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Porta a Monsanto: 
Intervenció d’adequació al sector lisboeta del Caneiro de 
Alcântara, connexió dels nodes Monsanto-Alvito-Alcân-
tara-Prazeres i proposta d’equipament esportiu amb espai 
públic

El projecte representa la conclusió de l’esforç de tres cursos acadèmics on 
s’ha analitzat, dibuixat, repensat i dissenyat una sèrie d’estratègies i propos-
tes per a la recuperació ciutadana i ecològica d’un dels sectors més deprim-
its de la geografia Lisboeta. Parteix del curs de Taller Temàtic II: Infraestruc-
tura i Ciutat 2017-2018 (Ton Salvadó, Carme Ribas, Eduard Miralles i Oriol 
Clos) com a projecte que volia connectar la cota inferior del Cemitério dos 
Prazeres amb la cota intermitja de la vessant Est de la Vall d’Alcântara mit-
jançant una rampa cívica sobre un tímid equipament semi-soterrat.

Aquesta primera llavor, similarment a les estratègies verdes del projecte 
urbà d’aquest PFG, ha anat expandint-se, creixent i adaptant-se a un projecte 
integral que parteix d’un extens anàlisi de l’ús del sòl i els fluxes demogràfics 
de tot un país de 10 milions d’habitants i acaba dirimint la posició exacta 
de tres bancs a l’interior d’una balconada vegetal de la quarta planta d’un 
volum d’oficines.

Principalment es busca dotar d’un eix vertebrador Tejo-Aeroport aprofit-
ant la traça de l’Avinguda Ceuta i el seu curiós llegat històric en forma de 
torrent canalitzat. Es busca també una connexió transversal a banda i ban-
da de la vall on es salven 40 metres de desnivell per vessant i la integració 
d’aquestes connexions amb una estratègia ciutadana de demografia i rev-
ifament econòmic i cultural. Això ha comportat de vegades la respectuosa 
recuperació de preexistències com a nous punts calents urbans (és el cas del 
nou campus sanitari entre l’antiga fàbrica de pòlvora d’Alcântara i la torre 
de l’escola d’infermeria) i d’altres una total reinveció dels teixits urbans que 
rodegen la proposta.

La clau de volta de l’adequació urbana passa per un augment de massa críti-
ca, un replanteig de les activitats econòmiques i culturals de l’indret i un nou 
equipament que es convertirà en l’objecte de definició final del PFG en for-
ma d’un edifici multiús que aglutina un gimnàs municipal, un viver d’empre-
ses i start ups i un intercanviador de cota entre la vorera Est de la nova Avin-
guda Ceuta i el nou carrer proposat (10 metres per sobre) que dona accés a 
la rampa de connexió final amb la base del Cemitério dos Prazeres, tornant 
així a la idea inicial del projecte del Taller Temàtic.

 

Ilustració de Gustave Doré per a la Divina Comedia
La figura del barquer Caronte és la que sintetitza les voluntats del projecte, 

on un agent del canvi es converteix en una barca que permet navegar de 
vora a vora d’una llacuna que separa dos móns totalment diferents. Dels 

camps Elisis al món dels mortals, o de Monsanto a les vessants de Prazeres. 
D’igual forma, tots dos viatges comencen en un cementiri.
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Índex gràfic
El projecte es composa de 10 capítols interconnectats que tracten 
les 10 temàtiques principals del lloc i del propi edifici. S’ha dividit en 
els següents apartats:
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Primera aproximació a 
la Lisboa del 2018
Una de les grans virtuts del projecte passa per la gran immersió que 
ha suposat tractar aquest entorn des del Taller Temàtic II d’Infrae-
structura i Ciutat i haver pogut visitar-lo en diferents ocasions al 
llarg de tres anys. Entendre el lloc com a propi m’ha permès prendre 
decisions contrastades i dirigides a la solució dels problemes amb els 
que els ciutadans conviuen.

Durant la primera aproximació que aquí resumeixo, vaig poder 
treballar en grup amb l’Alba Luque i en Jordi Palou i moltes de les 
decisions que vem prendre conjuntament en aquell taller s’han 
mantingut i han pogut evolucionar durant el meu PFG. Va ser un 
projecte molt basat en l’anàlisi i no tant en el disseny, raó per la qual 
el presento com un punt de partida o, si més no, com un “pre-anàli-
si” de l’anàlisi exhaustiu que sí introdueixo en la meva memòria.

Ja des d’aquell moment vem veure la importància de la connexió 
entre cotes i de la necessitat de creuar la vall per a poder arribar 
a Monsanto d’una manera amable pels ciutadans. És cert que les 
justificacions del moment potser no eren les més sòlides, però pre-
cisament aquestes decisions intuïtives m’han permés amb el temps 
trobar arguments estables i amb una inèrcia suficient com per a 
poder anar filant el projecte.

Malgrat no tractar-se d’un projecte de factura brillant, sí va servir 
per assentar la “declaració d’intencions” amb la que he desenvo-
lupat tot el PFG:

 

Connexió Prazeres-Monsanto
Apropar el parc natural a la ciutat i fer 
els ciutadans partíceps del mateix

 

Pacificació de l’Av. Ceuta
Convertir l’actual autovia urbana en un 
passeig metropolità de caire cívic

 

Renaturalització de la Vall 
d’Alcântara
Tornar als orígens agro-naturals de la 
vall per protegir el torrent i millorar la 
salut dels seus habitants

 

Corredor ecològic de Lisboa
Cal mantenir les biodiversitats de la ciu-
tat connectades entre elles i en convivèn-
cia amb els éssers humans 

 

Recuperació i Aportació 
d’equipaments i activitats 
econòmiques
L’èxit d’una ciutat o barri contemporanis 
passa pel moviment i l’ús, l’intercanvi i 
l’oci 

 

Aportació de massa crítica
Necessària per mantenir la vall en creixe-
ment continu

1

2

3

4

5

6
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Eines manuals inicials
Comprendre el lloc va necessitar no només de diferents visites i de 
la fabricació de diferents maquetes, sino també d’acostumar la mà a 
certs gestos que estan presents al lloc i molts cops passen desaper-
cebuts per l’ull.

Tant és així que va haver-hi diferents apropaments a les inclinacions 
que presenten l’antiga fàbrica de pólvora, a la corba que genera l’Av. 
Ceuta, les tangents al traçat original del Caneiro, l’automatisme dels 
mòduls d’habitatge pre-existent, l’angle suggerent d ela nau de la 
deixalleria...

Vaig experimentar molt també amb les línies de visió directa entre 
volums, tant a la vida real com per Google Earth i una assimilació 
pràcticament tàctil a les maquetes realitzades amb anterioritat que 
em van servir per a fabricar les maquetes definitives del nou PFG.

[Presa de contacte 
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Localització i anàlisi de l’entorn del projecte
Recopilatori de dades generals de població, superfície i movilitat, així com anàlisi de problemàtiques principals 

de l’àmbit d’actuació



Localització i anàlisi de 
l’entorn del projecte
El punt de partida passa per entendre la realitat que envolta una 
gran vall a la ciutat de Lisboa. Aquesta vall reflecteix part de les 
grans problemàtiques característiques i intrínseques de la orografia 
portuguesa i de les realitats socials i ecològiques que s’hi troben a la 
vall d’Alcântara.

Població
Portugal és un país poc poblat, amb una densitat general molt baixa, 
però que presenta una problemàtica molt similar a la dels països 
Mediterranis europeus: les grans aglomeracions urbanes represent-
en pràcticament 3/4 d ela població del país. Això denota que les 
ciutats esdevenen grans nodes d’estrès demogràfic i, relacionat amb 
el tema del projecte, ecològic.

Superfície
Portugal no és un país extens i se situaria en la mitjana aritmètica 
de superfícies mundials, de la mateixa manera que té una població 
que es podria classificar dins els mateixos termes. Paral·lelament a 
l’anàlisi anterior trobem que el 65% de la població gaudeix del 22% 
de la superfície del país, tenint un dèficit comparatiu del 43%. Això 
situa les dues grans àrees metropolitanes (Porto i Lisboa) com a 
grans perjudicades en densitat de població.

Ús del sòl
Podem extreure també, no només que el 78% de la superfície del 
país, de caire rural, és ocupada pel 35% de la població, sinó que a 
més només té una permeabilitat productiva del 10% de la mateixa, 
resultant en que el 80% del país només genera rendibilitats al 10% 
dels habitants.
   

Desbalanç de superfícies naturals 
per càpita
Aquesta situació suposa un desbalanç amb respecte als metres 
quadrats rurals o de caire natural que cada habitant de Portugal pot 
gaudir.

Si prenem com a referència les “dades crues”, trobaríem que a cada 
habitant de l’estat li pertocarien 7000m² de terreny lliure, agafant 
com a referència les superfícies i poblacions totals del país.

“Cuinant” les dades i definint un perímetre d’acció més concret, 
trobem que els habitants de la regió de Lisboa (ciutat on actuarem) 
i les superfícies totals de la mateixa, incloses totes les superfícies 
sense edificar i les reserves naturals, ens trobem en uns encara gen-
erosos 160m² d’espais lliures per càpita.

Parlant exclusivament de la ciutat de Lisboa, incloent els metres de parc nat-
ural del parc de Monsanto (tercer en importància dins l’estat), la xifra baixa 
dràsticament fins uns recomanables 30m² per habitant, situant-nos al límit del 
que seria adient per a la població i tenint en compte que gran part d’aquests 
metres quadrats es situarien dins un parc natural.

Finalment, les dades reals mostren com els lisboetes gaudeixen d’uns tímids 
10m² d’espai lliure i naturalitzat.

La OMS estipula que l’ideal són voltant els 20m2 per habitant. Per apropar-se 
o fins i tot plantejar els 25m2 (lluny dels 52m2 de Rio de Janeiro) hauríem tant 
de seguir els preceptes de l’estratègia ambiental de Lisboa amb respecte els 
corredors verds, com integrar Monsanto com una realitat present a tota la 
ciutat, accessible i gaudible.

Sembla clar que gran part del problema passa per incloure el parc de Monsan-
to en les dinàmiques habituals dels habitants i en generar una connexió eficaç, 
transversal i igualitària entre les zones més actives i habitades de la ciutat de 
Lisboa i el seu parc més important, a l’hora que es posen de manifest la resta 
d’espais verds i llures per generar un Park System que pugui beneficiar la biodi-
versitat de la metròpolis.

 

Infraestructura i desconnexió
El problema principal de la relació entre població i aquests desitjats espais verds naturals o naturalitzats molts 
cops passa per la inaccessibilitat als mateixos. Alguns cops aquesta inaccessibilitat és fruit d’una orografia molt 
complicada que impedeix un pas franc i còmode. Aquesta és una situació molt comuna a tot Portugal i la ciutat 
de Lisboa n’és un exemple dins del país tant com la vall d’Alcântara ho és dins de la ciutat de Lisboa. Els cursos 
dels torrents i els petits turons que esquitxen tota la geografia portuguesa són responsables de la dificultat en 
el traçat d’eixos cívics, verds i vertebradors que puguin generar aquestes inter-relacions socials i naturals.

L’altre gran problema és l’espai dedicat a les infraestructures de movilitat, que la gran majoria de cops es-
devenen talls i fronteres físiques o psicològiques envers l’accès a determinades realitats que, mitjançant un 
disseny més respectuós amb el seu entorn estarien comunicades sense gaires dificultats. 

Com mostra el gràfic, en 10 anys l’ús del vehicle privat com a conductor (i habitualment únic passatger) s’ha 
incrementat en un 10%, deixant aquest tipus de movilitat com a pràcticament el 50% de totes les movilitats 
actuals. Juntament amb els habitants que opten per l’ús del cotxe com a passatgers ens trobem que gairebé el 
70% de la ciutat lisboeta es desplaça cada dia en vehicle privat. D’una banda això vol dir que si com és habitual 
el 30% de l’espai urbanitzable de la ciutat està dedicat a sistemes vials, aquests sistemes estan constantment 
col·lapsats. D’altra banda trobem també que això significa que hi ha una pèrdua constant de 14 milions de 

metres quadrats dedicats a espai que ocupa un vehicle privat aparcat al carrer o en moviment.
Hi ha una tercera conclusió, que es pot veure en els següents gràfics sobre movilitat de la ciutat i és que aques-
ta gran demanda ha incentivat una construcció exagerada dinfraestructures de movilitat dedicades al transport 
privat, de la qual la vall d’Alcântara és un gran exponent. Això també significa que el 30% de la població pràc-
ticament no té un espai dedicat a la seva movilitat, atès que transports com el bus han de competir amb els 
vehicles privats, que ja tenen un sobreús del 40% de la infraestructura total de la ciutat. 

Cal incentivar altres tipus de movilitats que potencialment tenen altes capacitats de transport, molt superior 
al del vehicle privat, com el de tranvies en carril segregat o fins i tot, aconseguir mitjançant el disseny urbà, la 
eliminació de barreres infraestructurals o la superació dels problemes orogràfics de la ciutat la promoció del 
desplaçament a peu, que s’ha reduït en pràcticament un 10% en 10 anys.

Mitjana vehicles diaris 163000 PONT
15000 Av. Ceuta

Percentatge vehicles pesants 12% PONT
5% Av. Ceuta

Habitants 15927 Campolide
14443 Alcântara
17553 Santo Condestável
8492 Prazeres

56415 TOTAL

Habitants +18 45132 Zona Monsanto
Mitjana ocupants per vehicle 1,3 Lisboa

Aportació vehicles barris al fluxe 34716
Dels quals  van 15000 Av. Ceuta

19716 PONT

Ocupació 150000 m2

Tenint en compte la baixa demanda d'aquest carrer, es plantegen dues fases projectuals

FASE 1: BUS                 2000pers/hora Complint demanda en 8h

Aportació fluxe de persones 56415 Barris
Reducció de vehicles 6000
Nou fluxe a Av. Ceuta 9000
Ocupació 90000 m2

Emisiones actuales 300 Ton. CO2
Emisiones FASE1 180 Ton. CO2

FASE 2: TRAM              6000pers/hora Complint demanda en 3h

Aportació fluxe de persones 56415 Barris
Reducció de vehicles 14000
Nou fluxe a Av. Ceuta 1000
Ocupació 10000 m2

Emisiones FASE1 180 Ton. CO2
Emisiones FASE2 73 Ton. CO2

Això indica que la gran demanda del pont no ve dels barris de l'Av. Ceuta si no de fora.
De tota manera, aquestes intervencions demanen de més massa crítica.

 

Demanda d’ínfraestructures dedicades al vehicle privat a 
la vall d’Alcântara
Com es pot observar a la comparativa d’usos entre l’avinguda Ceuta i l’autopista que condueix al pont de 
Lisboa i tenint en compte l’exposat als anàlisis anteriors, podem concloure que s’ha de prescindir de certes in-
fraestructures rodades per a poder convertir-les en elements permeables i utilitzables per la ciutadania, sense 
perdre de vista l’ús i la promoció d’alternatives eficients a la movilitat.

Així mateix es planteja una hipòtesi de dues fases d’implantació, on desprès de detectar la feblesa de trànsit 
de l’Avinguda Ceuta en els moments claus de la jornada, es proposa la substitució del fluxe de vehicles privats 
per primerament una línia de bus “à la” Grid System de Barcelona.

A la segona fase, aquest bus consolidad es substituiria per un tranvia en carril segregat que podria complir la 
demanda de l’avinguda Ceuta en només tres hores.

Aquest estratègia de movilitat és eficient en tant que compti amb la massa crítica necessària per a ésser util-
itzada i aquesta massa crítica només és aplicable en tant que es generin pols d’activitats que puguin atreure 
nous habitants a la vall d’Alcântara, fet que avui dia no es dóna.

 

Masses crítiques a la Vall d’Alcântara
Com es pot observar, precisament els barris als que volem donar servei amb aquesta estratègia es troben en-
tre els que més població han perdut en els darrers anys. Això és degut a una mancança brutal d’equipaments i 
a una inactivitat econòmica pràcticament total.

Les poques empreses que hi operen no són de cara al públic ni utilitzables per la majoria de la ciutadania i 
l’únic equipament educatiu de gran massa crítica es troba en pràctic abandonament.

 

Plànol de Portugal
Regions permenoritzades i assenyalament de 

la ciutat de Lisboa, les infraestructures rodades 
principals, els grans cossos d’aigua i les grans 

masses verdes.

 

Gràfic 1
Anàlisi de pèrdues de població i massa crítica 

als diferents barris de Lisboa, on s’aprecia l’en-
fonsament de la vall d’Alcântara i la pujada del 

barris de l’Aeroport

 

Gràfic 2
Anàlisi de les entrades i sortides de vehicles pri-
vats diaris de la ciutat de Lisboa a travès de les 

principals infraestructures viàries
[Localització i anàlisi de 
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Plànol de la Regió de Lisboa
Inraestructures principals permenoritzades 
per nivells d’intensitat i ús (rodat o ferro-
viari), grans masses verdes, grans cossos 
d’aigua i la ciutat de Lisboa en vermell.
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Plànol de la Ciutat de Lisboa
Inraestructures principals permenoritzades per niv-
ells d’intensitat i ús (rodat o ferroviari), grans masses 
verdes, grans cossos d’aigua i la Vall d’Alcântara en 
vermell.
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Gràfic 3
Anàlisi de les continuïtats verdes i vegetals a 
cota carrer, on s’observa que les infraestruc-

tures de la vall incomuniquen el parc de 
Monsanto

 

Gràfic 5
Anàlisi dels diferents tipus de terreny de la ciu-

tat. Tota la vall es fruit de la sedimentació de 
l’antic torrent, ara entubat

 

Gràfic 7
Anàlisi dela permeabilitat del sòl, on es pot 

veure que tot l’àmbit de projecte presenta una 
impermeabilitat excessiva per al desenvolupa-

ment d’una estratègia ecològica sòlida

 

Gràfic 9
Anàlisi dels nuclis poblacionals principals dins la 
ciutat. Cal apropar massa crítica a la zona blan-
ca d’Alcântara per generar un node d’activitat a 

les portes de Monsanto

 

Gràfic 11
Anàlisi de la presència d’aigües subterrànies 

que puguin abastir les estratègies medioambi-
entals proposades en aquest projecte, amb es-

pecial interès a l’avinguda Ceuta

 

Gràfic 4
Anàlisi de les continuïtats verdes i vegetals a 

través de les copes on s’aprecia que hi ha pos-
sibilitat de connexió entre les dues vessants i la 

resta de la ciutat

 

Gràfic 6
Anàlisi de les Infraestructures existents de 

lisboa (vermell itaronja) iles possibilitats pro-
posades per l’Ajuntament on l’avinguda Ceuta 

forma part un gran anell verd

 

Gràfic 8
Anàlisi dels verds consolidats de la ciutat amb 

Monsanto com a únic referent destacable i pre-
sentant un casc urbà orfe de terrenys natural-

itzats

 

Gràfic 10
Zonificacions de futurs plans de movilitat a Lis-

boa, basats en estratègies de zones de baixes 
emissions (Z.B.E)

 

Gràfic 12
Anàlisi de les carències de massa verda per ha-

bitant, on clarament es veu que tota la ciutat 
les presenta en major o menor mesura

 

Gràfic 13
Anàlisi de l’abast del verd per càpita entorn les 

grans masses verdes de la ciutat

 

Plànol de la Vall d’Alcântara
S’ha donat protagonisme analític a les bosses 

d’espai verd i als equipaments existents, així 
com a l’àmbit final d’actuació (en vermell)
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Anàlisi d’estratègies ecosistèmiques
Recopilatori de dades d’implantació i impactes socioeconòmics de l’aplicació de metodologies basades en els 

Serveis Ecosistèmics a la vall d’Alcântara



Capítol i estratègia natural
Des del porpi Concelho de Lisboa, s’han proposat alternatives al model de ciutat que 
s’havia seguit emprant des dels anys 60 del segle passat. Centrant-nos en el nostre 
àmbit, podem classificar diferents estratègies utilitzades com a contràries al full de 
ruta que s’està seguint arreu d’Europa per a solucionar part dels problemes que les 
aglomeracions urbanes representen.

Serveis Ecosistèmics
Plantejar estratègies de caràcter “ecològic” en una o diferents zones de la capital d’un 
país no està en lluita amb el desenvolupament humà o econòmic del territori, només 
comporta diferents actituds o maneres de fer envers situacions que hem anat solu-
cionat sobre la marxa de maneres poc respectuoses amb l’entorn.

Els serveis ecosistèmics són recursos o processos dels ecosistemes naturals que ben-
eficien els essers humans. De primeres podríem trobar productes com l’aigua potable 
o processos com la descomposició del rebuig orgànic. Com es veurà més endavant el 
el plànol d’intencions urbanes del projecte, l’aigua i la gestió de residus són dos vaix-
ells insignia de la vall, l’un representat pel torrent entubat (que tindrà el seu capítol) 
i l’altre representat per un deixalleria molt mal colocada dins un teixit residencial en 
alçada, que es convertirà en un punt singular del pla urbanístic proposat.

En el gràfic inferior es mostren es diferents tipus de serveis que els ecosistemes ens 
aporten tals com els Serveis de Recolzament (reciclatge de nutrients, dispersió de 
llavors, producció primària de nutrients, hàbitat per a diferents espècies i conservació 
de la diversitat gnètica), Serveis d’abastament (aliments, cultius, aigua, matèries prim-
eres, minerals, ingredients farmacèutics i industrials i energia), Serveis de Regulació 
(regulació del clima, descomposició de residus i desintoxicació, qualitat d el’aire, 
purificació de l’aigua, polinització de cultius i control de plagues i malalties) i Serveis 
culturals (inspiració, activitats d’esbarjo, turisme i descobriment científic).

Tots aquests serveis tenen una rendibilitat social, cultural, de salut o econòmica 
importants i és qüestió de trobar metodologies amb les quals es puguin aprofitar i 
incloure dins la nostra vida diària en la metròpolis.

 

Park System de Lisboa
Delimitació i connexió de les bosses d’espais 

verds proposats per a Lisboa, seguint l’estratè-
gia de corredors verds urbans

 

Gràfic 15
Anàlisi dels diferents serveis ecosistèmics ben-

eficials per a la vida humana en relació amb 
l’ecosistema pre-existent que ens envolta

 

Gràfic 14
Funcionament dels serveis ecosistèmics 

generals
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Catàleg de biodiversitat animal i vegetal
Una de les vessants més importants dels Serveis Ecosistèmics i de l’existència dels ecosistemes en general 
passa per la protecció de la diversitat genètica i de la biodiversitat. Investigant en els documents oficials del 
Concelho de Lisboa i en diferents recursos on-line (tant GIS com pàgines web) he confeccionat un catàleg de 
biodiversitat animal i vegetal i uns plànols de localització que ens serviran per a poder constatar una de les 
diferents mancances del lloc.

Primerament, cal esmentar la gran biodiversitat que presenta la ciutat de Lisboa. La proximitat al parc natural 
de Monsanto i a l’Estuário do Tejo la converteixen en una Euroregió de la biodiversitat puntera dins el con-
tinent, al nivell del Delta de l’Ebre però amb una diferència importantíssima que la fa destacar per sobre de 
la resta: la gran majoria d’euroregions són excepcionals només en un aspecte de la biodiversitat (només aus, 
només certs tipus de peixos, unes espècies d’arbustos concrets, etc.) mentre que Lisboa té representació de 
tots els grups amb una absència característica. Aquesta absència és la de qualsevol animal més gran que un 
gos.

D’altra banda, podem constatar en aquest plànol i en els gràfics de l’apartat anterior de connectivitat verda 
tant a cota 0 com mitjançant les copes, que tota aquesta biodiversitat es concentra únicament en els dos punts 
esmentats: el parc natural de Monsanto i l’Estuário do Tejo. Això encorseta aquesta virtut en el mateix calaix 
que els metres quadrats d’espai natural de Monsanto: no és gaudible per part de tota la ciutadania i, encara 
pitjor, el Park System de Lisboa no participa d’aquesta biodiversitat, raó per la qual es generen “ghettos” de 
diversitat genètica que no tenen contacte amb la resta d’espais potencialment renaturalitzables de la ciutat.

 

Catàleg animal i vegetal
Descripció de les espècies autòctones de la ciu-
tat de Lisboa

 

Gràfic 16
Paper d ela biodiversitat en el funcionament 

dels Serveis Ecosistèmics
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Beneficis humans de mantenir espais natu-
rals, naturalitzats o renaturalitzats dins les 
aglomeracions urbanes
Com s’ha comentat i s’ha pogut mostrar en els diferents anàlisis dels Serveis Eco-
sistèmics, treure profit d’aquestes estratègies és cabdal en la recerca d’un equilibri 
entre les activitats humanes més bàsiques (transport, treball, lleure) i les necessitats 
medioambientals innegociables d’un punt concret del territori (biodiversitat, conne-
citvitat) amb resultats de benefici per a totes les parts implicades (aigua, aire, ener-
gia, aliments) i proposant canvis en el paradigma econòmic dels entorns més propers 
a la proposta (activitats econòmiques derivades dels serveis ecosistèmics de Monsan-
to com l’ecoturisme, la gestió de residus, etc.)

 

Plànol de biodiversitat animal
Localització d eles diferents espècies animals 

que conformen la biodiversitat de Lisboa. S’ob-
serva l’aglomeració en les dues zones esmenta-

des.

 

Gràfic 17
Previsió de funcionament dels serveis eco-

sistèmics pel 2024

 

Gràfic 17
Previsió de funcionament dels serveis eco-

sistèmics pel 2030

 

Gràfic 18
Previsió de funcionament dels serveis eco-

sistèmics pel 2050
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Plànol de biodiversitat vegetal
Localització de les diferents espècies vegetals 
que conformen la biodiversitat de Lisboa. S’ob-
serva l’aglomeració en el parc de Monsanto
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Comparativa quantitativa de la biodiversitat de 
Lisboa
Un cop constatada de manera absoluta aquesta biodiversitat important pel funcionament dels 
Serveis Ecosistèmics, que beneficien els ciutadans, que permeten un canvi en el paradigma de 
ciutat, activitats econòmiques i movilitat, com “clasificaria aquesta Euroregió en comparació amb 
d’altres?

Hem pres com a referència el número d’espècies diferents per càpita i s’ha reduït al ratio d’una 
espècie per cada 1000 habitants. Prenent aquesta ràtio com a base trobem que proporcionalment 
Lisboa estaria “a la mateixa lliga” d’un Madrid hipotèticament siuat al Delta de l’Ebre, una Londres 
al parc natural dels Everglades de Florida, unaSeúl construïda als prats del parc Yosemite o fins i 
tot 3 ciutats de Guangzhou (l’àrea metropolitana més poblada del món) col·locades al centre de 
l’Amazònia (la regió més biodiversa del planeta). A més a més, com a curiositat he inclòs Barcelona, 
que no arribant a aquesta ratio del 1/1000, hauria de traslladar-se a les grans Planícies dels USA per 
a poder ser comparable a la biodiversitat de Lisboa.

Això dóna un punt de partida molt positiu a la hipòtesi ecològica del projecte donat que es pot 
concloure que tenim la matèria primera suficient com per a generar estratègies basades en aquesta 
biodiversitat.

A nivell general cal comentar la importància del catàleg lisboeta, atès que el 90% de la biodiversitat 
amazònica es conforma d’invertebrats, malgrat comptar amb 200.000 espècies diferents (10% de 
les 2 milions d’espècies mundials). 

En termes absoluts, Lisboa i el seu entorn compta amb 3000 espècies mentres que la mitjana mun-
dial es situaria al voltant de les 1500 (tenint en compte que existeixen ciutats com Singapur, Jakarta, 
Ciutat del Cabo, Rio de Janeiro... que apujen substancialment aquesta mitjana).

Com a dada, Barcelona se situa superant tímidament aquesta mitjana amb 1600 espècies tot i 
comptant el parc natural de Collserola.

 

Gràfic 19
Comparativa gràfica en el si de la ràtio de 1000 

abitants per espècie urbana

 

Gràfic 20
Necessitats en la substitució del terreny imper-

meable per a l’aplicació de les estratègies ambi-
entals necessàries

 

Representació gràfica dels 
1000hab/espècie

-



 

Plànol de connectivitats ecològiques 
principals
Acceptant la vall d’Alcântara com a futur corre-
dor verd i el parc de Monsanto i l’Estuário do 
Tejo com a motors generadors de les estratè-
gies verdes, es trena un pla urbanístic per a la 
barreja d’activitats econòmiques, culturals i de 
movilitat amb els beneficis de la coexistència 
ecosistèmica dels habitants amb el seu entorn
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Anàlisi morfològic i urbanístic de la vall d’Alcântara
Problemàtiques i propostes actuals per a la millora de l’àmbit de projecte, així com de les seves possibilitats 

físiques i orogràfiques



 

Proximitat i inaccessibilitat del parc de Monsanto
Malgrat ésser colindant amb l’àmbit de projecte i l’objecte del dessig del mateix en termes de connexió, Mon-
santo esdevé pràcticament un obstacle, una muralla que guarda al seu interior el premi principal del projecte: 
l’espai natural.

S’han comptabilitzat fins a 29 accessos al mateix, dels quals només 7 estan habilitats per vianants. D’aquests 7 
passos habilitats, dels quals 4 es troben molt apartats de les aglomeracions urbanes i els altres 3 necessiten de 
l’ús de ponts i infraestructures poc accessibles per a persones amb movilitat reduïda.

Dels altres 22 passos, 18 són exclusius d’accés rodat, mentres que 4 serien passos d’ús informal, encara sense 
executar amb potencialitat de poder ser passos accessibles en condicions per a vianants.

Precisament en tot el lateral de l’àmbit del projecte trobem que no hi apareix cap accès al parc, generant un 
gran front de barrera inaccessible d’1,5km de llarg a excepció de la porta 25, que es tractaria d’un gran nus vial 
per a trànsit rodat, inaccessible per a vianants.

 

Plànol de les portes de Monsanto
Reconeixement i catalogació de tots els acces-

sos al parc, on es pot comprovar la inaccessibili-
tat del mateix per a vianants
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Plànol comparatiu de recorreguts
Comparació de recorreguts entre l’estat actu-

al i una possible proposta realista de temps de 
creuament



 

Plànol de relacions urbanes de la vall
Connexions vials, feeroviàries, equipaments 
esportius, espais verds i edificis i equipaments 
d’interès cultural de la vall

 

Plànol de l’àmbit d’actuació
Propostes urbanes i intencions generals a la vall 

d’Alcântara tot tenint en compte les propostes 
del Concelho de Lisboa
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Secció 1
Entre el parc de Monsanto i el Cemitério dos 

Prazeres

 

Secció 2
Entre el camp de futbol de l’Atlêtico Portugal i el 

Cemitério dos Prazeres
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Secció 3
Entre l’antiga cantera del parc de Monsanto i el 

Cemitério dos Prazeres

 

Secció 3
Entre l’inici del futur corredor verd i el parc de 

Monsanto
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Proposta de pla urbanístic per a la vall d’Alcântara
Reconeixement de les pre-existències, aplicació de conclusions i preceptes extrets de l’anàlisi i solució de prob-

lemes derivats de barreres infraestructurals i orogràfiques



State of the art urbà
L’emplaçament adueix una sèrie de problemàtiques molt en relació 
amb les problemàtiques generals de la ciutat de Lisboa i ofereix 
oportunitats molt en la línia de la manera de fer ciutat de la capital 
portuguesa. Analitzem-ho per capítols:

Població
Ens trobem en una situació on conviuen grans peces de massa 
crítica, que generen una petjada important en vorera i una densitat 
considerable en el seu entorn més immediat, però que es troben 
desconnectades les unes de les altres. Això fa que ens trobem en 
una situació “d’illes de població” on els grans edificis d’habitatges 
pràcticament es comporten com a grans transatlàntics emmig de 
l’Atlàntic. La pràctica inexistència de voreres fa també que l’intercan-
vi entre aquestes peces i l’espai públic sigui molt complicat.

Activitat humana
Afegit a aquesta gran desconnexió entre masses crítiques, ens 
trobem una zona pràcticament despullada d’activitat. En els 800 
metres de projecte només trobem alguns locals ocupats dedicats 
a federacions esportives, una capella, una comissaria, un camp de 
futbol sala cobert i petites botigues que només miren a un carrer 
interior entre blocs de l’Avinguda Ceuta. De tota manera, seria rela-
tivament fàcil aconseguir una connexió franca amb els pols d’activ-
itat de Prazeres i Alcântara, nous centres d’activitat de Lisboa i amb 
Campolide, un dels centres neuràlgics de la ciutat.

Peces urbanes
Ens trobem amb peces molt interessants en situació de pràctic 
abandonament, però que podrien donar una altra cara a l’emplaça-
ment. La Fabrica da Polvora, l’escola d’Infermeria de la Creu Roja, 
el Centro Portugês do Alzheimer, el Cemitério dos Prazeres i altres 
peces de menor calat presenten oportunitats reals de renovació i 
podrien constituir motors urbans per la zona.
   

Teixits
Els teixits de l’emplaçament són bàsicament inexistents. Tot s’artic-
ula en base a blocs exempts relativament alineats a un eix vertebra-
dor que és l’Avinguda Ceuta. La resta d’infrateixits que completen la 
vall són de caire informal i espontani a excepció del barri consolidat 
d’Alto Alvito.

Sistemes naturals
El desenvolupament salvatge de la segona meitat del sXX ha es-
capçat els sistemes naturals de la vall d’Alcântara, malgrat haver-la 
deixat en una situació poc ventatjosa de desaprofitament. La pèrdua 
del torrent d’Alcântara, la desconnexió de Monsanto, l’emmural-
lament del Cemitério dos Prazeres i la impermeabilització del sól 
demanen una recuperació ecològica profunda i amb més criteri del 
que es va emprar per a omplir la vall d’infraestructures que avui dia 
resulten exagerades per a l’ús que se-l’s hi dona.
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Intencions de projecte
Veient les grans problemàtiques que presenta el conjunt i les opor-
tunitats que d’altra banda queden amagades en racons del mateix, 
es busquen una sèrie d’estratègies integrals i sistèmiques per acabar 
donant solucions concretes que es puguin extrapolar a altres zones 
de la ciutat, com un catàleg de bones pràctiques de l’espai urbà 
lisboeta:

Població
La principal voluntat del projecte radica en la connexió i trasvalsa-
ment de la massa crítica, donat que és el factor primordial per al 
bon funcionament d ela vall. El gran bloc del barrio de Prazeres ha 
de quedar connectat amb la fons de la vall, l’Avinguda Ceuta ha de 
ser fàcilment trespassable, cal una nova connexió a mitja alçada 
entre l’Avinguda Ceuta i la rua Maria Pia, el tap de la deixalleria ha 
de deixar pas a una nova continuïtat... En definitiva, s’ha de facilitar 
la movilitat tova, ja no només amb l’exterior, sino dins de la pròpia 
intervenció.

Activitat humana
Tota aquetsa massa crítica necessita d’una sèrie de motors 
econòmics que permetin la seva consolidació i facilitin la connexió 
amb altres zones d ela ciutat. Algunes d’aquestes estratègies tenen 
una visió més immediata (una gran peça de supermercat entre dues 
cotes amb connexió rodada), d’altres més sistèmica a nivell metro-
polità (trasllat i potenciació de la deixalleria amb voluntat de comle-
tar el teixit ferroviari) i unes altres a visió de futur i d’escala estatal, 
com el nou campus d’infermeria a la banda Monsanto de l’Avinguda.

Peces urbanes
El reaprofitament de les grans peces és cabdal per a la viabilitat 
del projecte. Només d’aquesta manera es poden justificar accions 
com l’arribada del tramvia, o l’aparició de més massa crítica per a 
la densificació i reactivació econòmica de la vall. L’antiga fàbrica de 
pòlvora es converteix en una biblioteca i laboratori que completen 
el campus portugès d’infermeria, juntament amb un intercanviador 
de cota, mentres que es recupera la torre d’infermeria com a escola 
universitària.
   

Teixits
Cal repensar els teixits més informals i desafavorits, sense canviar 
l’ús ni els usuaris, però sí la seva morfologia i el seu encaix econòmic 
i urbà. és necessària la consolidació dels teixits per a pensar en una 
intervenció que es pugui mantenir en el temps i permeti una expan-
sió sostenible de la ciutat cap als seus límits municipals.

Sistemes naturals
La connexió amb Monsanto és només una de les potes del projecte 
ecosistèmic. Una de les altres és recuperar el Caneiro com a eix 
de biodiversitat, similar al que hem fet a Barcleona amb el Besòs, 
convertint-ho així en una gran columna vertebral d’on pengen totes 
aquestes grans peces (òrgans) i per on circulen les mobilitats dures 
del projecte (trmvia, transport privat, bus) i part de les toves (bici-
cleta). Per aconseguir això, cal transformar la capa més externa del 
sòl, generar permeabilitats i evitar inundacions al fons de la vall 
mitjançant basses de laminació que permetin un aprofitament lògic 
de l’aigua i puguin constituir illes de biodiversitat i de depuració de 
l’aire i l’aigua.
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El “gran plan”
Finalment s’arriba a una proposta que busca ser lògica, científica, 
sostenible, responsable i, si escau, agradable tant per al desenvo-
lupament d’activitats econòmiques i que signifiqui una llavor per a la 
recuperació ecològica que Europa està plantejant per al que queda 
de sXXI:

Població
S’incrementa la massa crítica de dues maneres diferents. Prime-
rament es planteja una peça d’habitatges que vol completar la illa 
superior del centre d’Alzheimer i de l’altra, es completen dues con-
nexions principals per al trasvalsament de població entre la fons de 
la vall i el barri de Prazeres.

Activitat humana
Es planteja una potenciació del campus d’infermeria, que juntament 
amb un reforç del transport públic estructurant proposat i l’aparició 
d’un gran equipament esportiu i econòmic busca l’intercanvi de 
masses crítiques entre les diferents zones de la ciutat.

Peces urbanes
Apareix finalment una gran peça atorgada a la deixalleria i a un 
segon grup d’oficines, que actua com a escut contra les vies fer-
roviàries. A més, dos nous equipaments aprofiten la consolidació del 
barri informal de la llera Oest del torrent per a dotar la vall de noves 
volumetries i motors de moviment.   

Teixits
Es repensa completament el barri informal que parteix de la fàbrica 
de pòlvora tot tenint en compte les infraestructures que el rodejen, 
els nous equipaments que poden ajudar a obrir-lo a la nova realitat 
i les preexistències, de les quals es vol intentar mantenir el gra i el 
caire de poble dins d’una metròpolis urbanitzada però lleugerament 
rural.

Sistemes naturals
Finalment, quasi de manera arqueològica, es reflota el torrent 
d’Alcântara, que dona nom a la vall i es plantegen nous nodes de 
biodiversitat, tant animal com vegetal. 
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Catàleg de peces, 
alçades i sistemes 
urbanístics
Com hem comentat, es tracta d’un projecte fortament basat en les 
peces arquitectòniques i en els fils que les sortegen per a generar 
connexions entre elles.

l’Equipament proposat
Es tracta d’un gran edifici amb tres missions princials. D’una banda, 
dotar la vall d’un equipament esportiu, doant que és una tipologia 
poc present per a la quantitat de gent que hi viu. De l’altre, dotar 
l’emplaçament d’activitat econòmica amb un conjunt d’oficines i 
viver d’startups i finalment, un intercanviador de cota que permeti 
saltar els 10 primers metres de desnivell de la vall.

l’Escola d’Infermeria de la Creu Roja
Una gran torre de 13 plantes que presideix la vall però que es troba 
en les seves hores més baixes. S’opta per la seva reinserció en el 
teixit d’activitats de Lisboa.

Conjunt de l’Antiga Fàbrica de 
Pólvora
Es proposa una recuperació com a complement de l’escola d’infer-
meria a mode de biblioteca i laboratori, alhora que incorpora un in-
tercanviador de cota que permet la connexió franca amb Monsanto.   

Habitatges en alçada i comerços del 
nou carrer proposat
Es proposa un nou edifici d’habitatges en el nou carrer a cota 21 
que permeti una millor gestió de la massa crítica i que mai superi en 
alçada al nou equipament.

La nova deixalleria
Edifici pantalla que a més permet un alliberament d’espai en cota 
carrer i l’aplicació d’una estratègia de generació d’oficines en alçada. 
Actua en part com a teló de fons de la proposta.

Nou equipament de mobilitat
Es planteja com un nou equipament que pugui integrar usos en rel-
ació amb el món estudiantil i amb la nova mobilitat proposada, tant 
com a oficines del tramvia, com a aparcament de bicicletes.

Teixit unifamililiar en filera 
consolidat
Es busca la consolidació del barri informal de la vorera Oest, mit-
jançant la barreja de peces d’equipament i de cases unifamilairs amb 
jardí de PB+2.

Residència d’estudiants d’infermeria
Gran part de l’èxit d ela consolidació del nou barri passa per la inte-
gració d’equipaments i recorreguts que forcin la mobilitat de dins a 
fora del nou teixit per a evitar la marginalització actual.

Basses de laminació i nodes de 
biodiversitat
A més de suposar una estratègia per a evitar la inundabilitat del fons 
de la vall, permet una interconnexió entre les biodiversitats de la 
ciutat i altres parcs com el mateix cementiri.

Passos en planta baixa
Un dels principals problemes de la vall consisteix en la baixa cir-
culació transversal en cota carrer. Es soluciona perforant la planta 
baixa d’un dels edificis més llargs (250m) i eliminant els obstacles 
que presenta en la seva esquena.

La nova secció de carrer
S’amplien les voreres, es reserva la mitjana per a la recuperació del 
torrent, es mantenen dos carrils per banda per a vehicles privats i 
bus, s’afegeixen dos carrils verds de tramvia i apareixen dos carrils 
bicis (un per banda) i dos carrils verds per a vegetació, ombra i ilumi-
nació (un per banda).

El nou “darrere”
Es trasllada la deixalleria per a deixar pas a un nou espai de connexió 
en rampa i un espai de ròtula conformat pel nou supermercat i els 
nous talussos que eviten els grans desnivells directes.

La nova rampa i el nou carrer
Gran part de l’èxit d ela proposta passa per connectar el barri de 
Prazeres (cota 34m) amb el fons de la vall (cota 11m). Ja va ser 
objecte del projecte de cinquè curs amb l’equipament en rampa, del 
que només ha quedat la rampa finalment. És una estratègia capdal 
en tant que articula u ncarrer constant en cota 21m i habilita una 
gran peça d’habitatge netre dues cotes.
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Secció 1
Comparativa de secció de carrer entre estat ac-

tual i proposta
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Secció 2
Comparativa de secció de carrer entre estat ac-

tual i proposta
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Secció 3
Comparativa de secció de carrer entre estat ac-

tual i proposta
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Secció 4
Comparativa de secció de carrer entre estat ac-

tual i proposta
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Axonometria de l’estat 
actual
Vista 3d de les problemàtiques actuals, el que es vol conservar, el 
que es vol potenciar, el que es vol cambiar i el que es vol reinventar.
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Axonometria de la 
proposta
Vista 3d de les solucions, el que s’ha conservat, el que s’ha potenci-
at, el que s’ha canviat i el que s’ha reinventat.
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Maqueta d’estat actual
Vista volumètrica de l’estat actual en maque-

ta, posant especial interès en la topografia i els 
límits principals de l’entorn

 

Maqueta d’estat actual
Vista volumètrica de l’estat actual en maque-

ta, posant especial interès en la topografia i els 
límits principals de l’entorn

 

Maqueta d’estat actual
Vista volumètrica de l’estat actual en maque-

ta, posant especial interès en la topografia i els 
límits principals de l’entorn

 

Maqueta de proposta
Vista volumètrica de la proposta urbanística 
final de la vall posant especial interès en les 

noves peces proposades

 

Maqueta de proposta
Vista volumètrica de la proposta urbanística 
final de la vall posant especial interès en les 

noves peces proposades

 

Maqueta de proposta
Vista volumètrica de la proposta urbanística 
final de la vall posant especial interès en les 

noves peces proposades



Proposta de desenvolupament de 
nou pol d’activitat

Reconeixement de les pre-existències, aplicació de conclusions i preceptes extrets de l’anàlisi i solució de prob-
lemes derivats de barreres infraestructurals i orogràfiques



La Cota 11m
Ens situem a la cota més baixa de tota la vall, des d’on anirem desenvolupant en alçada tota la proposta tant de volums com 
de recorreguts, connexions i vegetació. El projecte para atenció a diferents situacions que van articulant tota la idea d’urban-
ització i diàleg entre edificis del que seria l’estudi urbanístic final del pol d’activitat.

El gimnàs/ Intercanviador de cota
Les sales més grans i els usos més socials, com el bar, regalen una façana de densitats variables i articulen un gran hall de con-
nexió vertical entre la cota 11 i la 21. A més, es genera un “buffer” verd amb el qual es busca trencar la tensió superficial del 
volum i participar d’una transició suau entre l’interior i l’exterior.

Estratègies vegetals
A banda de buscar l’objectiu de permeabilitzar el terreny, s’utilitza la vegetació com a barrera i separador d’usos poc compat-
ibles entre ells. D’una banda actuen com a mampara entre els usos tous de la façana de l’equipament i de l’altra, separen les 
movilitats més ràpides de les més lentes com en el cas del carril bici i el transport privat motoritzat.

El Caneiro com a eix vertebrador
L’antic torrent passa de ser un element invisible i oblidat a convertir-se en la columna vertebral de la nova vall, que intenta 
no repetir els errors que durant 40 anys han malmés l’activitat i la connectivitat de la mateixa. D’aquesta manera, es busca 
evitar inundacions, es protegeix el caneiro de formigó evitant circulacions per sobre i s’acompanya una estratègia de retenció 
d’aigües per laminació amb un exercici vegetal de purificació de l’aire i l’aigüa de la vall.

El tramvia
És el transport estrella del nou Alcântara. Segueix el Caneiro en tot el seu recorregut i va articulant grans peces d’activitat 
mitjançant una movilitat de massa crítica molt superior a l’actual.

El campus mèdic
Amb la rehabilitació de la fàbrica de pòlvora i l’escola d’infermeria, juntament amb un intercanviador de cota i unes residèn-
cies d’estudiants satèlit, es busca la reactivació de la zona mitjançant usos no opcionals, donat que n otothom va al gimnàs ni 
treballa a una oficina d’empreneduria, pero sí moltíssima gent estudia infermeria.

Primera planta dels equipaments
El gimnàs/ Intercanviador de cota
A partir d’aquesta cota, el gimnàs es desconnecta de la realitat que l’envolta i es converteix en un equipament autosuficient, 
que funciona sense necessitat de sortides a l’exterior. Per la seva part, l’intercanviador continua el seu recorregut ràpid fins a 
la cota 21 d’arribada.

Estratègies vegetals
A més de consituir un element vertebrador en planta baixa, la vegetació serveix per a cobrir i donar estabilitat a la multitut de 
talussos que resulten de les operacions de connectivitat i pendents de la vall.

El campus mèdic
En les primeres alçades de la proposta es desenvolupen la majoria d’usos socials del campus, com ara l’articulació de la biblio-
teca, el laboratori de pràctiques acadèmiques, la sal d’actes, les sales d’estudis i l’intercanviador de cota cap a monsanto que 
habilita una plaça triangular a esquenes de la torre d’infermeria.

Transversalitat torre-fàbrica
El gimnàs/ Intercanviador de cota
En aquest punt el gimnàs és on s’acobla amb el volum torre de les oficines d’empreneduria i iguala l’alineació per alçades de la 
zona. Això a més d epermetre la seva estratègia de mirador i de volum tòtem, normalitza l’alçada dels habitatges proposats a 
la seva esquena, dels blocs gegantins d’habitatges que ja són existents a la vall i de l’altíssima torre d’infermeria.

Estratègies vegetals
Com es veu, es generen punts de recollida d’aigua que necessiten d’una activitat vegetal intensa. A més, la vegetació recobreix 
totes les petites i grans inclinacions del terreny per a afiançar la terra i marcar un recorregut viable.

El campus mèdic
Les tres naus de la fàbrica de pòlvora esdevenen un ambient ideal per al desenvolupament de grans programes acadèmics i 
les seves vàries alçades permeten no patir per la manca d’espai, així com l’ús d’un element històric i patrimonial com a ele-
ment important del projecte.

Transversalitat intercanviador-
intercanviador
Com es pot veure, sempre s’ha buscat un pas franc entre banda i banda de la vall. En alguns casos, aquesta s’aconsegueix mit-
jançant un intercanviador-plaça en cota 21 amb un moviment vertical eminentment configurat per ascensors, d’altres vegades 
es busca la senzillesa d’execució amb un gran pas de vianants i d’altres, aprofitant que la diferència de cota no és tan acusada, 
s’utilitzen escales mecàniques cobertes amb una ampliació de la coberta històrica d ela fàbrica de pòlvora.
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La segona planta dels equipaments

El gimnàs/ Intercanviador de cota
A partir d’aquesta cota, el gimnàs es desconnecta de la realitat que l’envolta i es converteix en un equipament autosuficient, 
que funciona sense necessitat de sortides a l’exterior. Per la seva part, l’intercanviador continua el seu recorregut ràpid fins a 
la cota 21 d’arribada.

Estratègies vegetals
En aquesta cota comencen a aparèixer les copes dels arbres més petits, element fonamental per a la connexió entre copes de 
banda a banda de la vall.

El campus mèdic
En les primeres alçades de la proposta es desenvolupen la majoria d’usos socials del campus, com ara l’articulació de la biblio-
teca, el laboratori de pràctiques acadèmiques, la sal d’actes, les sales d’estudis i l’intercanviador de cota cap a monsanto que 
habilita una plaça triangular a esquenes de la torre d’infermeria.

La cota 21 d’arribada

El viver d’empreses/ Intercanviador de cota
A partir d’aquesta cota, el gimnàs es converteix en una torre de quatre plantes que aglutina bona part de l’activitat comercial 
de la nova vall d’Alcântara. D’una banda articula un moviment ròtula en planta baixa cap a l’arribada de l’intercanviador de 
cota. De l’altra habilita un espai únic amb balcó d’arribada dels ascensors des de la cota carrer. Això articula la nova connexió 
entre carrers de la cota 21 i l’enlairament de la rampa peatonal que connectara la cota 21 amb la 34.

 

El campus mèdic
A partir d’aquesta cota es desenvolupa el cos d’aulari de la torre d’infermeria fins a les plantes superiors on 
trobariem l’heliport.

Transversalitat intercanviador-campus

En gran mesura es busca una descongestió de la pastilla que representa la planta baixa de la torre d’infermeria en l’actualitat. 
Això fomenta un foradament que permet el pas longitudinal als habitants dels blocs més llargs de la banda Oest de l’avinguda 
Ceuta.

Transversalitat pistes-Monsanto
Aprofitant un punt de gran alçada en relació a les preexistències, es busca una volumetria més discreta per a desenvolupar 
l’equipament, que no congestioni les vistes des de la cota 21 i permeti respirar una mica  a les alçades mitges d ela vall.
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Primera planta d’oficines

El viver d’empreses/ Intercanviador de cota
Es desenvolupen els usos més habituals del viver d’empreses i s’articula un seguit de jardins verticals que busquen portar l’es-
tratègia vegetal de la vall a totas les dimensions del projecte, inclús el gaudi dels seus usuaris.

 

El campus mèdic
A partir d’aquesta cota es desenvolupa el cos d’aulari de la torre d’infermeria fins a les plantes superiors on 
trobariem l’heliport.

Longitudinalitat Av. Ceuta

Malgrat partir d’una estratègia generalista que intenta donar solucions a tots els problemes amb gestos molt similars, quan 
apropem l’escala del projecte, moltes solucions parteixen de gestos concrets i localitzats. És el cas de l’adaptació al terreny de 
l’equipament, que per un cantó creix i busca referenciar-se amb les preexistències, i per l’altre busca respectar i estirar d’una 
escala de barri que es comença a intuir a la zona. 

Longitudinalitat a l’esquena de 
l’equipament
La voluntat d’arribar de la manera més suau possible a la cota 21 d’arribada de l’edifici i la necessitat de no atapeïr el front de 
la vall amb cornisses innecessàries fan que des de les cotes superiors l’edifici sigui pràcticament invisible pels usuaris de l’espai 
públic proposat.
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Segona planta d’oficines

El viver d’empreses/ Intercanviador de cota
Es desenvolupen els usos més habituals del viver d’empreses i s’articula un seguit de jardins verticals que busquen portar l’es-
tratègia vegetal de la vall a totas les dimensions del projecte, inclús el gaudi dels seus usuaris.

 

El campus mèdic
A partir d’aquesta cota es desenvolupa el cos d’aulari de la torre d’infermeria fins a les plantes superiors on 
trobariem l’heliport.

Longitudinalitat nou carrer proposat

Es busca el recorregut més suau possible entre les dues grans peces d’habitatge que es desenvolupen en aquesta cota. A més 
es planteja la recuperació de l’equipament proposat durant el curs de 5è del Taller Temàtic i readaptar-lo en un Parc de Bomb-
ers, per diferents raons. Una és la seva obligatorietat d’ús, que, juntament amb l’universitat i el supermercat, afiancen una 
utilització passiva i perpètua de la zona. Laltra és la llunyania i connectivitat amb altres parcs de bombers de la ciutat.

Longitudinalitat amb Prazeres

Finalment s’aconsegueix connectar els dos barris d’una manera suau i molt més curta que l’existent, que, a més, posa en risc 
la integritat física dels ciutadans. Això permet a més l’aparició d’un equipament sota rampa del qual ja hem parlat en la secció 
anterior.
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Tercera planta d’oficines

El viver d’empreses/ Intercanviador de cota
Es desenvolupen els usos més habituals del viver d’empreses i s’articula un seguit de jardins verticals que busquen portar l’es-
tratègia vegetal de la vall a totas les dimensions del projecte, inclús el gaudi dels seus usuaris.

 

El campus mèdic
A partir d’aquesta cota es desenvolupa el cos d’aulari de la torre d’infermeria fins a les plantes superiors on 
trobariem l’heliport.

Coberta verda i mirador sobre Ceuta

El viver d’empreses/ Intercanviador de cota
Finalment s’arriba a la planta mirador de l’equipament, que busca superar lleugerament tota la resta de volums d ela vall per 
mirar de puntetes sobre l’avinguda Ceuta i entreveure el pont sobre el Tejo.

 

El campus mèdic
A partir d’aquesta cota es desenvolupa el cos d’aulari de la torre d’infermeria fins a les plantes superiors on 
trobariem l’heliport.

Axonometria de proposta del pol 
d’activitat
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Fonamentacions i canalitzacions

Ha sigut important buscar un equilibri entre terrenys permeables i terrenys impermeables tenint en compte la dificultat de 
voler recuperar el Caneiro d’Alcântara com a eix vertebrador del barri. D’altra banda ha sigut important fer una investigació 
estructural de la torre d’infermeria per a poder possibilitar les diferents propostes d’articulació de la seva planta baixa i la seva 
relació amb l’espai públic existent i proposat.

Cobertes i ombres

S’ha buscat generar una certa porositat volumètrica a l’hora de proposar donat el monolitisme existent a la vall. En alguna de 
les fotografies generades per satèl·lit utilitzades a l’apartat del gran plan es pot observar com les ombres de la vall es mengen 
l’assoleiament durant llargues èpoques de l’any. És necessari ser conscients d’aquestes situacions i intentar jugar amb les man-
cances lumíniques de l’entorn del projecte.

 

Vista sobre el pol d’activitat
On es mostra la nova secció de carrer mirant 

cap al Sud de l’avinguda

 

Vista sobre el pol d’activitat
On es mostra la nova configuració de vorera 

amb franges vegetals incorporades a un carril 
bici longitudinal

 

Vista sobre el pol d’activitat
On es mostra la configuració de l’arribada de 

l’intercanviador de cota a la cota 21 de projecte

 

Vista sobre el pol d’activitat
On es mostra l’arribada de la rampa cívica des 

del darrere de l’equipament i tangencial a les 
peces existents d’habitatge
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Proposta d’equipament esportiu i terciari per al 
nou pol d’activitat

Disseny programàtic dins el marc de l’estructura plantejada a l’apartat anterior per a l’ús de pistes esportives, 
sales de gimnàs i oficines per a startups



Planta baixa del gimnàs

A la mateixa cota de carrer es desenvolupa tota la longitud del programa del gimnàs a dues profunditats diferents. D’una 
banda, apareix un volum molt més profund que aglutina els usos més complicats a nivell tècnic, com el bar i la piscina. L’al-
tre volum més fi i allargat acull les pistes com a triples espais lliures. Les dues bandes de l’equipament queden separades pel 
volum de l’intercanviador de cota, que en aquest cas agafa la profunditat de les pistes com a referència, mentres que es plant-
eja a la seva esquena i com a volum que afavoreix les circulacions un espai semi exterior.

En aquesta planta es desenvolupen les activitats a l’aire lliure a mode de pista de cursa recta i plateas de gimnàstica en 
màquines outdoor sobre unes graderies. Aquesta iniciativa neix principalment de la necessitat de reduir l’impacte del mur de 
contenció que arriba als 10 metres d’alçada en alguns punts. D’altra banda, aquesta alçada es reaprofita com a rocòdrom en la 
unió entre l’espai semi-exterior i el volum piscina.

A nivell tècnic, totes les sales de càrrega tècnica elevada se situen en una franja central de 3’75m d’amplada a mode d’espina 
dorsal que porta totes les instalacions de banda a banda de l’edifici i habilita una passarel·la que va donant recorregut a totes 
les plantes. 

 

Alçat oest
Alçat principal que acompanya a l’Avinguda 

Ceuta, desprovist de vegetació per a una millor 
visualització

 

Alçat nord
Alçat nord, tallat per la pujada aterrassada es-

glaonada
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Primera planta del gimnàs

Així com al nivell anterior de la piscina només podíem veure el vas de registre, en aquest es desenvolupen tots els usos humits 
de la mateixa. A més, a la coberta de l’espai intermig es desenvolupa una sortida natural a peu pla de la piscina interior a 
mode de terrassa. 

Al volum principal el bar queda com a element en doble alçada, permetent un desenvolupament més alliberat del volum de la 
cuina.  La passarel·la habilita el recorregut dels vestidors en planta primera per a separar els peus bruts dels peus mullats. L’in-
tercanviador de cota va quedant com a element vertical vertebrador de múltiples alçades lliures que funciona com a llanterna 
per a l’espai interior del gimnàs i com a connexió visual entre el pati interior i el carrer.

Al volum de pistes es desenvolupen tot un seguit de sales inscrites dins la frnaja tècnica.

 

Secció pati-piscina
Tall longitudinal que mostra l’interior de les ofi-
cines sobre la piscina i la relació d’aquesta amb 

la zona de fitness outdoor així com la façana 
interior de les pistes

 

Secció torre
Tall transversal pel punt més complicat del pro-

jecte. És on es mostra la total mixticitat d’usos a 
excepció de l’intercanviador de cota
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Segona planta del gimnàs

Tot i ser la planta més buida de l’equipament, és la que permet el millor funcionament de l’edifici, donat que aglutina la 
majoria dels seus usuaris a la gran sala de peses i permet la circulació de les instal·lacions sota el seu forjat. Permet a més la 
connexió elèctrica de les pistes esportives i constitueix l’últim tram de passarel·la entre volums.

 

Secció rocòdrom-grades
Vista contrària a la del tall longitudinal anterior 

on es mostra el desenvolupament paisatgístic 
de les graderies de la pista de cursa llisa

 

Secció piscina-intercanviador
Tall transversal pel gran hall públic que deixa 

entreveure la piscina de l’equipament.
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Planta baixa del viver d’empreses

Justament a la cota de contacte amb el carrer proposat superior, s’articula el naixement del volum d’oficines i s’acaba de 
concretar l’arribada de l’intercanviador de cota al nivell final del seu recorregut. Per a solucionar tots aquest imputs que a més 
van afegits a totes les connexions urbanes que s’analitzen al capítol anterior, s’ha disposat de diferents estratègies.

D’una banda, s’ha optat per definir l’intercanviador com a un espai únic balconat semi exterior que es pot tancar per les nits 
sota coberta. D’altra banda s’ha intentat que la planta baixa de le soficines ocupés el mínim espai possible tot permetent un 
gest còmode per a la circulació de vianants, deixant molt clar on acaba l’espai públic i comença l’espai privat de la terrassa de 
la sala de reunions.

He optat en aquest nivell i en tota la resta de plantes d’oficines per seguir exactament el mateix esquema projectual que al 
gimnàs.

 

Alçat est
Tall longitudinal per la pujada entre cotes inter-

mitges que revela l’alçat est del cos d’oficines

 

Secció intercanviador de cota
Tall Transversal per l’arribada de l’intercan-

viador que explica el cobert del pati i la triple 
alçada de la passarel·la de connexió entre 

volums
[Proposta de desenvolupament 

d’equipament esportiu] 45



Primera planta del viver d’empreses

Es planteja un espai dividit asimètricament per l’espina tècnica de lavabos, escales i pas d’instal·lacions. Això permet l’artic-
ulació de dos espais principals de treball: una zona de grans empreses amb un espai semi exterior a est i un espai de petites 
empreses que a canvi són recompensades per un jardí vertical que permet un engrandiment visual de les oficines i un gaudi 
físic d’un tast de la natura que es desenvolupa a la cota carrer durant els moments de descans.

Les estratègies ambientals hansigut molt importants per a definir les façanes, cosa que ha condicionat molt l’articulació del 
projecte donats els gruixos que algunes d’aquetses estratègies requerien.

 

Secció longitudinal principal
Tall longitudinal total on s’explica el jardí verti-

cal frontalment.

 

Secció sala de boxa
Tall transversal pel volum de les pistes

 

Secció pista de raqueta
Tall transversal pel volum de les pistes

[Proposta de desenvolupament 
d’equipament esportiu] 46



Segona planta del viver d’empreses

Es planteja un espai dividit asimètricament per l’espina tècnica de lavabos, escales i pas d’instal·lacions. Això permet l’artic-
ulació de dos espais principals de treball: una zona de grans empreses amb un espai semi exterior a est i un espai de petites 
empreses que a canvi són recompensades per un jardí vertical que permet un engrandiment visual de les oficines i un gaudi 
físic d’un tast de la natura que es desenvolupa a la cota carrer durant els moments de descans.

Les estratègies ambientals hansigut molt importants per a definir les façanes, cosa que ha condicionat molt l’articulació del 
projecte donats els gruixos que algunes d’aquetses estratègies requerien.

 

Alçat sud
Alçat pel punt de menys alçada de l’edifici on 

es veu la pujada tangencial al fons cap al voum 
més alt del projecte

 

Alçat sud
Alçat pel punt de menys alçada de l’edifici on 

es veu la pujada tangencial al fons cap al voum 
més alt del projecte

 

Alçat sud
Alçat pel punt de menys alçada de l’edifici on 

es veu la pujada tangencial al fons cap al voum 
més alt del projecte

[Proposta de desenvolupament 
d’equipament esportiu] 47



Tercera planta del viver d’empreses

Es planteja un espai dividit asimètricament per l’espina tècnica de lavabos, escales i pas d’instal·lacions. Això permet l’artic-
ulació de dos espais principals de treball: una zona de grans empreses amb un espai semi exterior a est i un espai de petites 
empreses que a canvi són recompensades per un jardí vertical que permet un engrandiment visual de les oficines i un gaudi 
físic d’un tast de la natura que es desenvolupa a la cota carrer durant els moments de descans.

Les estratègies ambientals hansigut molt importants per a definir les façanes, cosa que ha condicionat molt l’articulació del 
projecte donats els gruixos que algunes d’aquetses estratègies requerien.

 

Diagrama de recorreguts
Explicació gràfica dels recorreguts utilitzats pels 

diferents tipus d’usuaris del projecte

[Proposta de desenvolupament 
d’equipament esportiu] 48



Planta mirador i refugi d’insectes

Es planteja un espai de gaudi que treu el nas sobre els enormes edificis que envolten el gimnàs per a poder mirar sobre el 
pont del Tajo i a l’altra banda de la vall sense la necessitat de creuar-la. Es planteja un espai bessó al balcó de l’intercanviador 
de cota i a la terrassa de la sala de reunions, però en aquest cas d’ús públic a través dels ascensors del volum d’oficines.

D’altra banda es permet un espai vegetal que fa les vegades de coberta verda mitjançant la qual es potencies certes estratè-
gies ambientals no només del projecte d’edifici sino també del projecte a nivell urbà, donat que s’intenta donar una resposta a 
la necessitat de les espècies d’insectes voladors de poder trobar un punt de descans en els seus creuaments de la vall.

[Proposta de desenvolupament 
d’equipament esportiu] 49

Axonomètrica desmuntada de totes les 
peces de l’equipament

És important mostrar totes les parts d’un projecte amb unes intencions tan clares però amb una execució tan complicada. La 
barreja d’usos no sempre ha estat fàcil de gestionar, però sempre ha guanyat la decissió més simple i més clara de totes.



Planta de cobertes

Es busca anar desmaterialitzant el volum en alçada mentres es generen estratègies per a trobar zones d’ombres que permetin 
un ús més agradable dels espais més exposats del projecte.

[Proposta de desenvolupament 
d’equipament esportiu] 50



Funcionament de les connexions verticals

La mixticitat d’usos que planteja el programa del projecte obliga a pensar la manera d’evitar que els fins a tres edificis que 
conformen el volum comparteixin nuclis verticals, donat que podrien suposar no només un problema tècnic sino també un 
perill per a la integritat dels usuaris dels equipaments.

[Proposta de desenvolupament 
d’equipament esportiu] 51



Proposta de solució estructural per 
a l’equipament esportiu a desenvolupar

Ressolució estructural de la volumetria mitjançant dues estructures, una principal en formigó prefabricat i una 
secundària metàlica



Càlcul estructural  
de l’equipament
La definició de l’estructura del projecte passa per la 
serielització del muntatge de l’edifici amb elements 
principalment prefabricats sempre que sigui possible. 
D’aquesta manera s’aconsegueix un control d’obra molt 
més exaustiu i una facilitat de càlcul i execució superiors 
als mètodes tradicionals in situ, a la vegada que s’opta 
així per un mètode més respectuós amb el medi ambi-
ent tot seguint la tònica del projecte en general.

El primer pas del predimensionat va partir de la definició 
i zonificació de l’edifici per usos i necessitats estructur-
als de càrregues. Així trobem les següents tres zones 
principals:

Zonificació
La Torre
Conformada per totes les estances i volumetries ref-
erents a les tres primeres plantes de gimnàs, la planta 
baixa de l’edifici d’oficines i viver d’empreses i la coberta 
dedicada a la recuperació de les abelles a la vall d’Alcân-
tara i Monsanto.

La Nau
Dedicada exclusivament a allotjar els grans ambients 
esportius de caire més diàfan amb necessitats de grans 
llums i poques plantes.

L’intercanviador de cota
Com a element amb una estructura més lliure, donades 
les seves característiques connectives i la seva tipología 
de caixa d’escales-pati amb nuclis verticals.

Altres elements
Altres elements estructurals que necessiten d’un disseny 
basat en càlcul, però que no tenen la suficient entitat 
com per a ésser considerats tipologies pròpies dins el 
projecte. 

1

2

3

4

1

2

3

4

Aparició de juntes de dilatació entre tipologies per a evitar sobrecàrregues 
i transmissió de moments.

7

Forjats
D’altra banda, aquesta classificació correspon principal-
ment a una divisió per usos, amb unes càrregues carac-
terístiques que defineixen una sèrie de 7 forjats diferen-
ciats per a les 7 situacions horitzontals que apareixen a 
tot el projecte, a saber:

Forjat general a passadissos i sales
En aquest cas, la utilització d’aquest forjat té dedicació 
exclusiva a l’ús esportiu i de gimnàs, motiu pel qual 
haurà de suportar càrregues de l’ordre de:

Càrrega uniforme: 5kN/m²
Càrrega concentrada: 7kN/m²

Lluernaris
Els lluernaris tindran la funció d’oferir un iluminació 
suau a tots aquells punts on la intensitat d ela mateixa 
pugui constituir un problema per a la pràctica d’activ-
itats esportives o on per raons de seguretat i estètica, 
calgui remarcar un espai lumínicament, com és el cas de 
l’intercanviador de cota.

Càrrega uniforme: 1kN/m²
Càrrega concentrada: 2kN/m²

Coberta plana - terrassa
Utilitzat com a coberta intermitja a cota 21 de la zona 
torre, situat sobre una de les sales grans de l’equipa-
ment esportiu i actuant com a terrassa per a la sala de 
reunions del viver d’empreses de la planta baixa a la 
cota abans esmenada.

Càrrega uniforme: 3kN/m²
Càrrega concentrada: 4kN/m²

Coberta plana - verda
Coberta dedicada a la recuperació d’abelles polinitza-
dores com a estratègia ambiental general del projecte 
de “Porta a Monsanto”. Accessible tant per al manten-
iments dels ruscs com per a la realització d’activitats 
informatives i culturals.

Càrrega uniforme: 3kN/m²
Càrrega concentrada: 4kN/m²

1

2

3

4

5

6

Coberta plana - plaques solars
Coberta esclusiva de la franja tècnica longitudinal de 
l’equipament, amb dedicació a la producció d’energia, 
en el marc de l’estratègia ambiental projectual. Només 
accessible per a funcions de manteniment.

Càrrega uniforme: 1kN/m²
Cèrrega concentrada: 2kN/m²

Forjat sota piscina
Forjat necessari per a recollir el vas de registre de la 
piscina i separar-lo del terreny.

Càrrega uniforme: 5kN/m²
Càrrega concentrada: 7kN/m²

Forjat dedicat a oficines
Forjat exclusiu de les 4 darreres plantes de l’edifici torre 
i dedicat a l’ús empresarial en funció d’oficines i re-
unions amb aspirants a financiació d’empreses.

Càrrega uniforme: 3kN/m²
Càrrega concentrada: 4kN/m²

A nivell de càlcul, llavors, podríem parlar de tres grans 
grups de forjats: el format pels forjats 3, 4 i 7, el format 
per l’1 i el 6 i, finalment, el format pels forjats 2 i 5.
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1

1

1
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7
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Càlcul de forjats

Llums constants de 7,5m
Pes propi: 3kN/m²
Pes paviments: 1kN/m²
Pes envans: 1kN/m²
Sobrecàrrega: 5kN/m²
Total: 10kN/m²

Això comporta escollir una placa alveolar de 30cm de 
cantell més una capa de compressió de 10cm de gruix.

Llums constants de 7,5m
Pes propi: 3kN/m²
Pes paviments: 1kN/m²
Pes envans: 1kN/m²
Sobrecàrrega: 3kN/m²
Total: 8kN/m²

Això comporta escollir una placa alveolar de 30cm de 
cantell més una capa de compressió de 8cm de gruix.

1 1 6

1,6 forjats 
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Llums constants de 7,5m
Pes propi: 3kN/m²
Gravilla: 1kN/m²
Plaques solars: 1kN/m²
Sobrecàrrega: 1kN/m²
Total: 6kN/m²

Això comporta escollir una placa alveolar de 25cm de 
cantell més una capa de compressió de 5cm de gruix.

Llums constants de 2,5m
Pes propi: (el del formigó H25) 2,5kN/m²
Pes per peça: 1185kg

Es tracta d’un element dissenyat especialment per al 
projecte, amb la funció de generar obertures de llum a 
les zones que ho necessitin.

2 5
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Càlculs Jàsseres

Llums constants de 11m

Això comporta escollir una jàssera prefabricada de 1m 
de cantell, donat que hauria de complir no només amb 
la llum sino també amb les càrregues proposades pel 
fabricant.

Llums constants de 12,5m

Tenint en compta el resultat anterior i l’esmenat a la 
taula del fabricant, hauríem d’anar a buscar un cantell 
de 1,15m.

1 1 6

ATRIBUTARIA = (L1
2 + L2

2 ) = (7,5
2 + 11

2 ) = 9,25 m 

 
𝑞𝑞 =  10 𝐾𝐾𝐾𝐾

𝑚𝑚2 · 9,25 m = 92,5 𝑚𝑚𝐾𝐾 

 

𝑀𝑀₁ =  𝑞𝑞 · 𝐿𝐿2

12 =  92,5 𝐾𝐾𝐾𝐾/𝑚𝑚² · (11𝑚𝑚)²
12 = 932,71 𝑚𝑚𝐾𝐾𝐾𝐾 

 
932,71

3 = 310,9 𝑚𝑚𝐾𝐾𝐾𝐾 

 
𝑀𝑀₂ =  932,71 − 310,9 = 621,81 𝑚𝑚𝐾𝐾𝐾𝐾 
 

𝑀𝑀𝑀𝑀 =  𝑞𝑞𝐿𝐿²
8 − 𝑀𝑀1

2 − 𝑀𝑀2

2 =  
92,5 𝐾𝐾𝐾𝐾

𝑚𝑚2 · (11𝑚𝑚)2

8 −
(932,71 + 621,81)

2 = 622,60 𝑚𝑚𝐾𝐾𝐾𝐾 

 
Mk = 310,9 m; Md = Mk · ɣq = 310,9 mKN · 1,5; B = 40cm = 400mm; W = 0,25 
 

𝑑𝑑 =  √ 𝑀𝑀𝑀𝑀 ·  Ɣ𝑞𝑞
0,8 · 𝑏𝑏 · 𝑤𝑤 · 𝑓𝑓𝑀𝑀𝑑𝑑 = √ 310,9 · 1,5 · 10⁶ 

0,8 · 0,25 · 400 · 25/1,5 = 600,71 mm ≃ 𝟔𝟔𝟎𝟎 𝒄𝒄𝒄𝒄 

 

h = d + c (≃ 5𝑀𝑀𝑚𝑚) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Llums constants de 3,5m

Això comporta escollir una jàssera prefabricada de 0,50 
m de cantell, donat que és la mida mínima oferida pel 
fabricant.

Llums constants de 11m

Escollirem la de 0,65m donat que és la millor opció per a 
salvar 11m de llum i 40kN/m de càrrega.

1 1

2 2

1 1 6

6

ATRIBUTARIA = (L1
2 + L2

2 ) = (7,5
2 + 3,5

2 ) = 5,50 m 

 
𝑞𝑞 =  10 𝐾𝐾𝐾𝐾

𝑚𝑚2 · 5,50 m = 55,0 𝑚𝑚𝐾𝐾 

 

𝑀𝑀₁ =  𝑞𝑞 · 𝐿𝐿2

12 =  55,0 𝐾𝐾𝐾𝐾/𝑚𝑚² · (3,5𝑚𝑚)²
12 = 63,87 𝑚𝑚𝐾𝐾𝐾𝐾 

 
63,87

3 = 21,30 𝑚𝑚𝐾𝐾𝐾𝐾 

 
𝑀𝑀₂ =  63,87 − 21,30 = 31,50 𝑚𝑚𝐾𝐾𝐾𝐾 
 
 
Mk = 31,50 m; Md = Mk · ɣq = 31,50 mKN · 1,5; B = 40cm = 400mm; W = 0,25 
 

𝑑𝑑 =  √ 𝑀𝑀𝑀𝑀 ·  Ɣ𝑞𝑞
0,8 · 𝑏𝑏 · 𝑤𝑤 · 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑑𝑑 = √ 31,50 · 1,5 · 10⁶ 

0,8 · 0,25 · 400 · 25/1,5 = 200,52 mm ≃ 2𝟎𝟎 𝒄𝒄𝒄𝒄 

 

h = d + c (≃ 5𝑓𝑓𝑚𝑚) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATRIBUTARIA = (L1
2 + L2

2 ) = (7,5
2 + 11

2 ) = 9,25 m 

 
𝑞𝑞 =  4 𝐾𝐾𝐾𝐾

𝑚𝑚2 · 9,25 m = 37 𝑚𝑚𝐾𝐾 

 

𝑀𝑀₁ =  𝑞𝑞 · 𝐿𝐿2

12 =  37 𝐾𝐾𝐾𝐾/𝑚𝑚² · (11𝑚𝑚)²
12 = 373,1 𝑚𝑚𝐾𝐾𝐾𝐾 

 
373,1

3 = 124,36 𝑚𝑚𝐾𝐾𝐾𝐾 

 
𝑀𝑀₂ =  373,1 − 124,36 = 248,74 𝑚𝑚𝐾𝐾𝐾𝐾 
 

𝑀𝑀𝑀𝑀 =  𝑞𝑞𝐿𝐿²
8 − 𝑀𝑀1

2 − 𝑀𝑀2

2 =  
37 𝐾𝐾𝐾𝐾

𝑚𝑚2 · (11𝑚𝑚)2

8 −
(373,1 + 124,36)

2 = 310,90 𝑚𝑚𝐾𝐾𝐾𝐾 

 
Mk = 124,36 m; Md = Mk · ɣq = 124,36 mKN · 1,5; B = 40cm = 400mm; W = 0,25 
 

𝑑𝑑 =  √ 𝑀𝑀𝑀𝑀 ·  Ɣ𝑞𝑞
0,8 · 𝑏𝑏 · 𝑤𝑤 · 𝑓𝑓𝑀𝑀𝑑𝑑 = √ 124,36 · 1,5 · 10⁶ 

0,8 · 0,25 · 400 · 25/1,5 = 400 mm ≃ 𝟒𝟒𝟎𝟎 𝒄𝒄𝒄𝒄 

 

h = d + c (≃ 5𝑀𝑀𝑚𝑚) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Llums constants de 11m

Això comporta escollir una jàssera prefabricada de 0,90 
m de cantell, donat que hauria de complir no només 
amb la llum sino també amb les càrregues proposades 
pel fabricant.

Llums constants de 12,5m

Tenint en compta el resultat anterior i l’esmenat a la 
taula del fabricant, hauríem d’anar a buscar un cantell 
de 1,15m.

1 3 4

ATRIBUTARIA = (L1
2 + L2

2 ) = (7,5
2 + 11

2 ) = 9,25 m 

 
𝑞𝑞 =  8 𝐾𝐾𝐾𝐾

𝑚𝑚2 · 9,25 m = 74,0 𝑚𝑚𝐾𝐾 

 

𝑀𝑀₁ =  𝑞𝑞 · 𝐿𝐿2

12 =  74,0 𝐾𝐾𝐾𝐾/𝑚𝑚² · (11𝑚𝑚)²
12 = 746,2 𝑚𝑚𝐾𝐾𝐾𝐾 

 
746,2

3 = 250 𝑚𝑚𝐾𝐾𝐾𝐾 

 
𝑀𝑀₂ =  750 − 250 = 500 𝑚𝑚𝐾𝐾𝐾𝐾 
 

𝑀𝑀𝑀𝑀 =  𝑞𝑞𝐿𝐿²
8 − 𝑀𝑀1

2 − 𝑀𝑀2

2 =  
74 𝐾𝐾𝐾𝐾

𝑚𝑚2 · (11𝑚𝑚)2

8 −
(750 + 500)

2 = 500 𝑚𝑚𝐾𝐾𝐾𝐾 

 
Mk = 250 m; Md = Mk · ɣq = 250 mKN · 1,5; B = 40cm = 400mm; W = 0,25 
 

𝑑𝑑 =  √ 𝑀𝑀𝑀𝑀 ·  Ɣ𝑞𝑞
0,8 · 𝑏𝑏 · 𝑤𝑤 · 𝑓𝑓𝑀𝑀𝑑𝑑 = √ 250 · 1,5 · 10⁶ 

0,8 · 0,25 · 400 · 25/1,5 = 530,23 mm ≃ 𝟔𝟔𝟎𝟎 𝒄𝒄𝒄𝒄 

 

h = d + c (≃ 5𝑀𝑀𝑚𝑚) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Llums constants de 3,5m

Donada la poca exigència mecànica d’aquesta jàssera, 
escollirem la mínima possible de les oferides pel fabri-
cant.
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Llums constants de 9,5m, jàsseres 1 i 4

Això comporta escollir una jàssera prefabricada de 0,75 
m de cantell, donat que hauria de complir no només 
amb la llum sino també amb les càrregues proposades 
pel fabricant. A més estaria orientada en el sentit contra-
ri als mòduls 1 i 2 d’estrcutura general.

Llums constants de 9,5m, jàsseres 2 i 3

Això comporta escollir una jàssera prefabricada de 0,90 
m de cantell, donat que hauria de complir no només 
amb la llum sino també amb les càrregues proposades 
pel fabricant. A més estaria orientada en el sentit contra-
ri als mòduls 1 i 2 d’estrcutura general.

3 3

ATRIBUTARIA = (L1
2 + L2

2 ) = (9,5
2 + 4

2) = 6,75 m 

 
𝑞𝑞 =  8 𝐾𝐾𝐾𝐾

𝑚𝑚2 · 6,75 m = 54,0 𝑚𝑚𝐾𝐾 

 

𝑀𝑀₁ =  𝑞𝑞 · 𝐿𝐿2

12 =  54,0 𝐾𝐾𝐾𝐾/𝑚𝑚² · (9,5𝑚𝑚)²
12 = 406,13 𝑚𝑚𝐾𝐾𝐾𝐾 

 
 

𝑑𝑑 =  √ 𝑀𝑀𝑀𝑀 ·  Ɣ𝑞𝑞
0,8 · 𝑏𝑏 · 𝑤𝑤 · 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑑𝑑 = √ 406,13 · 1,5 · 10⁶ 

0,8 · 0,25 · 400 · 25/1,5 = 740,71 mm ≃ 𝟕𝟕𝟕𝟕 𝒄𝒄𝒄𝒄 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Llums constants de 9,5m, jàssera 5 (hueco)

Això comporta escollir una jàssera prefabricada de 0,65 
m de cantell, donat que hauria de complir no només 
amb la llum sino també amb les càrregues proposades 
pel fabricant. A més estaria orientada en el sentit contra-
ri als mòduls 1 i 2 d’estrcutura general.

3

3 3

ATRIBUTARIA = (L1
2 + L2

2 ) = (9,5
2 + 6

2) = 7,75 m 

 
𝑞𝑞 =  8 𝐾𝐾𝐾𝐾

𝑚𝑚2 · 7,75 m = 62,0 𝑚𝑚𝐾𝐾 

 

𝑀𝑀₁ =  𝑞𝑞 · 𝐿𝐿2

12 =  62,0 𝐾𝐾𝐾𝐾/𝑚𝑚² · (9,5𝑚𝑚)²
12 = 466,13 𝑚𝑚𝐾𝐾𝐾𝐾 

 
 

𝑑𝑑 =  √ 𝑀𝑀𝑀𝑀 ·  Ɣ𝑞𝑞
0,8 · 𝑏𝑏 · 𝑤𝑤 · 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑑𝑑 = √ 466,13 · 1,5 · 10⁶ 

0,8 · 0,25 · 400 · 25/1,5 = 770,90 mm ≃ 𝟗𝟗𝟗𝟗 𝒄𝒄𝒄𝒄 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATRIBUTARIA = (L1
2 + L2

2 ) = (9,5
2 + 3,5

2 ) = 6,75 m 

 
𝑞𝑞 =  4 𝐾𝐾𝐾𝐾

𝑚𝑚2 · 6,75 m = 27,0 𝑚𝑚𝐾𝐾 

 

𝑀𝑀₁ =  𝑞𝑞 · 𝐿𝐿2

12 =  27,0 𝐾𝐾𝐾𝐾/𝑚𝑚² · (9,5𝑚𝑚)²
12 = 225,13 𝑚𝑚𝐾𝐾𝐾𝐾 

 
 

𝑑𝑑 =  √ 𝑀𝑀𝑀𝑀 ·  Ɣ𝑞𝑞
0,8 · 𝑏𝑏 · 𝑤𝑤 · 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑑𝑑 = √ 225,13 · 1,5 · 10⁶ 

0,8 · 0,25 · 400 · 25/1,5 = 340,90 mm ≃ 𝟓𝟓𝟎𝟎 𝒄𝒄𝒄𝒄 
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Càlculs Pilars per Axials

Pilars de 7 plantes (interior Torre)

1

ATRIBUTARIA= (L1
2 + L2

2 ) · (L3
2 + L4

2 )  = (11
2 + 3,5

2 ) · (7,5
2 + 7,5

2 ) = 54,4m2 
 
N = AT · Qs + Qp 
 
Coberta: 
- Qs = 8 kN/m2  

Nplanta= 8kN/m2 · 54,4m2 = 435 kN  
Nacumulat= Nplanta= 435 kN  

 
Planta Oficines 3: 
- Qs = 8 kN/m2 

Nplanta= 8kN/m2 · 54,4m2 = 435 kN  
 Nacumulat= Nplanta+ Ncoberta = 870 kN 
 

Planta Oficines 2: 
- Qs = 8 kN/m2 

Nplanta= 8kN/m2 · 54,4m2 = 435 kN  
 Nacumulat= Nplantes+ Ncoberta = 1305 kN 
 

Planta Oficines 1: 
- Qs = 8 kN/m2 

Nplanta= 8kN/m2 · 54,4m2 = 435 kN  
 Nacumulat= Nplantes+ Ncoberta = 1740 kN 
 

Planta Oficines PB: 
- Qs = 8 kN/m2 

Nplanta= 8 kN/m2 · 54,4 m2 = 435 kN  
 Nacumulat= Nplantes+ Ncoberta = 2175 kN 
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Pilars de 3 plantes (Interior pistes)

2

ATRIBUTARIA= (L1
2 + L2

2 ) · (L3
2 + L4

2 )  = (11
2 + 3,5

2 ) · (7,5
2 + 7,5

2 ) = 54,4m2 
 
N = AT · Qs + Qp 
 
Coberta: 
- Qs = 4 kN/m2  

Nplanta= 4kN/m2 · 54,4m2 = 215 kN  
Nacumulat= Nplanta= 215 kN  

 

Planta GYM P2: 
- Qs = 10 kN/m2 

Nplanta= 10 kN/m2 · 54,4m2 = 544 kN  
 Nacumulat= Nplantes+ Ncoberta = 759 kN 
 

Planta GYM P1: 
- Qs = 10 kN/m2 

Nplanta= 10 kN/m2 · 54,4 m2 = 544 kN  
 Nacumulat= Nplantes+ Ncoberta = 1303 kN 
 

Planta GYM PB: 
- Qs = 10 kN/m2 

Nplanta= 10 kN/m2 · 54,4 m2 = 544 kN  
 Nacumulat= Nplantes+ Ncoberta = 1847 kN 
 

Ac = 
Nd

σc (1+ ω)
= 

1847·1,5·10³
25
1,5·(1+0) 

= 166230 mm2 = 1662,30  cm2 

Secció: 40 cm x h = 1662,30 cm² → h = 42 cm → secció mínima 40x45cm. 

Planta GYM P2: 
- Qs = 10 kN/m2 

Nplanta= 10 kN/m2 · 54,4m2 = 544 kN  
 Nacumulat= Nplantes+ Ncoberta = 2719 kN 
 

Planta GYM P1: 
- Qs = 10 kN/m2 

Nplanta= 10 kN/m2 · 54,4 m2 = 544 kN  
 Nacumulat= Nplantes+ Ncoberta = 3263 kN 
 

Planta GYM PB: 
- Qs = 10 kN/m2 

Nplanta= 10 kN/m2 · 54,4 m2 = 544 kN  
 Nacumulat= Nplantes+ Ncoberta = 3807 kN 
 

Ac = 
Nd

σc (1+ ω)
= 

3807·1,5·10³
25
1,5·(1+0) 

= 342630 mm2 = 3426,30 cm2 

Secció: 40 cm x h = 3426,30 cm² → h = 86 cm → secció mínima 40x90cm i de 40x40 a la 
planta superior. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilars de 2 plantes (Interior intercanviador)

3

ATRIBUTARIA= (L1
2 + L2

2 ) · (L3
2 + L4

2 )  = (10
2 ) · (9,5

2 ) = 23,75m2 
 
N = AT · Qs + Qp 
 
Coberta: 
- Qs = 4 kN/m2  

Nplanta= 4kN/m2 · 23,75m2 = 95 kN  
Nacumulat= Nplanta= 95 kN  

 
Planta 2 Intercanviador: 
- Qs = 8 kN/m2 

Nplanta= 8kN/m2 · 23,75m2 = 190 kN  
 Nacumulat= Nplanta+ Ncoberta = 285 kN 
 

Planta 1 Intercanviador: 
- Qs = 8 kN/m2 

Nplanta= 8kN/m2 · 23,75m2 = 190 kN  
 Nacumulat= Nplanta+ Ncoberta = 485 kN 
 

Ac = 
Nd

σc (1+ ω)
= 

485·1,5·10³
25
1,5·(1+0) 

= 436,50 cm2 

Secció: 40 cm x h = 436,50 cm² → h = insuficient cm → secció mínima 40x40cm. 
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Càlcul de Fonamentacions

Prendrem com a referència el pitjor pilar en questions de 
solicitacions d’axials. En aquest cas es tractaria d’un pilar 
interior de la tipologia torre de l’equipament.

Utilitzarem com a axial de càlcul els 3807 kN del càlcul 
anterior.

Quedaria llavors predimensionat com un encepat de 4 
pilotis de 3,40m cadascun.

El cantell, si tenim en compte les característiques dels 
pilars, seria de 0,45 m i mesuraria 1,20 m de costat.

1

 
α = 1,35 
qs = 0,45 kg/cm² 
qp = 4,00 kg/cm² 
ø = 160 mm 
Tub interior = 73/53 mm 
Fyk = 500 N/mm² 
Fck = 25 N/mm² 
 
 
Rcàlcul= (øα

2 ) = 108 mm 
 
Perímetre = 2πRcalc = 679mm 
Àrea lateral = 100 · P = 67900 mm² 
Resistència fust = À · Ltram · Restrat = 67900 · L · 0,45 
Àrea punta = π · (r · α)² = 366,43 mm² 
Rpunta = Á · qp = 1466 kg 
 
Qtotal = 0,25 · fck · B + 0,4 · fyk · A 
380700 = (67900 · L · 0,45) + 1466 
L = 12,4m 
 
N = 3807/1000 = 4 pilons 
 
3,10m + 0,30m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prendrem com a referència el pitjor pilar en questions de 
solicitacions d’axials. En aquest cas es tractaria d’un pilar 
interior de la tipologia pistes de l’equipament.

Utilitzarem com a axial de càlcul els 1847 kN del càlcul 
anterior.

Quedaria llavors predimensionat com un encepat de 2 
pilotis de 3,40m cadascun.

El cantell, si tenim en compte les característiques dels 
pilars, seria de 0,45 m i mesuraria 0,70 m de costat.

2

α = 1,35 
qs = 0,45 kg/cm² 
qp = 4,00 kg/cm² 
ø = 160 mm 
Tub interior = 73/53 mm 
Fyk = 500 N/mm² 
Fck = 25 N/mm² 
 
 
Rcàlcul= (øα

2 ) = 108 mm 
 
Perímetre = 2πRcalc = 679mm 
Àrea lateral = 100 · P = 67900 mm² 
Resistència fust = À · Ltram · Restrat = 67900 · L · 0,45 
Àrea punta = π · (r · α)² = 366,43 mm² 
Rpunta = Á · qp = 1466 kg 
 
Qtotal = 0,25 · fck · B + 0,4 · fyk · A 
184700 = (67900 · L · 0,45) + 1466 
L = 5,99m 
 
N = 1847/1000 = 2 pilons 
 
3,10m + 0,30m 
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Càlculs Contenció de terres

Pantalla de 10 m sobre rasant

1

Γ = 1,5 T/m² 
C = 0 kN/m² 
Φ = 32º 
 
Empentes: 
 
Ka = tan²(45 − φ

2) = tan²(45 − 32
2 ) 

Ka = 0,31 
Kp = 3,25 
 
Empentes unitàries: 
Ea = (Htot) · ka · Γ = (10 + w) · 0,3 · 1,5 = 4,5 + 0,45w 
Ep = w · kp · Γ = 4,9w 
 
Empentes totals: 
Ea = ea · (ℎ+𝑡𝑡

2 ) = (4,5 + 0,45w)· (10+𝑤𝑤
2 ) 

Ep = 4,9 𝑤𝑤²
4  

 
Hipòtesi 1: Sense necessitat de tensor 
Ea – Ep = 0 
W = 15,4 m  
Això comporta una longitud exagerada, raó per la qual plantejarem un tensor. 
 
Hipòtesi 2: Amb tensor 
Marquem el tensor amb una alçada de fust enterrat de  w = 5 m 
T = (4,5+0,45·5

2 ) − (4,9·5²
4 ) 

 
T = 20 T 
Ea = 50,6 T 
Ep = 31,25 T 
 
Ea · ya = Ep · yp + Ty 
 
50,6 · 15

3 = 31,25 ·  5
3 + 20 · (15 − 𝑥𝑥) 

 
X = 5 m 
b = h/15 = 1 m  (A revisar amb el càlcul d’armats) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pantalla de 7 m sobre rasant

1

Pantalla de 3,3 m sobre rasant

1

Γ = 1,5 T/m² 
C = 0 kN/m² 
Φ = 32º 
 
Empentes: 
 
Ka = tan²(45 − φ

2) = tan²(45 − 32
2 ) 

Ka = 0,31 
Kp = 3,25 
 
Empentes unitàries: 
Ea = (Htot) · ka · Γ = (6,7 + w) · 0,3 · 1,5 = 4,5 + 0,45w 
Ep = w · kp · Γ = 4,9w 
 
Empentes totals: 
Ea = ea · (ℎ+𝑡𝑡

2 ) = (4,5 + 0,45w)· (6,7+𝑤𝑤
2 ) 

Ep = 4,9 𝑤𝑤²
4  

 
Hipòtesi 1: Sense necessitat de tensor 
Ea – Ep = 0 
W = 14,0 m  
Això comporta una longitud exagerada, raó per la qual plantejarem un tensor. 
 
Hipòtesi 2: Amb tensor 
Marquem el tensor amb una alçada de fust enterrat de  w = 5 m 
T = (4,5+0,45·5

2 ) − (4,9·5²
4 ) 

 
Ea · ya = Ep · yp + Ty 
 
50,6 · 15

3 = 31,25 ·  5
3 + 20 · (10 − 𝑥𝑥) 

 
X = 3,3 m 
b = h/15 = 0,7 m  (A revisar amb el càlcul d’armats) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Γ = 1,5 T/m² 
C = 0 kN/m² 
Φ = 32º 
 
Empentes: 
 
Ka = tan²(45 − φ

2) = tan²(45 − 32
2 ) 

Ka = 0,31 
Kp = 3,25 
 
Empentes unitàries: 
Ea = (Htot) · ka · Γ = (5 + w) · 0,3 · 1,5 = 4,5 + 0,45w 
Ep = w · kp · Γ = 4,9w 
 
Empentes totals: 
Ea = ea · (ℎ+𝑡𝑡

2 ) = (4,5 + 0,45w)· (5+𝑤𝑤
2 ) 

Ep = 4,9 𝑤𝑤²
4  

 
Hipòtesi: Amb tensor 
Marquem el tensor amb una alçada de fust enterrat de  w = 5 m 
T = (4,5+0,45·5

2 ) − (4,9·5²
4 ) 

 
Ea · ya = Ep · yp + Ty 
 
50,6 · 15

3 = 31,25 ·  5
3 + 20 · (10 − 𝑥𝑥) 

 
X = 1,5  m 
b = h/15 = 0,33 m  (A revisar amb el càlcul d’armats) 
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Justificació de càlculs mitjançant 
pòrtics - Torre

L’estructura de la tipologia torre és la que més prob-
lemes a ocasionat a l’hora de combinar unes alçades 
de planta raonable i unes llums àmplies que permetin 
sustentar la sobrecàrrega d’ús d’un gimnàs en ple fun-
cionament.

El principal problema el va originar el cantell dels pilars 
de vora, tant a façana com al mur pantalla.

Tallants Moments Deformacions

632kN

180kN

656kN

524kN

673kN

1189kNm

696kNm

92kNm

1021kNm

976kNm

881kNm

467kNm

5mm

dx=2mm

dx=2.5mm

dx=2.3mm
dy=7mm

5.5mm

1mm

4.8mm

dx=13.4mm

Tallants Moments Deformacions

156kN

547kN

196kN

173kNm

772kNm

553kNm

876kNm

279kNm

911kNm

18mm

1.2mm

dx=13.4mm
dy=0.6mm

dx=9.5mm

148kN

104kN

179kN

283kN

224kNm

194kNm

242kNm

189kNm

97kNm

dx=3.7mm dx=3.7mm

3.5mm

dx=5mm 0.7mm

Tallants Moments Deformacions

Van esdevenir uns petits murs finalment de 1’5m de 
cantell i 0,4 de base.

Seguidament es va recalcular el cantell dels pilars del 
mòdul central que aglutina totes les zones tècniques i les 
escales. Vaig haver d’optar per dues estratègies:

1- Rigiditzar els empotraments de les jàsseres als pilars  
de vora i en canvi, articular les unions als pilars centrals 
per evitar transmetre moments.

2- Convertir els fonaments en un empotrament amb 
rodets en l’eix x per exactament la mateixa raó.

En lluitar contra uns moments molt més assequibles, 
aquests pilars ja només necessiten un cantell de 0,6m.

D’altra banda vaig necessitar un trencallums a la nau 
de la piscina de 0,4m x 0,4m, donat que la deformació 
de la jàssera de la piscina era molt alta. He aconseguit 
d’aquesta manera una fletxa màxima de 4,5mm en tota 
la torre.

Finalment es planteja un altre trencallums metàlic a la 
planta baixa de la torre a la “nau bar” per a poder reduir 
el cantell de les jàsseres i així donar cabuda al programa 
de circulacions en alçada. 

Justificació de càlculs mitjançant 
pòrtics - Intercanviador

El punt més complicat de l’estructura de l’Intercanviador 
de cota parteix de la pròpia estratègia de les juntes de 
dilatació, combinat amb el fet d’encabir una escala de 
proporcions importants en el sentit contrari a l’estructu-
ra principal dels mòduls Torre i Pistes.

S’ha solucionat d’una manera similar al mòdul Torre.

Tallants Moments Deformacions

632kN

180kN

656kN

524kN

673kN

1189kNm

696kNm

92kNm

1021kNm

976kNm

881kNm

467kNm

5mm

dx=2mm

dx=2.5mm

dx=2.3mm
dy=7mm

5.5mm

1mm

4.8mm

dx=13.4mm

Tallants Moments Deformacions

156kN

547kN

196kN

173kNm

772kNm

553kNm

876kNm

279kNm

911kNm

18mm

1.2mm

dx=13.4mm
dy=0.6mm

dx=9.5mm

148kN

104kN

179kN

283kN

224kNm

194kNm

242kNm

189kNm

97kNm

dx=3.7mm dx=3.7mm

3.5mm

dx=5mm 0.7mm

Tallants Moments Deformacions

El cantell es pot gestionar amb l’ús d’articulacions en els 
extrems de les jàsseres, cosa que comporta un augment 
de la deformació de la mateixa per moments.

Per contrarrestar aquestes deformacions i moments, 
s’opta per apujar el gruix de cantell fins els 1’15m que és 
el màxim del fabricant.

Justificació de càlculs mitjançant 
pòrtics - Pistes

El volum de les pistes presenta una tipologia estructural 
molt més senzilla que els dos casos anteriors.

Per una banda compta amb uns pilars molt més fins 
donat que la major part del volum intern del sector és 
un triple espai que cobreix les pistes esportives i la major 
part de les circulacions es donen a través d’una estructu-
ra secundària metàlica.

Tallants Moments Deformacions

632kN

180kN

656kN

524kN

673kN

1189kNm

696kNm

92kNm

1021kNm

976kNm

881kNm

467kNm

5mm

dx=2mm

dx=2.5mm

dx=2.3mm
dy=7mm

5.5mm

1mm

4.8mm

dx=13.4mm

Tallants Moments Deformacions

156kN

547kN

196kN

173kNm

772kNm

553kNm

876kNm

279kNm

911kNm

18mm

1.2mm

dx=13.4mm
dy=0.6mm

dx=9.5mm

148kN

104kN

179kN

283kN

224kNm

194kNm

242kNm

189kNm

97kNm

dx=3.7mm dx=3.7mm

3.5mm

dx=5mm 0.7mm

Tallants Moments Deformacions

Els forjats de placa alveolar que hi apareixen formen 
part de la solució de la franja tècnica, cosa que fa que 
siguin molt monolítics i arriostradors amb un cantell 
constan de 40cm.

Justificació de càlculs mitjançant 
dibuix - Forjats

El muntatge deks forjats presenta diferents solucions 
que s’aniran analitzant en aquest apartat i en el de 
construcció. Per una banda, el forjat a cota 21 de la 
torre es desdobla en dues meitats a dues cotes diferents. 
S’ha intentat només retallar als extrems, on s’entreguen 
contra uns cèrcols perimetrals de secció rectangular de 
40cm per 40cm. En aquest punt es retallen longitudinal-
ment les plaques alveolars que hi arriben i es replena el 
sobrant fins el límit amb formigó en massa.

El següent punt delicat es troba en l’entrega entre els 
ascensors i el forjat de l’intercanviador, on una placa 
alveolar s’allarga entre els dos ascensors per a buscar 
la jàssera i ofereix dos suports metàlics per a recolzar 
la resta de plaques alveolars que conformen el replà de 
l’intercanviador de cota.

En el cas de la franja tècnica es segueix amb la mateixa 
estratègia que al forjat de la torre però en dimensions 
molt més reduïdes.

Tots els casos es rematen amb una capa de compressió 
de 10 cm de gruix que compta amb una armadura de 
repartiment.

En el cas dels murs de contenció, es divideixen en tres 
parts iguals, una queda sempre com a clava subterrània 
i en el punt entre les altres dues parts apareix un tensor 
que afixa el mur contra el terreny, millorant d’aquesta 
manera les possibles deformacions.

Pels fonaments, es divideixen en tres tipus. Dos per als 
pilars de formigó i un monopilotis pels pilars auxiliars 
metàlics.
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Justificació de càlculs mitjançant 
pòrtics - Longitudinal

El pòrtil longitudinal es desenvolupa com un gran sòcol 
de tres plantes molt arriostrat per dos murs pantalla i 
fins a 4 nuclis d’ascensors. A més la seva baixa alçada 
el fa quasi immune a l’acció del vent, donat que a més 
queda protegit per la resta de volums de la zona i la seva 
localització deprimida a la vall.

Tallants

212kN

390kN

115kN

156kN

91kN

242kN

192kN

100kN

390kN

Moments

225kNm

250kNm

461kNm

293kNm

198kNm

396kNm

270kNm

599kNm

242kNm 273kNm

284kNm

131kNm

Dos volums sobresurten d’aquesta base rígida. Per una 
banda, tornem a trobar-nos amb la tipologia torre i, per 
l’altra, l’intercanviador de cota treu el nas. S’ha analitzat 
principalment el tall que discorre per la franja tècnica en 
èsser el més solicitat a nivell de càrregues, encara que 
també és el més arriostrat.

Els punts complicats  que podria presentar l’arriostra-
ment d’aquest edifici han estat tractats amb l’altre pòrtic 
de la tipologia torre, on hi ha la cubrició de la piscina.

Tallants

212kN

390kN

115kN

156kN

91kN

242kN

192kN

100kN

390kN

Moments

225kNm

250kNm

461kNm

293kNm

198kNm

396kNm

270kNm

599kNm

242kNm 273kNm

284kNm

131kNm

Deformacions

2.9mm

4.7mm

3.7mm

4.8mm

2mm

3.6mm

3.6mm

4.8mm

dx=8mm
dy=4mm

dx=8mm
dy=2mm

dy=3mm

Tallants Moments Deformacions

375kN 1137kN

1237kN

2068kNm

1119kNm

2151kNm

4mm

6mm

Tallants Moments Deformacions

0.8mm

0.3mm

0.2mm

128kNm

128kNm

128kNm

164kN

164kN

Justificació de càlculs mitjançant 
pòrtics - Pantalla

El càlcul de la pantalla ha sigut molt més convencional. 
Ha servit però per a poder justificar una reducció de 
cantell fins als 0,6m mitjançant armat, cantell que s’ha 
estandaritzat a les 3 pantalles donat que el càlcul real de 
l’armat no permetia els 0,33 de la pantalla me baixa.

Deformacions

2.9mm

4.7mm

3.7mm

4.8mm

2mm

3.6mm

3.6mm

4.8mm

dx=8mm
dy=4mm

dx=8mm
dy=2mm

dy=3mm

Tallants Moments Deformacions

375kN 1137kN

1237kN

2068kNm

1119kNm

2151kNm

4mm

6mm

Tallants Moments Deformacions

0.8mm

0.3mm

0.2mm

128kNm

128kNm

128kNm

164kN

164kN

Deformacions

2.9mm

4.7mm

3.7mm

4.8mm

2mm

3.6mm

3.6mm

4.8mm

dx=8mm
dy=4mm

dx=8mm
dy=2mm

dy=3mm

Tallants Moments Deformacions

375kN 1137kN

1237kN

2068kNm

1119kNm

2151kNm

4mm

6mm

Tallants Moments Deformacions

0.8mm

0.3mm

0.2mm

128kNm

128kNm

128kNm

164kN

164kN

Deformacions

2.9mm

4.7mm

3.7mm

4.8mm

2mm

3.6mm

3.6mm

4.8mm

dx=8mm
dy=4mm

dx=8mm
dy=2mm

dy=3mm

Tallants Moments Deformacions

375kN 1137kN

1237kN

2068kNm

1119kNm

2151kNm

4mm

6mm

Tallants Moments Deformacions

0.8mm

0.3mm

0.2mm

128kNm

128kNm

128kNm

164kN

164kN

Deformacions

2.9mm

4.7mm

3.7mm

4.8mm

2mm

3.6mm

3.6mm

4.8mm

dx=8mm
dy=4mm

dx=8mm
dy=2mm

dy=3mm

Tallants Moments Deformacions

375kN 1137kN

1237kN

2068kNm

1119kNm

2151kNm

4mm

6mm

Tallants Moments Deformacions

0.8mm

0.3mm

0.2mm

128kNm

128kNm

128kNm

164kN

164kN

Deformacions

2.9mm

4.7mm

3.7mm

4.8mm

2mm

3.6mm

3.6mm

4.8mm

dx=8mm
dy=4mm

dx=8mm
dy=2mm

dy=3mm

Tallants Moments Deformacions

375kN 1137kN

1237kN

2068kNm

1119kNm

2151kNm

4mm

6mm

Tallants Moments Deformacions

0.8mm

0.3mm

0.2mm

128kNm

128kNm

128kNm

164kN

164kN

Deformacions

2.9mm

4.7mm

3.7mm

4.8mm

2mm

3.6mm

3.6mm

4.8mm

dx=8mm
dy=4mm

dx=8mm
dy=2mm

dy=3mm

Tallants Moments Deformacions

375kN 1137kN

1237kN

2068kNm

1119kNm

2151kNm

4mm

6mm

Tallants Moments Deformacions

0.8mm

0.3mm

0.2mm

128kNm

128kNm

128kNm

164kN

164kN

Justificació de càlculs mitjançant 
pòrtics - Escala

Emmig de l’intercanviador es recolza una escala que es 
sustenta en un mur de 75cm de gruix i 10m d’alçada que 
estructura l’espai del mateix.

HA‐40 Pòrtic torre màx Pòrtic intercanviador màx Pòrtic pistes màx
Pitjor Axial Kn 4102 997 648
Pitjor Tallant Kn 812 554 178
Pitjor Moment Knm 1054 911 242
Pitjor dx mm 2,5 10 5,6
Pitjor dy mm 7 1,5 0,5
Pitjor Fletxa mm 5,5 30 19 25 3,5 30 L/500
Pitjor Tensió n/mm2 33 40 38 40 10 40 HA‐40

HA‐40 Pòrtic longitudinal màx Mur pantalla amb tensor màx Mòdul escala màx
Pitjor Axial Kn 6000 NA 330
Pitjor Tallant Kn 399 1237 164
Pitjor Moment Knm 520 2150 128
Pitjor dx mm 7 6 0,8
Pitjor dy mm 8 NA 0,3
Pitjor Fletxa mm 4,5 15 0,9 10 0,1 10 L/500
Pitjor Tensió n/mm2 27 40 36 40 5 40 HA‐40

HA‐40  +  Acer Pòrtic torre combinada màx
Pitjor Axial Kn 3813
Pitjor Tallant Kn 658
Pitjor Moment Knm 1209
Pitjor dx mm 1,9
Pitjor dy mm 7
Pitjor Fletxa mm 5 30 L/500
Pitjor Tensió n/mm2 33 40 HA‐40
Pitjor Tensió n/mm2 56 270 F‐114

HA‐40 Pòrtic torre màx Pòrtic intercanviador màx Pòrtic pistes màx
Pitjor Axial Kn 4102 997 648
Pitjor Tallant Kn 812 554 178
Pitjor Moment Knm 1054 911 242
Pitjor dx mm 2,5 10 5,6
Pitjor dy mm 7 1,5 0,5
Pitjor Fletxa mm 5,5 30 19 25 3,5 30 L/500
Pitjor Tensió n/mm2 33 40 38 40 10 40 HA‐40

HA‐40 Pòrtic longitudinal màx Mur pantalla amb tensor màx Mòdul escala màx
Pitjor Axial Kn 6000 NA 330
Pitjor Tallant Kn 399 1237 164
Pitjor Moment Knm 520 2150 128
Pitjor dx mm 7 6 0,8
Pitjor dy mm 8 NA 0,3
Pitjor Fletxa mm 4,5 15 0,9 10 0,1 10 L/500
Pitjor Tensió n/mm2 27 40 36 40 5 40 HA‐40

HA‐40  +  Acer Pòrtic torre combinada màx
Pitjor Axial Kn 3813
Pitjor Tallant Kn 658
Pitjor Moment Knm 1209
Pitjor dx mm 1,9
Pitjor dy mm 7
Pitjor Fletxa mm 5 30 L/500
Pitjor Tensió n/mm2 33 40 HA‐40
Pitjor Tensió n/mm2 56 270 F‐114

Justificació de les dos estructures 
combinades

A les següents taules es presenten les pitjors situacions 
de càlcul en totes les seccions de l’estructura. En els 
punts remarcats amb un marc negre es pot comprovar 
que si bés estem dins de valors permesos, estariem 
fregant el pal en termes de seguretat. Tot i ser cert 
que sempre he pres el valor referència com el pitjor 
possible, hi ha situacions que millorarien molt amb la 
inclusió d’una estructura secundària que acompanyés a 
la principal i que suportés la passarel·la que genera tots 
els recorreguts de l’edifici.

Aquesta estructura tindria també la missió d’arriostrar 
en el sentit longitudinal del pòrtic amb unes peces 
metàliques que a més permetrien el pas d’instalacions 
sota forjat.

Justificació del balcó sobre l’avin-
guda Ceuta

Es disposa d’un element projectual a mode de balcó 
sonre l’avinguda Ceuta, que vola 2’5m sobre la vorera 
i permet visuals franques sobre el parc de Monsanto i 
tota l’intervenció urbanística del sector.

Per a aconseguir-ho, s’encasta una jàssera metàlica a 
torsió de secció rectangular de 0’75m per 0’4m com-
binada amb 10 costelles d’inèrcia variable, de 0,4m de 
cantell en la soldadura rígida contra la jàssera metàlica i 
de 0,1m de cantell en contacte amb el límit del balcó.

Això soluciona el problema de tenir un forjat d’un gruix 
exagerat per evitar deformacions que en una llum tan 
curta ràpidament superarien la regla de l/500. S’acon-
segueix virtualment un forjat de 30cm amb aquesta 
ajuda de 10cm nervats.

La connexió entre aquest conjunt i els pilars de formigó 
prefabricat respon a la unió rígida entre pilars i jàsseres 
que es detalla a la següent làmina.

Tallants Moments Deformacions

301kN

175kN
322kN

410kN

0.6mm

Tallants Moments Deformacions

301kN

175kN
322kN

410kN

0.6mm

Tallants Moments Deformacions

301kN

175kN
322kN

410kN

0.6mm
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HA‐40 Pòrtic torre màx Pòrtic intercanviador màx Pòrtic pistes màx
Pitjor Axial Kn 4102 997 648
Pitjor Tallant Kn 812 554 178
Pitjor Moment Knm 1054 911 242
Pitjor dx mm 2,5 10 5,6
Pitjor dy mm 7 1,5 0,5
Pitjor Fletxa mm 5,5 30 19 25 3,5 30 L/500
Pitjor Tensió n/mm2 33 40 38 40 10 40 HA‐40

HA‐40 Pòrtic longitudinal màx Mur pantalla amb tensor màx Mòdul escala màx
Pitjor Axial Kn 6000 NA 330
Pitjor Tallant Kn 399 1237 164
Pitjor Moment Knm 520 2150 128
Pitjor dx mm 7 6 0,8
Pitjor dy mm 8 NA 0,3
Pitjor Fletxa mm 4,5 15 0,9 10 0,1 10 L/500
Pitjor Tensió n/mm2 27 40 36 40 5 40 HA‐40

HA‐40  +  Acer Pòrtic torre combinada màx
Pitjor Axial Kn 3813
Pitjor Tallant Kn 658
Pitjor Moment Knm 1209
Pitjor dx mm 1,9
Pitjor dy mm 7
Pitjor Fletxa mm 5 30 L/500
Pitjor Tensió n/mm2 33 40 HA‐40
Pitjor Tensió n/mm2 56 270 F‐114

Justificació de càlculs mitjançant 
pòrtics - Torre

S’ha recalculat el pòrtic torre amb els ajuts metàlics 
en forma de pilar de 20cm per 20 cm que trenquen la 
llum de les jàsseres i permeten rebaixar el cantell de les 
mateixes. Al final es mostren les dades recollides i es 
comprova que efectivament són una ajuda indispensable 
per al projecte donat que també ajuden a complir amb 
les alçades necessàries segons programa.

Tallants Moments Deformacions

632kN
180kN

562kN

524kN

673kN

79kN

521kN

210kN
89kN

370kN
303kN

94kN

1189kNm

696kNm

92kNm

1021kNm

976kNm

881kNm

467kNm

256kNm 84kNm
4.5mm

dx=0.4mm

dx=0.7mm
dy=7mm

0.3mm

0.5mm

4.8mm

0.4mm

4mm

Tallants Moments Deformacions

632kN
180kN

562kN

524kN

673kN

79kN

521kN

210kN
89kN

370kN
303kN

94kN

1189kNm

696kNm

92kNm

1021kNm

976kNm

881kNm

467kNm

256kNm 84kNm
4.5mm

dx=0.4mm

dx=0.7mm
dy=7mm

0.3mm

0.5mm

4.8mm

0.4mm

4mm

Tallants Moments Deformacions

632kN
180kN

562kN

524kN

673kN

79kN

521kN

210kN
89kN

370kN
303kN

94kN

1189kNm

696kNm

92kNm

1021kNm

976kNm

881kNm

467kNm

256kNm 84kNm
4.5mm

dx=0.4mm

dx=0.7mm
dy=7mm

0.3mm

0.5mm

4.8mm

0.4mm

4mm

Detalls de les unions de barres

S’ha buscat catalogar tots els tipus d’unions entre 
elements prefabricats, a tal de demostrar el seu funcio-
nament a nivell de càlcul. S’ha pres com a referència el 
treball de la casa Peikko, especialitzada en aquests tipus 
d’unions.

Muntatge axonomètric de peces

S’ha ensamblat un model virtual am totes les unions 
possibles per a passar posteriorment a detallar-les. Els 
punts més importants sempre responen als armats i la 
possibilitat de rigiditzar o articular nusos.

 
1  Unió rígida entre pilar prefabricat i sabata, mitjançant un cargol d’ancoratge d’alta 

resistència PPM

 
2 Unió rígida entre pilars, mitjançant un peu de pilar PEC i un ancoratge COPRA

 
3 Unió rígida entre una jàssera prefabricada i un pilar mitjançant un peu de jàssera 

BECO i un ancoratge COPRA

 
4 Unió articulada entre jàssera i pilar prefabricats, mitjançant una mènsola PCs i un 

peu de jàssera PC

 
5 Reforç per a plaques alveolars PETRA amb armat contra incendis

 
6 Unió articulada entre peça foradada metàlica i pilar prefabricats, mitjançant una 

mènsula PCs i un peu de jàssera PC

1

2

3

4

6

5
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Catàleg 
estructural
Finalment, s’arriba a la catalogació de tots els elements 
que fan possible l’edifici.

Formigó prefabricat
Els pilars
S’utilitzen diferents versions dels pilars rectangulars de 
prefabricats pujor, a saber:

1- Pilars de 1’5m per 0,4m, per als punts exteriors de la 
torre.

2- Pilars de 0,6m per 0,4m, per a la franja tècnica cen-
tral.

3-Pilars d’1m per 0,4m, en el recàlcul de l’intercanviador 
quan toca a façana.

Jàsseres
També de prefabricats pujol, s’utilitzen les següents:

1- Jàsseres d’1,15m per 0,4m de secció rectangular, per 
als grans espais de les oficines i algun punt de l’intercan-
viador.

2- Jàsseres de 0,5m per 0,4m de secció rectangular, per 
a salvar les petites llums de la franja tècnica.

3- Jàsseres de 0,6m per 0,4m de secció rectangular, per 
a les sales de gimnàs d ela torre, un cop l’estructura 
metàlica ha servit per a reduir cantells.

Mènsules
S’han fet servir mènsules prefabricades de 30cm de can-
tell per a permetre unions articulades entre les jàsseres i 
la franja tècnica amb l’objectiu de reduir els gruixos dels 
pilars interiors de l’edifici.

Fonaments
S’han dissenyat i utilitzat tres tipus diferents de fona-
mentacions profundes en formigó prefabricat, a saber:

1- Encepats de 45cm de cantell per a 4 micropilons, 
utilitzats en els pilars exteriors de la torre.

2- Encepats de 45cm de cantell per a 2 micropilons, 
utilitzats en els pilars interiors de tot l’edifici.

3- Encepats de 45cm de cantell per a 1 micropiló, 
utilitzats en els pilars metàlics que han servit de tren-
callums i de recolzament de la passera general.

A més, s’ha disposat de tres tipus diferents de fossars 
d’ascensors.

Cèrcols perimetrals
Amb l’objectiu d’aportar un arriostrament al pòrtic longi-
tudinal, s’ha optat per uns cèrcols perimetrals de secció 
rectangular de 40cm per 40cm també prefabricats.

Lluernaris estructurals
S’han demanat per encàrrec la confecció d’uns lluernaris 
estructurals que fan de forjat i permeten un pas de llum 
difusa sobre les pistes esportives, alhora que permeten 
l’ús d’aïllant tèrmic.

Plaques alveolars
S’utilitzen només dos tipus de plaques alveolars:

1- De 30cm de cantell i 1,2m d’ample

2- de 20cm de cantell i 1,2m d’ample

Formigó in situ
Capes de compressió
S’utilitzen dos tipus diferents de capes de compressió:

1- De 10cm de gruix per a tots els forjats d’ús comú tant 
sigui sales esportives, com oficines o despatxos.

2- De 5cm de gruix per a les cobertes.

Totes compten amb un armat de repartiment.

Murs pantalla
Com s’ha comentat a l’apartat de càlcul i predimension-
at, al projecte apareixen tres tipologies de murs pantalla 
amb tensors al terreny.

1- De 10m d’alt i 0,8m de cantell

2- De 5m d’alt i 0,8m de cantell

3- De 3m d’alt i 0,8m de cantell

Totes les alçades mesurades des de la cota de rasant, 
per sobre de la clava.

Acer
Mòdul de passera
S’utilitzen dos tipus de mòduls de passera depenent de 
l’ús i l’ample del mateix.

1- Mòdul d’1,8m d’ample per a recorreguts interiors del 
gimnàs.

2- Mòdul de 2’5m d’ample per al balcó i peça principal 
de la façana.

Pilars metàlics
Per al suport de la passera interior del gimnàs, s’ha-
biliten uns pilars de secció rectangular de 0,2 per 0,2 
metres.

Peça arriostradora foradada
S’utilitza una peça metàlica similar a la DELTABEAM de 
Peikko que arriostra els pilars interiors i dona resistència 
al pòrtic longitudinal mentres deixa passar diferents 
canalitzacions per sota del forjat d eplaques alveolars.
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Proposta de solucións tècniques per 
a l’equipament esportiu a desenvolupar

Ressolució tècnica de les estratègies ambientals plantejades per al correcte funcionament climàtic de l’edifici 
de proposta
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Magney House
Glenn Murcutt

 

Simpson-Lee House
Glenn Murcutt

 

Done House
Glenn Murcutt

 

Marika-Alderton House
Glenn Murcutt

 

Donaldson House
Glenn Murcutt

 

Arthur & Yvonne Art Centre
Glenn Murcutt

 

Lerida Estate Winery
Glenn Murcutt

 

Edificio del Ejército Bicentenario
Iglesis Prat Arquitectos

 

Detall de façana
Tram de tres plantes del mòdul del viver 

d’empreses on es mostren els filtres en 
façana i les balconades

 

Detall de piscina
vas de registre de la piscina 
amb les seves instal·lacions

 

Detall de façana
Detalls de la façana ventilada i 

el seu muntatge

 

Detall de forjat
Mostra de la permeabilitat de 

les instalacions de ventilació
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Edifici del Govern Civil de Tarragona
Alejandro de la Sota

1 2 3 4 5 6 7 8 11 

Muntatge de l’estructura principal 
del volum de les pistes

 

Muntatge de la subestructura dels 
lluernaris amb graella nervada de 
formigó

 

Muntatge del forjat pla de la fran-
ja tècnica del volum de pistes

 

Muntatge de les peces prefabri-
cades dels lluernaris

 

Muntatge de la capa de com-
pressió sobre les peces prefabri-
cades de lluernari

 

Muntatge de les canals de de-
saigüe entre lluernaris i capa im-
permeable

 

Muntatge del suport “sandwich” 
de les piràmides dels lluernaris

 

Aïllament general de la coberta
 

Remats metàlics finals
 

Muntatge de la peça translúcida 
de claraboia
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Detall de coberta
Tram complert del mòdul pistes on es 

mostren els lluernaris i els desaigües rere 
la façana ventilada



Punts ambientals 
de l’equipament
El programa de l’edifici de projecte combina dos tipus 
d’ús molt exigents a l’hora de plantejar un aprofitament 
energètic adient i unes condicions d’habitabilitat agrad-
ables per al seu correcte funcionament.

D’una banda, l’ús esportiu és molt exigent en ventilació, 
i és especialment incompatible amb climatització per ra-
diació, cosa que el fa molt depenent de les renovacions 
d’aire i la aerotèrmia. L’activitat esportiva a més té unes 
altes aportacions d’humitat en aire que combinat amb 
el clima fred de Lisboa pot originar condensacions. 

A més, la gestió de la iluminació és cabdal, donat que 
pot interferir molt negativament en la pràctica esporti-
va.

L’ús comercial d’oficines també necessita de renovacions 
constants d’aire i d’un filtratge solar exhaustiu. Cal evitar 
aportacions energètiques externes indesitjades i mante-
nir una intensitat lumínica adient per a treballar llargues 
hores.

Orientació
Nord-Sud
La longitud principal de l’edifici s’orienta en aquesta 
direcció per a permetre una iluminació solar idònia per 
a l’ús de pistes esportives. A més permet la captació 
d’energia tèrmica per a la piscina, que tè un finestral a 
Sud.

Est-Oest
Les ventilacions per tant es donen de manera trans-
versal, principalment al volum de pistes i al d’oficines, 
deixant més forçada la ventilació al mòdul de piscina, 
cosa que permet un control superior en la temperatura 
del mateix.

Cobertes
Es combinen diferents tipus de cobertes segons l’objec-
tiu de cadascuna:

Cobertes tècniques
Aglutinen les instalacions pròpies de cobertes, com les 
màquines de ventilació i les plaques solars.

Lluernaris
Permeten una iluminació indirecta al mòdul de les pistes 
i de l’intercanviador de cota.

Transitables
Conformen les terrasses i els llocs d epas en coberta, 

com l’accés a l’intercanviador.

Vegetal
Conforma part del mirador sobre la vall i atorga una 
inèrcia tèrmica important al mòdul d’oficines.

1

2

Massís d'alta inèrcia tèrmica     57%

Massís de baixa inèrcia tèrmica     13%

Filtre orientable     8%

Filtre vegetal     7%

Buit en façana    15%
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Hivern Estiu Hivern Hivern nit Estiu
Te 7,00 Te 22,00 Variabilitat Ti (ºC) 1,36 Te 1,00 Variabilitat Ti (ºC) 2,61
I 14,29 I 12,10 Variabilitat Te 3,00 I 0,00 Variabilitat Te 4,75
D 2,96 D 2,96 I' 2,61 D 0,74 I' 0
G 1,20 G 3,78 D' 0,74 G 0,73 D' 0,89
Ti (ºC) 21,43 Ti (ºC) 25,98 G' 0,73 Ti 2,02 G' 2,41

t 57600,00 t 57600
I 14,29 I 12,10 M 371561,67 guanys mitjans x radiacio solar (I)0,00 M 371561,6681
Vh 135,24 Vh 135,24

Massa tèrmica (J/Cm^3) 371561,67 Vh 135,24 Massa tèrmica  (J/Cm^3) 371561,6681
S finestres 16,65 S finestres 16,65 S finestres 16,65
Y finestres 0,70 Y finestres 0,70 paret sud 2,63 paret sud
CR finestres 1,00 CR finestres 1,00 V 0,00 Y finestres 0,00 V 0

* Total finestres 11,655 Total finestres 11,655 d 2500,00 CR finestres 1,00 d 2500
S mur sud 11,91 S mur sud 11,91 paret Est paret Est
CR mur sud 1,00 CR mur sud 1,00 V 0,00 V 0
Y mur sud 0,27 Y mur sud 0,27 d 2500,00 S claraboia 0,00 d 2500

* Total mur sud 3,22 Total mur sud 3,22 paret Nord CR claraboia 0,00 paret Nord
S mur oest (finestra) 1,00 S mur oest (finestra) 1,00 V 16,50 Y claraboia 0,00 V 16,5
CR mur oest (finestra) 1,00 CR mur oest (finestra) 1,00 d 2500,00 Sfs 0,00 d 2500
Y mur oest (finestra) 0,00 Y mur oest (finestra) 0,00 paret Oest Rv 130,00 paret Oest

* Total mur est 0,00 Total mur est 0,00 V 0,00 V 0
S captació terra 0,00 S captació terra 0,00 d 2500,00 d 2500
CR captació terra 1,00 CR captació terra 1,00 coberta coberta
Y captació terra 0,20 Y captació terra 0,20 V 17,00 Aports interns V 17

* Total captació terra 0,00 Total captació terra 0,00 d 2500,00 d 2500
ce 1000,00 D' 0,74 ce 1000
Ct 0,60 ni 3,00 Ct 0,6

ei 100,00
nhi 8,00

coeficient d'intercanvi tèrmic (G)

Gt 0,65
Sfs 0,11 Sfs 0,11 Gv 0,07
Rv 130,00 Rv 110,00 rh 0,25

G 0,73

Aports interns 2,96 Aports interns 2,96

D 2,96 D 2,96
ni 10,00 ni 10,00 coeficient d'intercanvi per transmissió (Gt)
ei 80,00 ei 80,00
nhi 12,00 nhi 12,00 Gt 0,65

G 1,20 G 3,78 paret sud
S 11,91

Gt 0,76 Gt 0,59 K 0,60
Gv 0,44 Gv 3,19 coeficient de situació 0,90
rh 1,50 rh 11,00
G 1,20 G 3,78 finestres a sud

S 14,65
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Façanes
Es combinen diferents tipus de façanes segons l’objectiu 
de cadascuna:

Est
Combina massisos amb buits, a més d’una sèrie de fil-
tres pel Sol de matí. La part del pati està concebuda com 
un captador solar.

Sud
Amb moltes proteccions contra el Sol d’estiu, però 
permetent la captació d’energia a l’hivern amb un tamís 
vegetal.

Nord
Amb una proporcó superior de massís per a evitar pèr-

dues energètiques.

Oest
Amb moltes proteccions per al Sol de tarda.
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Planta de cobertes
Els baixants pluvials es plantegen perimetralment, seguint els pilars quan és pos-

sible. La franja tècnica s’utilitza per a aglutinar les màquines de ventilació, els 
aires condicionats i les plaques solars que serveixen per a escalfar l’aigua.

 

Planta tipus d’oficines
 Es separa part d eles instalacions de ventilació i les instalacions elèctriques de les instalacions humides en dos pous prin-
cipals. Els baixants es distribueixen entre un dels pous i part d ela façana. En aquesta planta apareix el jardí vertical, que 

compta a,mb un sistema de rec. Cada crugia necessita d’un ramal de ventilació diferent degut al cantell de les jàsseres, 
cosa que fa que cada pou bifurqui les instalacions a una banda i a l’altra.

 

Planta gimnàs
 Es separa en dos sectors principals d’instalacions. Per una banda el sector torre amb ventilació centralitzada des de la pi-
scina i per l’altra el sector pistes amb ventilació pròpia des de la franja tècnica. Les instalacions elèctriques estan compar-

tides des de la torre.

 

Estudi d’ombres
 Com es pot observar, el pati és el gran damnificat per l’hivern.

 

Hores inicials del dia
Claror tènue d’Est del matí, rebotada pels lluernaris

 

Hores centrals del dia
Claror intensa

 

Hores finals del dia
Claror tènue de’Oest de la tarda, combinable amb els 

finestrals a baixa alçada de les pistes

 

Coberta ajardinada
Protegeix de canvis bruscos de tem-

peratura i aporta humitat a l’aire

 

Captació solar
Mitjançant plaques fotovoltaiques

 

Lluernaris
Permeten una iluminació tènue mit-

jançant el rebot del feixos solars

 

Lluernaris
Permeten una iluminació tènue mit-

jançant el rebot del feixos solars

 

Façana Sud
Permet protecció directa contra el 

Sol d’estiu i faciltia la captació del Sol 
d’hivern 

 

Façana Sud
Permet protecció directa contra el 

Sol d’estiu i faciltia la captació del Sol 
d’hivern 

 

Secció per la piscina 
Part de l’estratègia passa per aprofitar les captacions i aïllar molt bé tot el 
volu md’aire interior. A més sempre sintenten generar situacions de millo-

ra d’aire mitjançant la vegetació i la generació d’una fçana “buffer” de 10m 
d’ample

 

Axonometria d’instalacions
Es pot veure com existeixen dos sectors 

principals d’instalacions, d’una banda 
el gimnàs i de l’altra, les oficines.  De la 

mateixa manera que amb les escale si els 
ascensors, els dos sectors es comporten 

com a edificis completament diferents 
que n oes barregen mai.

 

Esquema del jardí vertical
Esgenera un espai de filtre en la façana 
oest que a més es converteix en un espai 
de gaudi per a les oficines. Aquest permet 
una millora d ela qualitat de l’aire, un 
filtratge de les radiacions solars i un aïlla-
ment del soroll.

 

Esquema 1
Funcionament dels salons urbans com a 
façana prèvia

 

Esquema 2
Funcionament dels salons urbans com a 
façana prèvia

61



Conceptualitzacions i representacions lliures 
Una aproximació a les llavors de les idees que han acabat donant forma al projecte



El cuirassat i el far
La volumetria de l’edifici convida a imaginar la coberta d’un gran vaixell japonès que 
sura sobre un nou mar i mira cap a un indòmit i antic far en hores baixes. Des del 
cuirassat s’enlairen com mosquits uns avions que permeten creuar tots els obstacles 
que impedeixen arribar a l’altra banda. Embarcar-se al vaixell des de la vessant del 
poblat significa enlairar-se cap a un far construit en terreny desconegut.
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La mida de les coses
Molts cops es desconeix l’escala real d’allò que projectem i no sempre els documents 
que es generen acaben de donar aquesta perspectiva immediata i reconeixible dels 
límits reals de les nostres accions.

Com de gran és un edifici gran? És més gran que un cotxe? Que un tramvia? No sé si 
és més gran que un vaixell o més ample que un avió. Podrà ser més alt que un arbre?

La síntesi de l’estètica
Fins a quin punt han de tenir els motius plàstics un pes en les decisions projectuals? 
Cal esbrinar quina és l’essència del lloc de projecte i aportar-ne de noves si calgués. 
Sintetitzar els conceptes previs en una idea final en forma de “picto” o logo resum 
m’ha ajudat a poder solidificar moltes de les idees que no volia perdre al llarg del 
procés projectual. La relació entre el mite de Caronte i el pas per sobre del torren té 
una forta relació amb el gimnàs. La voluntat de transvals entre vores en forma d’in-
tercanviador de cota té un lligam a la barca de la llacuna Estígia i una voluntat evident 
d’industrialització i monolitisme. Tot el volum del viver d’empreses busca convertir-se 
en un volum tou i natural, en un focus ecològic i en una aturada per a invertebrats.

El pont sobre el riu Benzina
Era molt important dotar la vall d’una manera franca, lògica, fàcil i accessible de 
creuar el fons, tot evitant la proliferació i promoció de l’ús del transport privat. Pacifi-
car la via significa poder creuar-la en condicions d’igualtat, anar més lent per anar 
més ràpid.
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Alcântarassic Park
Com s’analitzava en un gràfic anterior, la mida del projecte és important, però moltes 
vegades adaptar-se al que ja tenim comporta escapar-nos de la nostra zona de con-
fort. Al final, un edifici de 85m de llarg és pràcticament el més petit d’una vall que 
sembla estancada en temps anteriors a la caiguda del meteorit i habitada per verita-
bles mosntres de formigó i acer, sempre vigilada des d’un punt privilegiat per l’antic 
cementiri de Prazeres.
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