents envoltats per pòrtics opacs es van fer servir una gran diversitat de vidres, tots formant dobles envidraments amb càmera.
	Disposició dels diferents tipus de vidre a la façana
	Per a les zones de visió es va fer servir un doble envidrament composat per una lluna de 10 mm d’espessor amb una capa SunGuard HP Silver 43 de la casa Guardian, la mateixa que al W Barcelona (Hotel Vela) per tal de coincidir en to i reflexos, una càm...
	Per a les zones opaques que coincideixen amb els cantells del forjat dels mòduls transparents de la façana es va fer servir el mateix envidrament que a les zones de visió però canviant el vidre laminar interior per una lluna de 6 mm termoendurida, ja ...
	A la resta de zones opaques de la façana, les que formen els marcs opacs de color verd, la composició va ser la d’una lluna de 10 mm trempada a l’exterior, una càmera de 20 mm d’espessor amb el perfil intercalari especial del sistema del mur cortina, ...
	Exteriorment es van segellar les juntes entre vidres amb silicona neutre, creant així la barrera d’estanquitat de la façana. Tant les juntes pròpies del mur cortina entre alumini i vidre, com les juntes internes del doble envidrament i el segellat ext...
	Segellat en color gris, tant el cordó intern del doble envidrament com el de la junta entre peces de vidre
	Interiorment a les zones opaques es van col locar uns panells sandwich amb diferents elements i acabats segon la seva disposició a la façana.
	Disposició dels diferents tipus de panells sandwich a la façana
	A les zones amb peces de vidre opac que coincidien entre plantes es va col locar al seu interior uns panells sandwich composats per una planxa conformada d’acer galvanitzat de 0.8 mm d’espessor i un panell de llana de roca de 60 mm d’espessor i una d...
	En canvi, a les zones amb peces de vidre opac que coincidien amb els cantells del forjat calia afegir-li a la funció aïllant la sectorització al foc entre plantes. Per aquesta raó es van col locar panells interiors composats per una planxa conformada ...
	A les zones de vidre transparent coincidents amb els cantells de forjat es va col locar el mateix panell, amb funció de sectorització al foc entre plantes i de para-fums , amb l’única diferència que la planxa del panell es va lacar en color gris Ral 7...
	A l’esquerra, secció horitzontal del muntant vertical en una trobada entre un vidre de visió i un vidre opac entre plantes
	Al centre, secció horitzontal del muntant vertical en una trobada entre dos vidres corresponents a la zona de cantell de forjat
	Secció vertical tipus del tancament a l’alçada del cantell del forjat
	Els panells verticals es van col locar des de l’exterior abans dels treballs d’envidrament exterior, des d’unes plataformes elevadores de cremallera, que es van instal lar amb anterioritat per a la col locació tant dels ancoratges com de la retícula ...
	A l’esquerra, fotografia durant els treballs de muntatge dels panells sandwich verticals
	A la dreta, fotografia durant els treballs de col locació de l’envidrament del mur cortina
	A totes les tipologies comentades per a les zones opaques es van fer unes perforacions als muntants verticals del mur cortina per tal de ventilar les càmeres que es van crear entre les peces de vidre i els panells posteriors, i evitar així condensaci...
	Fotografia dels forats realitzats als muntants per a ventilació de la càmera
	Com a aïllament entre plantes es va ataconar l’espai creat entre el forjat, els panells sandwich i les planxes superiors i inferiors del forjat amb borra de llana de roca. En aquest cas no es crea una sectorització tallafocs horitzontal que eviti el p...
	A l’alçada del travesser superior de cada planta es va col locar interiorment un perfil d’alumini d’extrusió per a la col locació de la cortina, fixat directament al panell sandwich interior, fent al mateix cop de nexe d’unió entre la façana i el fals...
	A la façana, entre la planta tercera i la quarta existeix un esglaó exterior que es va solucionar trencant la continuïtat del mur cortina, acabant un pla a la planta tercera i començant un nou pla a la planta quarta, totalment independents. El nexe d...
	Secció vertical corresponent al canvi de pla entre la planta tercera i la planta quarta
	Al centre, instantània de la retícula del mur cortina al canvi de pla entre la planta tercera i la planta quarta
	A la dreta, fotografia de la façana acabada al canvi de pla entre la planta tercera i la planta quarta
	Totes les cantonades exteriors de la façana es van solucionar sense perfils vistos per l’exterior, amb juntes segellades entre vidres, decalant els dobles envidraments per a minimitzar aquesta junta. Com a excepció a les cantonades amb angles més agu...
	A l’esquerra, cantonada amb una junta segellada entre les peces de vidre
	Al centre, fotografia d’una junta segellada a una cantonada
	Degut a la gran longitud de la façana existeixen unes juntes de dilatació estructural que es van solucionar al mur cortina doblant el muntant vertical i fixant cadascú a una banda estructural diferent, segellant i aïllant l’espai entre muntants.
	Secció horitzontal de la solució al mur cortina de la junta de dilatació estructural
	Cantonada amb un remat vertical col locat entre les peces de vidre
	Vista de la solució de les juntes de dilatació estructural al mur cortina
	Superiorment, a la planta coberta, es va col locar una barana perimetral de vidre en un pla reculat respecte la façana, coincidint amb la banda interior del mur cortina. Aquesta barana no porta cap muntant ni passamà superior i es va realitzar exclus...
	Secció vertical a la trobada de la barana de la planta coberta amb el mur cortina de la façana
	Existeix també un altre tipus de barana a les terrasses dels extrems de l’edifici. En aquest cas les peces de vidre, també laminars 10+10 mm amb les dues llunes trempades i els cantells polits brillo, es van col locar mantenint el mateix pla que el vi...
	Secció horitzontal de la barana de terrasses
	Secció vertical de la barana de terrasses
	Vista  de les terrasses, amb les seves baranes de vidre
	Instantània de la fixació dels vidres de les baranes de les terrasses      Fotografia de la barana de la planta coberta
	Per al tancament del hall d’entrada es van fer dos murs cortina abotonats, simètrics a ambdues cares de l’edifici. La modulació en amplada coincideix amb la de la resta de la façana, dividint-se en vertical en un mòdul inferior de més alçada (coincidi...
	Alçat i secció horitzontal del mur cortina abotonat de la façana Est
	A dalt, secció vertical de detall del mur cortina abotonat del Hall
	A baix, secció horitzontal de detall del mur cortina abotonat del Hall
	Fotografia de la estructura interior de la façana del Hall
	Vista exterior de l’encreuament entre vidres, amb el grampó de fixació a l’estructura metàl lica posterior
	Instantània de la façana abotonada acabada
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	3 CONCLUSIONS / RECOMANANCIONS
	Durant la redacció d’aquest Treball de Final de Carrera la meva opinió al respecte les façanes lleugeres i el mur cortina en particular ha sofert un canvi que, s’hi bé ja ho pressentia, no el volia assolir. Intentaré explicar-me.
	Des de les primeres façanes de vidre fins a les actuals l’evolució ha estat espectacular. Però el camí fins a arribar a la professionalització actual no ha estat fàcil. Sense una normativa exigent (i molts cops inclús sense cap normativa) al nostre es...
	Aquesta evolució ha anat, en molts casos, lligada de la experiència de l’industrial encarregat de la realització dels treballs de fabricació i execució de la façana. Un industrial que si bé en molts casos ha aportat la seva saviesa contribuint a l’eng...
	Durant aquest trajecte evolutiu s’han fet autèntiques aberracions energètiques, si bé aquestes no són únicament imputables a la manca de coneixement, sinó al fet que la nostra societat (en tots els seus sectors) no donava la suficient importància a de...
	Avui dia, la construcció es troba en un moment molt delicat, en una situació social i econòmica molt difícil sense gaire (o nul la) promoció immobiliària. Paral lelament els sistemes constructius es troben en una constant evolució conceptual, no tant ...
	No ha estat necessari gaire temps perquè sorgeixin algunes opinions des de diferents àmbits de la societat que es plantegin si cal prioritzar al mateix nivell la lluita contra el canvi climàtic enfront la conjuntura econòmica actual.  La resposta  hau...
	El futur es planteja la construcció dels anomenats eco-edificis: edificis construïts segons criteris de sostenibilitat, és a dir, econòmicament viables, socialment integradors i ambientalment respectuosos, que siguin el punt de trobada i de convivènci...
	Per a tal fita s’hauria de prioritzar certs factors claus a l’hora de dissenyar la façana d’un edifici:
	-Màxim estalvi en el consum de recursos (materials, aigua i energia) i mínima generació de residus durant tot el seu cicle de vida: construcció, ús i funcionament, i deconstrucció.
	-Escollir els industrials, proveïdors i productes d’acord amb el compromís social i ambiental del promotor i en funció dels criteris de proximitat, sensibilitat sòcio-ambiental i disposició de productes i serveis amb ecoetiqueta homologada.
	-Integració en l'entorn urbà existent.
	-Adaptació a la climatologia local.
	-Creació d'un espai flexible que permeti la relació fàcil entre els llocs de treball, i que es pugui adaptar als canvis d'organització de l'empresa.
	-Concepció participativa, a partir del diàleg i l’intercanvi entre els professionals redactors dels projectes arquitectònics i d'instal lacions i els futurs ocupants de l'edifici.
	I és bàsic, per aconseguir portar a terme aquests conceptes, que a la fase de la redacció dels projectes arquitectònics dels edificis el llenguatge del disseny habitual es complementi en tots els paràmetres tècnics i la enginyeria de detall preliminar...
	Si bé als grans projectes ja comença a ser una situació habitual no ho es pas encara als edificis de menor pressupost, que són la gran part que ens trobem al nostre parc immobiliari.
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	ANNEX
	EDIFICI MediaTIC

	Any de construcció: 2007-2010
	Arquitectes: Enric Ruiz Geli (Cloud 9)
	Ús: Docent/Oficines/I+D
	Adreça: Roc Boronat, 117 (Barcelona)
	Reconeixements:   Menció honorífica del Premi Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya (2009)
	Menció especial del Premi FAD d’Arquitectura (2011)
	Millor edifici del Món pel World Architectural Festival (2011)
	Premi d’investigació (ex-aequo) de la XI Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo (2011)
	Premi Construcción Sostenible de Castilla i Lleó (2010)
	Premi ECCS "The European Convention for Constructional Steelwork" Annual Meeting & Congress (2009)
	Si bé les façanes de l’edifici MediaTIC no representen el paradigma dels tancaments amb vidre, i per això no està inclòs dintre de l’apartat corresponent d’aquest estudi, sí que he considerat incloure’l a un capítol Annex degut a la seva innovació tan...
	Vista general de l’edifici
	L’edifici MediaTIC va ser promogut per El Consorci de la Zona Franca y la societat 22@Barcelona. Situat al districte 22@ de Barcelona, va ser concebut com a lloc de trobada per a empreses, institucions, professionals i ciutadans, nucli i punt d’unió ...
	Per l’arquitecte, l’edifici “és un catalitzador d’innovació de la performative architecture: el comportament/funcionament de l’edifici és el principi que guia el disseny”. L’edifici es va projectar amb la pretensió de ser una seu emblemàtica del món d...
	L’edifici MediaTIC representa una arquitectura digital, que va ser construïda mitjançant processos digitals de CAD-CAM que van permetre alhora, a través de l’ordinador, desenvolupar tots els aspectes del projecte: gràfics, tècnics, estructurals i ener...
	L’edifici presenta una forma de cub de 40 metres d’aresta, amb un planta baixa de gran altura i vuit plantes sobre rasant.
	Planta sisena
	L’estructura és un dels punts distintius d’aquest projecte. Es tracta d’un esquelet metàl lic, amb elements verticals casi exclusivament a l’exterior, deixant amplíssims i diàfans espais per planta, amb un pati interior que travessa verticalment tot l...
	L’estructura secundària la formen els diferents forjats formats per engraellats de bigues que pengen de les jàsseres superiors mitjançant tirants, funcionant l’estructura a tracció, a fi de reduir al màxim les càrregues en l’estructura i aconseguint q...
	Axonomètrica de l’estructura metàl lica
	Secció transversal de l’estructura de l’edifici
	Per al muntatge de l’estructura es va decidir utilitzar un sistema constructiu que consistia en l’elevació de les jàsseres superiors, que formen la coberta i les plantes vuitena i setena, mitjançant gats hidràulics. L’estructura de jàsseres es va munt...
	Es van emprar vuit potents gats hidràulics per poder hissar al mateix temps fins a 39 metres d’altura aquestes grans gelosies que pesen un total de 672 tones. Cada gat hidràulic estirava d’un cable d’acer de 20 mm de diàmetre i suportava una càrrega m...
	Fotografia durant els treballs d’hissat de l’estructura metàl lica
	Vista de l’estructura metàl lica muntada
	Fotografia de l’estructura principal acabada, amb els forjats executats
	L’estructura va representar el 40% del pressupost de l’obra, quan normalment és d’un 25 o 30%, però va servir per donar una gran qualitat i funcionalitat a l’edifici.
	L’estructura vista, té a més altra particularitat: absorbeix la llum captada durant el dia i la desprèn a les nits, convertint-se en un element foto-luminescent.
	Primerament es va realitzar a la superfície de l’estructura un sorrejat abrasiu mitjançant sorra, procedint immediatament a l’aplicació d’una imprimació anticorrosiva d’alta qualitat. Aquests tractaments es van efectuar al taller. Un cop col locada l’...
	La pintura bioluminescent, utilitzada als elements més representatius de l’estructura (jàsseres, pilars-tirants i l’estructura de la façana), es tracta d’una pintura a base de poliuretà alifàtic amb propietats foto-luminescents utilitzada normalment p...
	Fotografia durant els treballs de pintat de l’estructura
	Es van realitzar diversos estudis, entre ells un estudi solar per cada façana amb la finalitat de guiar l’elecció de les solucions a adoptar, calculant l’energia solar segons la orientació de la façana. Les façanes orientades al Nord donaven un result...
	Resultats de l’estudi de radiació solar
	-Façana Roc Boronat (Nord-Est): Segons l’estudi solar aquesta façana només rep tres hores de Sol al dia, durant el matí, no considerant-se necessària la instal lació d’un sistema de protecció solar extern. Per aquesta raó es va fer un tancament senzil...
	Alçat de la façana del carrer Roc Boronat, amb orientació Nord-Est
	Vista de la façana Roc Boronat acabada
	Secció vertical de la façana Roc Boronat
	Aquest tancament es va col locar de terra a sostre i només porta perfils d’alumini per la banda superior i inferior, horitzontals, col locant-se les peces de vidre a testa amb només un segellat vertical entre vidres. Les peces de vidre es van modular ...
	Vista d’un mòdul de vidre amb la junta entre vidres segellada amb silicona i la cortina interior baixada
	Horitzontalment entre peces de vidre, a l’alçada del cantell dels forjats, es va executar un ampit realitzat amb blocs de formigó, pintats exteriorment en color negre i amb l’aïllament tèrmic i una làmina impermeabilitzant per a evitar l’entrada d’aig...
	Al centre, fotografia durant els treballs de col locació del tancament de vidre, amb els ampits de blocs de formigó ja executats
	A la dreta, ampit acabat i pintat en color negre, amb el tancament de vidre ja executat
	En el cas de la planta primera, de major alçada, la lluna exterior es va substituir per una de 8 mm d’espessor, col locant a l’interior uns muntants de vidre laminar i trempat, garantint la transparència de la façana sense perfils metàl lics verticals.
	A l’esquerra, vista interior del tancament de la façana Roc Boronat, planta tipus
	A la dreta, vista interior del tancament de vidre de la planta primera, amb les cartel les de vidre
	Detall de la trobada d’una cartel la de vidre amb el terra
	Vista exterior del tancament de vidre de la planta primera de la façana Roc Boronat
	-Façana Sancho de Ávila (Sud-Est): Aquesta façana rep sis hores diàries de Sol i, per aquesta raó, es va considerar la necessitat d’instal lar un sistema de protecció solar extern basat en una doble pell, regulable, domòtica, estructuralment lleugera...
	Alçat de la façana del carrer Sancho de Ávila, amb orientació Sud-Est
	Vista de la façana Sancho de Ávila acabada
	Secció vertical de la façana Sancho de Ávila
	Es va adoptar una solució amb un pell exterior d’un material amb filtre solar variable d’un material anomenat EFTE (Ethylene Tetrafluor Ethylene) en configuració diafragma, construïda amb tres làmines d’EFTE, amb pressió constant i circulació d’aire ...
	Patró de disseny invers de la segona i tercera capa dels coixins
	Seqüència de tancament dels coixins
	La pell d’ETFE s’activa amb mecanismes pneumàtics gràcies a uns sensors luxímetres (104 unitats) que, en funció de l’energia solar existent i incident sobre la façana, activen automàticament i de manera autònoma els dispositius d’inflament i desinfla...
	A l’esquerra, luxímetre situat a la façana
	A la dreta, dispositiu encarregat de l’inflament/desinflament  dels coixins, situats sobre l’estructura metàl lica a la part interior de la façana
	Primer de tot es van col locar unes peces d’ancoratge en forma de flor sobre la banda exterior de l’estructura que serien les que, posteriorment, subjectarien els tubs estructurals de façana. A cada ancoratge estàndard li arribarien sis tubs, que sera...
	Imatge volumètrica de l’estructura exterior de suport dels coixins
	A l’esquerra, plànol de taller de l’ancoratge tipus de la fixació de l’estructura exterior de suport dels coixins
	A la dreta, diferents tipus d’ancoratge de l’estructura exterior de suport dels coixins
	Vista d’un ancoratge de l’estructura exterior col locat a la façana, envoltat de coixins a dos terceres parts del seu voltant
	Instantània durant els treballs de muntatge de l’estructura de suport dels coixins
	Ancoratges senzills de suport dels coixins
	Diverses fotografies durant els treballs de muntatge dels coixins
	No obstant, aquesta pell d’EFTE no és l’element de tancament de la façana, sinó l’element de regulació de l’aïllament. Així doncs, per l’interior i amb una separació de quatre metres es va realitzar un tancament amb vidre com l’executat a la façana Ro...
	Vista de les dues pells de la façana Sancho d’Àvila
	Els coixins no es van disposar a tota la façana, deixant alguns buits a la façana que permeten que les passarel les entre les dues pells es converteixin en terrasses. Així mateix, els coixins tampoc es van col locar en un únic pla: en determinades zon...
	Creació de terrasses entre les dues pells en zones sense coixins          Zones amb els coixins entrant fins al pla interior de la façana
	Al mateix temps es van fabricar coixins amb diferents característiques: colors de la serigrafia plata o verd, color de la làmina exterior blanca translúcida, transparent o verd, diferents diàmetres dels cercles de la impressió...
	-Façana CAC (Sud-Oest): A aquesta façana, que també rep sis hores diàries de Sol, es va plantejar també amb un filtre solar d’EFTE, amb una solució anomenada lenticular, a base de dues làmines d’EFTE, que al seu interior s’omple, si es necessari, amb...
	Alçat de la façana CAC, amb orientació Sud-Oest
	Vista de la façana CAC acabada
	Secció vertical de la façana CAC
	En aquest cas, és la densitat de l’aire la responsable de la funció de filtre solar, passant el factor solar de la façana de 0,35 a 0,15, molt per sota del 0,45 exigible pel Codi Tècnic de l’Edificació. El cost d’aquest mecanisme, que es va crear en ...
	Isometria esquemàtica del sistema de control lumínic mitjançant el sistema boira a la façana CAC
	Vista de la façana des de l’interior de la planta
	Per aquesta façana no es van col locar els tubs estructurals, de forma que les peces d’EFTE es van fixar directament sobre els ancoratges sortints dels forjats, mitjançant una subestructura d’acer galvanitzat tensada, resultant un gran coixí a tota l...
	Coixí d’EFTE a la façana CAC
	Anteriorment s’havia realitzar un tancament de vidre per l’interior, de la mateixa forma que a la façana del carrer Sancho de Ávila (Sud-Est), però amb distància entre pells molt inferior, essent les passarel les únicament per manteniment.
	Fotografia durant els treballs de muntatge de la pell interior
	Suport de la pell exterior i de la passarel la entre pells
	Vista de la passarel la entre pells
	Estructura tensada del coixí de la pell exterior
	Al mig de la façana es presenta un gran forat que comunica amb el pati interior de l’edifici, conformant-se aquestes plantes en forma de U.
	-Façana RNE (Nord-Oest): Aquesta façana presenta un tancament cec executat amb blocs de formigó alternat amb les instal lacions d’ascensors i de les escales exteriors, juntament amb uns finestrals horitzontals per a il luminar els banys i amb alguns ...
	Alçat de la façana RNE, amb orientació Nord-Oest
	Vista de la façana CAC acabada
	Diferents seccions de la façana RNE
	Fotografia durant els treballs de aixecament dels murs cecs
	Ascensors i escales exteriors per la façana RNE  Vista dels tancaments reculats de vidre i finestrals horitzontals dels banys, a la façana RNE
	Aquestes configuracions de les façanes ha ocasionat dos patents d’innovació, una per cada façana d’EFTE: la anomenada “Configuració ETFCE SDA” o diafragma, i l’anomenada “Configuració EFTE CAC” o boira.
	L’EFTE és un polímer (etilè – tetrafluoroetilè) amb les següents característiques: lleuger (espessor de 0,2 mm i densitat de 350 g/m2), coeficient ultraviolat del 85%, elàstic, resistent, antiadherent (fet que facilita la auto-neteja), auto-combustibl...
	L’anàlisi del comportament de la pell d’EFTE implica els següents resultats:
	Factor solar de la façana Sancho de Ávila (Sud-Est):
	amb els coixins oberts: 0,35
	amb els coixins tancats: 0,25
	Factor solar de la façana CAC (Sud-Oest):
	amb els coixins sense nitrogen: 0,35
	amb els coixins amb nitrogen: 0,15
	Mitjançant aquestes dues façanes amb revestiment d’EFTE, que suposen 2.500 m2 de superfície, l’edifici aconsegueix un estalvi energètic del 20% en climatització respecte altres edificis similars i evitant el vessament a l’atmosfera de 114 tones de CO2...
	Qualificació energètica de l’edifici
	La il luminació del MediaTIC és un altre punt destacat aprofitat per la pell d’EFTE ja que permet el control dels guanys tèrmics maximitzant a la seva vegada l’entrada de llum natural. A més disposa d’una il luminació artificial intel ligent, amb més...
	Vista exterior nocturna de l’edifici
	Sensor de llum a l’interior de l’edifici al perímetre de les plantes per a evitar malbaratament de l’energia, segons CTE
	A la planta coberta es va col locar una coberta enjardinada, juntament amb un sistema de plaques fotovoltaiques, que completen les característiques sostenibles de l’edifici. Així mateix, es va instal lar una gòndola per a la neteja i manteniment de le...
	Vista general de la planta coberta                Fotografia de la gòndola sobre el seu carril a la coberta enjardinada
	Tot el conjunt de l’edifici va tenir un cost d’obra de 23.000.000 € amb un rati de 1.200 €/m² de superfície horitzontal, molt lluny d’altres obres que se situen entre els 1.800 €/m² i els 2.200 €/m². Aquest cost tant competitiu es va aconseguir degut ...


