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SISTEMA ESTRUCTURAL

ESTRATÈGIA
El sistema estructural ve donat per la voluntat d’utilitzar un sistema pesat 
en contacte amb el terreny, donant una continuitat a les construccions 
existents amb tècniques actuals com es la del formigó armat.

ESTRUCTURA VERTICAL 
El projecte es sustena en la seva part baixa per murs de formigó armat que 
generen uns espais oberts a sud, al espai verd i a les vistes.

La nova porta principal a través del triple espai es constitueix per uns 
portics de formigó armat on es concentren les circulacions públiques. 

En els pisos superiors i d’activitat més privada de l’associació, l’estructura es 
formalitza amb pilars de formigó que deixen una major llibertat en façana 
per a generar un volum icónic per a la nova idea del conjunt.

ESTRUCTURA HORITZONTAL
L’estructura horitzontal esta conformada per forjats unidireccionals de 
semiviguetes pretensades de formigó armat alleugerits amb casetons 
ceràmics.

FONAMENTACIÓ
La fonamentació superficial amb sabates corregudes permet la 
transmisicó de les carregues linials al terreny.

FORJAT
Detalls del forjat de semibiguetes de formigó armat i revoltó ceràmic, E 1:20

FORJAT COTA 6 FORJAT COTA 10 FORJAT COTA 14 FORJAT COTA 16

FORJAT COTA 18 I 22 FORJAT COTA 26 FORJAT COTA 28 FORJAT COTA 30

INTERVENCIONS EN EDIFICACIONS EXISTENTS

PROCÉS CONSTRUCTIU DE CIMENTACIÓ DEL MUR 
TANGENT AL EDIFICI EXISTENT

El nou mur es coloca tangent (deixant una junta construtiva de 2cm) 
al edifici existent. Per tal d’assegurar l’estabilitat del terreny del edifici 
adjacent, la cimentació en aquest punt sera per “bataches”.

Consisteix en anar excavant per trams alterns, generalment d’amplada no 
superior a 2 m, i executar la fonamentació també de forma alterna. Cal 
que l’execució sigui força rapida i s’ha d’assegurar la connexió entre els 
diferents trams. D’aquesta manera, es manté l’estabilitat del terreny.

PLANTES DE ESTRUCTRA

PROCÉS CONSTRUCTIU D’ESTINTOLAMENT PER A LES 
OBERTURES EN EL MUR DE CÀRREGA EXISTENT

Per a conectar el nou edifici amb l’antic es proposan obertures en el mur 
de carrega de l’edifici existent.
Es crea una llinda d’estintolament  amb perfils metalics dobles i platabanda 
de reforç inferior i conectors que assegurin el contacte i vinculació de la 
secció composta per perfils simetrics i colaterals.

1. Rebaix de la cara exterior del mur, de 1/3 del gruix.
Col·locació del perfil UPN assentat amb morter

2. Rebaixar de la cara interior del mur, de 1/3 del gruix. 
Col·locació del perfil UPN ataconat amb morter 

3. Disposició dels connectors

4. Obertura del buit per trams a portell de mur. 
Soldadura de la platabanda inferior

5. Reforç amb perfil metalic que abraçi el brancal

SECCIÓ TRANSVERSAL

SECCIÓ LONGITUDINAL

TROBADA AMB LA JÀCERA


