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Informe per als concursos d’arquitectura amb intervenció de jurat 
 

Passarel.la de Can Gili sobre la carretera BV-1432 a Granollers. 

(http://bierot.net/gil01.htm) 

La construcció d’aquesta passarel.la era una vella reivindicació dels 

habitants dels dos barris separats per la trinchera de la carretera BV-1432, 

que va de Granollers a Lliça d’Amunt. Aquestes dues zones residencials, 

Can Gili en el costat nord i Terra Alta en el marge sud, són d’una 

naturalesa molt diferent. Can Gili es una zona densament poblada, amb 

predomini d’habitatge plurifamiliar, amb botigues i equipaments però amb 

un dèficit important de zones verdes. En canvi, Terra Alta es un àrea 

residencial de baixa densitat, amb un percentatge elevat d’edificis 

unifamiliars, o plurifamiliars de pocs habitatges, sense comerç ni 

equipaments però amb una extensa zona verda, situada entre l’espai 

urbanitzat i la carretera. Fins ara, qui volia anar d’un a l’altre barri havia de 

donar una gran volta travessant la carretera per un pont paral.lel a la línia 

de ferrocarril del Nord, que va de Barcelona a Puigcerdà, que té una única 

vorera estreta en un dels seus dos costats.  

És per tot això que a l’any 2001 l’ajuntament de Granollers ens va 

encarregar el desenvolupament del disseny conceptual i la redacció del 

projecte constructiu d’una nova connexió per a vianants i bicicletes entre 

ambdós barris. 

DISSENY CONCEPTUAL: Un diàleg entre l’arquitectura i l’enginyeria 

La connexió proposada va ser una passarel.la de vianants, que es va 

concebre com a resposta a la forma asimètrica de la secció transversal de 

la trinchera de la carretera. Vam cercar una solució que destaqués aquesta 

asimetria marcada per la diferència de nivell entre els dos marges —el 

costat de Terra Alta està 4.3 metres per sobre del de Can Gili— i la 

presència d’una petita plataforma a mig vessant del talús del costat sud de 

la trinchera. Després d’estudiar diverses ubicacions, amb l’objecte de 

minimitzar els recorreguts dels vianants i a l’hora tenint en compte les 

facilitats de construcció, finalment vam decidir situar la passarel.la just al 

costat de la confluència dels carrers Sant Ferran, Verge de la Mercè i Sant 

Marc de Terra Alta. En el costat oposat, l’estrep de l’estructura es situa junt 

a la era de la masia de Can Gili —la qual dona nom al barri annex—, que 

actualment té un ús com a centre cívic municipal. 

Tant el client com l’equip de disseny volíem una solució amb una certa 

qualitat estètica —és important tenir en compte que l’emplaçament 
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d’aquesta estructura fa que esdevingui un element simbòlic per a una 

entrada important de la ciutat— amb un cost de construcció contingut, un 

manteniment mínim, i incorporant criteris de sostenibilitat. Per aquest 

motiu ens vam decidir per l’ús d’acer Corten —el rovell del qual forma una 

capa compacta que atura i estabilitza el procés d’oxidació— per a 

l’estructura; punts de llum amb tecnologia LED —amb bombetes de llarga 

durada i gran eficiència energètica— per a l’enllumenat viari; i fusta 

sintètica amb matriu polimèrica —la qual quasi no requereix cap tipus de 

manteniment— pel paviment del tauler. 

L’elecció de l’acer com a material pel tauler també ens va permetre 

materialitzar d’una manera fàcil les formes escultòriques que la solució 

proposada requeria. A més a més, les seves altes propietats mecàniques 

en relació al seu pes propi van permetre concebre una estructura lleugera, 

amb els conseqüents estalvis per a les fonamentacions. L’ús de l’acer en va 

permetre fabricar el tauler en l’ambient controlat del taller d’estructures al 

mateix temps que els fonaments i els estreps de la passarel.la s’estaven 

construint en el lloc. Això en va ajudar a millorar la qualitat del producte 

resultant i a reduir de manera significativa el termini d’execució de l’obra. 

L’existència d’un itinerari alternatiu per desviar de manera fàcil el trànsit de 

la carretera BV-1432, ens va permetre instal.lar el tauler fent ús de quatre 

talls provisionals de tràfic en horari diürn: dos per a la col.locació de 

l’estructura, un per desmantellar una torre auxiliar, i un quart per a la 

preceptiva prova de càrrega.  

DESCRIPCIÓ DE L’OBRA: La cura pels detalls 

L’estructura que vam concebre és una biga d’un alçat de forma 

zigzaguejada, recolzada sobre dos fonaments, un a cada banda de la 

carretera: el primer sobre la petita plataforma situada a mig vesant del 

talús del costa de Terra Alta, i el segon a la coronació del talús del costat 

de can Gili.  

Amb una llargada total de 39.7 metres en planta, l’estructura consta d’un 

tram principal de 32.7 metres de llum i un tram lateral de 5 metres en 

voladís. Aquesta està formada per dos caixons longitudinals d’acer Corten. 

A l’angle superior del tram principal l’amplada i el cantell agafen el màxim 

valor, i des d’aquest punt la seva magnitud va decreixent cap els extrems, 

sent mínim a l’extrem lliure del tram en voladís —en el talús costat sud—, i 

sobre l’estrep del costat nord.  

Sobre el fonament del marge sud, situat a l’esmentada plataforma que 

forma el terreny en aquell costat, la biga principal pren una forma de V, de 
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manera que els extrems superiors de cadascun dels dos braços donen 

suport a un tauler secundari. Aquest, amb una llum de 13,9 metres, està 

recolzat a través de dos parells de ròtules metàl.liques, un a cada extrem. 

Amb aquesta disposició es va evitar haver de fer una fonamentació a la 

coronació del talús d’aquell costat, el qual, segons els estudis del terreny 

que disposaven, era molt poc adequat per recolzar-hi cap tipus de 

fonament, tal com després es va confirmar durant les obres. Per 

materialitzar la transició de l’accés des d’aquest costat va haver-hi prou 

amb la construcció d’un petit estrep flotant recolzat sobre les capes altes 

d’aquella part del terreny.  

Sobre el tram principal, el pas dels vianants està canalitzat pels dos 

caixons principals, els quals estan units un amb l’altre per la seva part 

inferior a través de bigues transversals. Aquestes al mateix temps 

serveixen de suport a les biguetes longitudinals sobre les quals està fixat el 

paviment de fusta polimèrica. Sobre el recolzament sud, on l’estructura 

principal agafa la forma de V, els dos caixons que formen l’estructura 

principal estan units un amb l’altre a través d’uns diafragmes transversals, 

que queden ocults per unes xapes exteriors, de manera que el conjunt 

agafa l’aparença d’un únic caixó de més amplada. 

Tant el suport del costat sud com l’estrep del costat nord es fonamenten 

sobre micropilots, de sis i vuit metres de profunditat respectivament. 

Encara, que estrictament parlant, hauria estat suficient la construcció de 

fonamentacions superficials, finalment ens vam decantar per la solució de 

fonaments profunds per tal de minimitzar el risc d’inestabilitats en els 

talussos i a l’hora facilitar els possibles eixamplaments de la carretera que 

es poguessin plantejar en el futur.  

Una cura especial es va tenir en el disseny de les baranes del tauler. Quan 

es concep una passarel.la a sobre d’una carretera o una línia de ferrocarril, 

per tal d’evitar la caiguda d’objectes sobre el nivell inferior, es aconsellable 

l’ús de baranes sòlides o molt atapeïdes. Aquestes, però, donen a 

l’estructura un aspecte de pesadesa, que nosaltres volíem evitar. Per això 

el que vam fer va ser combinar la pròpia estructura principal amb unes 

baranes d’una gran lleugeresa visual suportades per barres de secció 

circular lleugerament inclinades, en el sentit longitudinal i transversal. Just 

a sobre de la calçada de la carretera, els caixons de l’estructura principal 

assumeixen la funció de barana opaca, evitant la caiguda d’objectes i 

eliminant la sensació d’inseguretat que experimenten els conductors quan 

els vianants es troben just per sobre d’ells. Anant cap el costat nord, el 

cantell dels caixons va minvant —donant a l’estructura una aspecte de més 
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lleugeresa— fins a un punt on es fa necessari complementar-los amb 

l’esmentada barana lleugera fixada a les ànimes interiors dels caixons. A 

sobre del talús sud, el pas dels vianants està materialitzat pel tauler 

secundari, el qual també disposa de la barana lleugera. A més a més, a fi 

de reduir encara més la pesadesa visual que l’estructura pugui agafar, les 

ànimes exteriors dels caixons principals estan lleugerament plegades de 

manera que, segons el moment del dia, la llum del sol dona lloc a un joc 

d’ombres que confereixen a l’estructura un aspecte més lleuger i elegant.   

Tenint en compte futures necessitats, a sota del paviment de tarima de 

fusta es van col.locar set tubs longitudinals pel pas de serveis. Per aquest 

motiu, les xapes de les ànimes de les bigues transversals que uneixen els 

dos caixons principals i els diafragmes transversals del tauler secundari 

disposen dels corresponents forats a través dels quals hi passen aquestes 

canalitzacions. 

També volíem evitar qualsevol element que pogués alterar visualment la 

característica silueta de l’estructura. Per aquest motiu la il·luminació al llarg 

del tauler consta de 12 aplics lluminosos amb tecnologia LED, fixats a les 

xapes de les ànimes interiors dels caixons principals i protegits contra el 

vandalisme per uns elements longitudinals, també d’acer Corten. En canvi, 

a cada extrem de la pasarel.la es va disposar una llumenera muntada 

sobre columna amb làmpades d’halogenurs metàl.lics, les quals, igual que 

les làmpades de LEDs, proporcionen el to càlid de la llum de les làmpades 

incandescents, sent en canvi d’una gran eficiència energètica. 

En el costat sud, de Terra Alta, el projecte incloïa el soterrament dels 

serveis aeris d’enllumenat viari, subministrament elèctric i telefonia, i 

l’arranjament urbà d’un tram del carrer de Sant Ferran, a la seva 

confluència amb els carrers de Sant Marc i Verge de la Mercè, dotant-lo de 

voreres més amples i disposant d’elements reductors de velocitat, a fi de 

millorar la seguretat dels usuaris de la passarel.la. El projecte també va 

incloure la formació d’una petita plataforma en forma de rampa d’arribada 

al costat nord, davant de la era de la masia de Can Gili —utilitzada 

actualment com a centre cívic—, la qual dona nom al barri. 

 

INNOVACIÓ EN LA TRIA DELS MATERIALS: sostenibilitat i economia 

Tant el client com l’equip de disseny volíem una solució de gran qualitat 

arquitectònica amb un cost de construcció contingut i un manteniment 

mínim. L’ús de l’acer Corten —el rovell del qual forma una capa compacta 

que atura i estabilitza el procés d’oxidació—per a l’estructura principal 
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permet reduir al mínim les operacions de manteniment del tauler, les quals 

queden limitades a la reparació dels desperfectes ocasionats pel 

vandalisme i a la substitució dels recolzaments de neoprè en cas necessari. 

No cal, doncs, utilitzar pintures per protegir-lo de les inclemències 

climatològiques (sí que es va protegir l’interior dels caixons metàl.lics amb 

pintura epoxi com a mesura de protecció addicional) i per tant no cal fer 

cap tipus de manteniment de la protecció contra la corrosió, doncs aquesta 

la proporciona —sempre que l’ambient sigui l’adequat, com era el nostre 

cas— la mateixa capa d’òxid de l’acer.  

Les làmpades de tecnologia LED tenen una vida útil de cinc a deu vegades 

més llarga que les convencionals de baix consum utilitzades fins ara —el 

que permet espaiar molt en el temps el seu manteniment—, i a l’hora 

presenten una eficiència energètica molt més elevada, obtenint els 

mateixos nivells d’il.luminació amb un consum energètic molt reduït. Per 

això es va optar per aquesta tecnologia pels aplics de sobre del tauler.   

Els paviments de tarima de fusta proporcionen un caminar molt agradable i 

una sensació tàctil més càlida que no pas altre tipus de paviments, però en 

canvi comporten la tala d’arbres de llarg temps de creixement (les fustes 

utilitzades han de ser de gran qualitat per tal de garantir un mínim de 

durabilitat), provinents, generalment, de zones tropicals, amb unes 

despeses econòmiques i mediambientals de transport considerables. A més 

a més, per tal d’aconseguir un mínim de durabilitat, cal que cada tres a 

cinc anys s’hagin de fer operacions de manteniment aplicant a la seva 

superfície uns olis especials. És per això que en aquest projecte ens vam 

decidir per primera vegada per l’ús de fustes nomenades polimèriques, 

d’un material compost format per restes procedents del rebuig de la 

indústria de la fusta amb una matriu de polietilè d’alta densitat obtingut 

parcialment del reciclatge d’envasos de xampú i detergent líquid. El 

resultat és un material amb l’aparença càlida de la fusta, però que en canvi 

es totalment estable en el temps, i per tant no requereix l’ús d’olis pel seu 

manteniment. A més a més, s’evita la tala i transport d’arbres de 

creixement llarg. 

 

INNOVACIÓ EN EL PROCÉS DE PRODUCCIÓ: l’aplicació de les noves 

tecnologies  

A diferència d’altres processos industrials, com és el cas de l’automoció o 

de l’electrònica de consum, els processos de construcció d’obres públiques 

es caracteritzen per la diversitat dels agents implicats i la fragmentació en 
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el temps. Efectivament, a aquelles indústries, la promoció, el disseny i la 

fabricació dels productes generalment estan a càrrec d’una mateixa 

empresa, encara que aquesta pugui subcontractar parcialment alguna de 

les tasques. En canvi, els agents implicats en el procés de producció 

d’infraestructures són diversos i molt sovint amb interessos confrontats. 

Generalment el promotor és una administració pública que encarrega el 

desenvolupament del disseny a una empresa d’enginyeria, que després 

haurà o no de portar el control de l’execució sota la figura de la Direcció 

d’Obra. Finalment un tercer agent —clau en el resultat del procés—, 

l’empresa constructora, se n’encarregarà de fer realitat les idees 

desenvolupades pels primers. El vincle contractual entre les parts actuants 

sempre es fa un a un, entre l’administració promotora i cadascun dels 

altres agents. Hi ha, però, un document que els vincula a tots, i aquest és 

el Projecte Constructiu. Aquest té tres funcions: primera la de mostrar els 

òrgans polítics els trets essencials del projecte per tal que aquells tinguin 

prou elements de judici per procedir a la seva aprovació, si s’escau; la 

segona és la d’establir el vincles contractuals de caràcter tècnic entre 

l’administració promotora i el contractista adjudicatari de les obres, a la 

fase de construcció; i la tercera és la de donar las instruccions precises al 

constructor per tal que aquest pugui executar l’obra. 

Fins a finals de la dècada dels vuitanta, el Projecte Constructiu va estar un 

document de paper, del qual se’n extreia tota la informació necessària per 

realitzar la feina. Amb la irrupció de les noves tecnologies, però, la 

documentació en paper es va digitalitzar sota diversos formats, segons el 

tipus d’informació que contenien: documents de text, plànols de CAD, 

d’anàlisi (estructural, hidràulic, elèctric,...), fulls de pressupost, etc. La 

major part de la informació que el contractista necessita per construir 

l’obra prové de la informació gràfica que proveeixen els plànols, la qual, 

fins a data d’avui, es subministra en dues dimensions. La tecnologia actual, 

però, posa a la nostra disposició la possibilitat de desenvolupar els dissenys 

en tres dimensions, i donat que aquestes són les dimensions que tenen els 

objectes que finalment haurem de fer realitat, sembla que hauria de ser el 

moment de donar un pas endavant i fer que la informació essencial gràfica 

del projecte guanyés la tercera dimensió que ara li falta. De fet, a la 

indústria de l’automoció o l’aeronàutica ja es treballa d’aquesta forma, de 

manera que el desenvolupament de les peces es fa digitalment en tres 

dimensions, i els mateixos programes de CAD subministren directament la 

informació necessària a les màquines encarregades de la seva fabricació, 

agafant els plànols en dues dimensions un rol secundari en el procés.  
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L’actual legislació referent a la contractació de l’obra pública, no  contempla 

que un model digital de CAD en tres dimensions esdevingui document 

contractual, però poc a poc, en alguns projectes de grans dimensions i 

complexitat, sobretot del món de l’edificació, l’ús d’aquells es va fent més 

comú. Nosaltres, però, hem estat treballant els darrers quinze anys per tal 

d’introduir aquesta forma de treball en els processos de producció d’obres 

públiques de dimensions petites i mitjanes, i la passarel.la de Can Gili n’ha 

estat un exemple. En aquest cas, el projecte constructiu es va realitzar a 

partir d’un model digital en tres dimensions desenvolupat a la fase més 

conceptual, que va estar la columna vertebral del procés. A partir d’aquest 

se’n van extreure imatges digitals de presentació i difusió del projecte, 

també es va obtenir la informació geomètrica necessària per dur a terme 

els càlculs de comprovació de les estructures i fonaments, i a partir d’ell es 

van fer els plànols del projecte constructiu. En fase d’obra, a més a més del 

projecte constructiu, es lliurà al contractista una còpia del fitxer digital en 3 

dimensions per a que aquest veiés facilitada la seva construcció.  

Pensem que aquesta és una potent eina que permet el desenvolupament 

de geometries més complexes amb una grau elevat d’eficiència i fiabilitat, 

doncs al treballar tots els agents amb la mateixa informació digital es 

redueix molt la probabilitat d’errors i facilita els processos de control 

geomètric de l’execució. 

La difusió de les noves tecnologies s’ha estès de tal manera que en el 

moment actual l’ús de potents eines de disseny ha deixat de ser privatiu de 

grans corporacions i s’ha fet molt més accessible, tal com ha quedat palès 

en el procés de producció de la passarel.la de Can Gili. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Altres consideracions  que vulgueu aportar i que facilitin la valoració del projecte 
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