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L'emplaçament del mercat és el barri del Poblenou, a Barcelona. Com el 
seu nom indica, aquest barri és un nou poblament fet sobre terrenys 
d'aiguamolls guanyats al mar. Això condiciona la fonamentació de l'edifici, 
per dos motius: les baixes qualitats resistents del terreny on es recolza 
l'edifici, i la presència de nivell freàtic a pocs metres de la superfície.

S'ha consultat l'estudi geotècnic d'un solar situat a dos-cents metres de 
l'emplaçament del mercat per extrapolar-ne les dades més rellevants. En 
aquell solar, que assimilarem al nostre, el nivell freàtic es troba a 2'8m de 
la superfície. Els estrats del terreny són, de la superfície cap avall:

nivell 0: replè de 0 a -1'1m
nivell 1: sorres de resistència mitjana de -1'1 a -12'0m
nivell 2: sorres parcialment cimentades de -12'0 a -14'4m
nivell 3: argiles compactes de -14'4 a -16'8m
nivell 4: sorres de -16'8 a -24'6m

Aquests condicionants ens porten a dissenyar una contenció de terres 
mitjançant pantalles perimetrals i una fonamentació mitjançant llosa, la 
base de la qual es troba a 7m de profunditat. Aquesta llosa, a més de 
repartir adequadament les càrregues de l'edifici sense generar 
assentaments inadmissibles, ha de garantir una estanqueïtat perfecta tant 
en la seva superfície com, sobretot, a les juntes amb les pantalles.

Pel principi d'Arquímedes, la llosa ha de resistir a la seva base una pressió 
hidrostàtica equivalent al pes de l'aigua que desplaça de la seva posició. 
En el nostre cas, la cota inferior de la llosa es troba a -7'0m i el nivell 
freàtic a -2'8m. Això ens dóna una pressió ascendent sobre la llosa de 
fonamentació de 4'2 metres equivalents d'aigua, o el que és el mateix, 
4200 Kg per m2.

Per no haver d'ancorar l'edifici al terreny cal compensar aquesta empenta 
amb el pes propi de l'estructura, de manera que en la situació més 
desfavorable -edifici buit i nivell freàtic a la seva cota màxima- la pressió 
hisdrostàtica quedi equilibrada amb la pressió de l'edifici sobre el terreny. 
Això obliga a plantejar forjats pesants, de llosa massissa. Pero només amb 
els pes dels forjats no n'hi havia prou, i ha calgut fer els murs més 
gruixuts del que seria estrictament necessari per càlcul:

Element Pes propi
Sostre planta baixa (coberta): 50Kg/m2
Sostre planta -1 (pl. baixa): 875Kg/m2 (e=35cm)
Sostre planta -2 (1r soterrani): 875Kg/m2 (e=35cm)
Llosa de fonamentació: 1500Kg/m2 (e=60cm)
Murs sobre rasant: 580Kg/m2 (h~7'00m, e=30cm, i=9m)
Murs sota rasant: 800Kg/m2 (h=6'40m, e=45cm, i=9m)
SUMA TOTAL 4680Kg/m2
TOTAL * 0'9 (coef. seguretat): 4212Kg/m2

EMPENTA HIDROSTÀTICA: 4200Kg/m2    OK!!

Cal considerar també el cas contrari: que en època de sequera el nivell 
freàtic baixés i l'empenta hidrostàtica fos zero. En aquest cas, s'ha fet el 
descens de càrregues de l'edifici i s'ha comprovat que la pressió mitjana 
de l'edifici sobre el terreny és aproximadament de 6250Kg/m2 comptant la 
totalitat del pes propi, les càrregues permanents i les sobrecàrregues. 
Tenint en compte que els terrenys que s'han remogut durant l'excavació 
exercien sobre la cota de fonamentació una pressió d'uns 13200Kg/cm2, 
tenim un marge de seguretat adequat per determinar que els 
assentaments de la llosa de fonamentació, si n'hi ha, seran perfectament 
admissibles per a l'edifici.


