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El nou pilar estarà sotmès a flexocompressió, on els nous pilars suportaran la part 
comprimida i la tracció originada descarregarà de pes . Amb tot el pilar no arribarà a 
estar sotmès  a tracció i d’aquesta manera no el sobrecarregarem. Les presilles estan 
disposades a mode de gelosia tenint en compte aquest esforç.

La fàbrica existent es composa de pòrtics separats 4 m. entre sí. 
Aquests pòrtics salven una llum de 15 m. mitjançant unes encavallades 
dites de “cuchillo” o encavallada “espanyola”, que generalment 
estan recolzades sobre pilastres de maó massís però com en el nostre cas 
estan doblades es substitueix el recolzament interior per un pilar de fossa.

La solució proposada és augmentar el radi de gir mínim de la meitat de la secció 
inferior del pilar de fossa formant un pilar compost constituït  pel pilar de fossa existent 
i dos nous pilars d’acer tubulars que a la seva vegada suportaran una biga en voladiu.
Els tres estaran connectats mitjançant presilles segons l´esquema adjunt.

Les pilastras per les dimensions de la seva 
secció en principi no haurien de patir pandeig 
però de totes maneres es refoçaràn anb unes 
pletines ancorades als seus laterals 
aprofitat la inèrcia de l'eix més favorable 
segons l'esquema.

La darrera intervenció dins la fàbrica es l'encastament d'un perfil a 
les pilastres per recolzar-hi una passera exterior de plaques alveolars.

Aquest es realitza mitjançant una placa 
d'ancoratge a la que va soldada el perfil, 
que es fixa mitjançant un tac industrialitzat 
introduit en un forat fet a la pilastra que haurà 
estat reomplert amb morter epoxi.  

L’estructura del cos exterior esta composada per la successió d’uns pòrtics de formigó fet in situ(per l’economia de la solució donades les dimensions de dit volum) 
separats 4m. entre sí(seguint els eixos de l’estructura interior de la fàbrica) en una de les direccions i en l’altra per un portic de 8,5 metres de llum salvat per una jàsseres de cantell.
El forjat es unidireccional amb semibiguetes pretesades ,a excepció de les passeres  i els forjats en el pont, composades per forjats de formigó prefabricat alveolar. 

En la part de l’edifici que esdevé un edifici pont està solucionat per un entramat metàl·lic que penja d’una “biga puntal” de coronació de l’edifici, la qual absorbirà tot el moment 
al que aquesta part de l’edifici  es veu sotmès.

Unes diagonals sol·licitades a compressió ajudaran a distribuir l’axil de compressió entre dos pòrtics.
En el sentit transversal es disposaran alla on es pugui unes creus de Sant Andreu que ajudaran a assumir l’efecte transversal del vent a l’edifici.
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1. En primer lloc es construeix tot l'esquelet de formigó fet in situ

3. Després es procedirà a fer la biga puntal "in situ"

4. Per últim s'extreuràn les diagonals sol.licitades a tracció que 
     configuraven      la Biga Howe un cop el conjunt hagi entrat en càrrega

En l’interior s’ha pensat en unes capses d’estructura metàl·lica i construcció en sec
ja que es un tipus de construcció en que la seva demolició o possible desmuntatge  
es menys agressiu per a l’interior de la fàbrica, ( l’activitat que es porta a terme a dins
 pot ésser mes susceptible a possibles modificacions). 
Un únic volum esta pensat en formigó : la sala d’actes, ja que aquest s’enfonsa i pel 
contacte amb el terreny demana més aquest tipus constructiu.  

L’únic problema d’aquest sistema es que per raó d’excentricitat de càrregues pot donar 
l’efecte de inestabilitat, per això es disposen creus de sant Andreu. 
En l’únic cas on no es possible perquè tallaria el pas es situa un únic pilar de formigó 
que faria l’efecte d’una xinxeta agafant un paper per un extrem.

2. A continuació es disposen les diagonals que treballaran a compressió
     entre els dos pòrtics sobre els que descansarà la biga puntal.
     Tot seguit es disposa l'estructura metàl.lica en forma de bigues 
     Pratt provisionals ja que serviràn de base per encofrar la biga puntal 
     sense      necessitat d'apuntalaments extraordinaris

En la intervenció efectuada la única manipulació  que 
es fa de l’estructura existent és l’enderroc del forjat 
intermedi que dividia l’espai interior en dos nivells. 
L’efecte d’aquest enderroc pot esser el pandeig dels 
elements portants que treballen a compressió, ja que 
doblem l’alçada conservant la secció o el radi 
de gir i el mateix esforç de compressió (encara que 
s’haurà reduït descarregant el forjat) 


