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ESTRUCTURA PRINCIPAL

CREUS ESTABILITAT

CORRETGES SUPERIORS

L’INTERVENCIÓ SOBRE LA ESTRUCTURA

CONTACTE AMB EL SÒL

Fonamentació pilars nord-est
Formigó de neteja de 10 cm de gruix.
Sabates aillades individuals de 1.00 x 1.00 x 0.50 metres.
Placa metàl·lica d’ancoratge connectada a la fonament-
ació amb 4 espàrrecs de Ø 16 i soldada als pilars amb 
rigiditzadors.

Estructura vertical 
Pilars conformats per 2 UPN-140 continuas de dalt a baix 
connectades entre si amb un passama de 10 centímetres 
de gruix soldat puntualment (perfils recuperats del tram 
enderroc).

Estructura vertical sud-oest
Pilars conformats per 2 UPN-140 continuas de dalt a baix 
connectades entre si amb un passama de 10 centímetres 
de gruix soldat puntualment. 

Encavallada transversal
Pilars conformats per 2 UPN-140 continuas de dalt a baix 
connectades entre si amb un passama de 10 centímetres 
de gruix soldat puntualment. Perfils recuperats del tram 
enderroc.

Diagonals i elements de trava 
Bigues conformades per 2 UPN-120 connectades entre si 
amb un passama de 10 centímetres de gruix soldat pun-
tualment (perfils recuperats de l’enderroc). Com a trava i 
reducció de la longitud de pandeig. 
Digonals a la meitat superior conformades per 2 L 70.6

Estructura horitzontal 
Forjat col·laborant tipus Haircol 59, xapa de 1 milímetre 
d’espessor i gruix 6 + 5 centímetres suportat sobre bigues 
conformades per 2 UPN-120.

Fonamentació pilars sud-oest
Formigó de neteja
Sabates aillades 1.50 x 1.50 x 0.50 metres
Placa metàll·lica d’ancoratge connectada a la fonamen-
tació amb 4 espàrrecs de Ø 16 i soldada als pilars amb 
rigiditzadors.

Intervenció sobre l’encavallada existent 
Es manté l’encavallada en el seu conjunt, eliminant unica-
ment les creus de Sant Andreu allà on va la nova encaval-
lada transersal d’apeuament.
Puntualment és realitzen reforços locals d’algunes de les 
barres per tal de complir amb les noves solicitacions.
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ARTICULAR L’ESTRUCTURA - APORTACIÓ NOVA

En primer lloc i fruit de la decisió de generar un nou perimetre d’esponjament, 
de les 15 crujies inicials es mantenen 9. 

El següent canvi significatiu es la construcció d’un nou element de suport a 
la banda nord-est. Donat el canvi de direcció de  les diagonals al arribar al 3 
muntant i l’objectiu de separar-se del límit, es decideix generar el nou recolça-
ment a partir d’aquest punt. Lligat a la voluntat que aquest suports passin a 
ser fonamentals per a la definició d’un programa més especific es decideix fer 
aquest recolçament doble, recolçant en el tercer i el segon muntant. 

Pel que fa als suports del costat sud-oest, es parteix de la voluntat de fer que 
la coberta surti cap a la plaça i que la plaça entri cap a dins de l’espai cobert, 
fent que aquesta relació sigui el màxim oberta possible.

Per aquest motiu aprofitant el canvi de direcció de les diagonal a partir del ter-
cer muntant, es decideix introduir una nova encavallada, aquest cop transversal 
a tota la resta que les lligui totes entre si. Aquest fet permet a més d’arriostrar 
les encavallades col·locar únicament un de cada dos pilars, fet que genera una 
planta encara més oberta.




